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Núm. PLE2012/10 

 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 19 de juliol de 2012  
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 19 de juliol de 2012, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i 
Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim 
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, 
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el 
Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. 
Mª Celia Alcalá Gómez i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de l Ple ordinari del 21 de juny 

de 2012 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta anterior amb unes correccions a les intervencions de la 
senyora Marta Neira, pàgina 38 i 40; de la senyora Judit Rolán, pàgina 6, i del senyor 
Pere Parés, pàgina 41. 
 
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 
Programació de l’Espai Escènic Ca n’Humet 
El dia 16 de juny, el Trio Three Portraits, de música clàssica, va tancar el primer 
semestre de programació de l’Espai Escènic Ca n’Humet, amb tres dels millors músics 
del panorama actual espanyol i internacional de música clàssica (Luís González, 
trompeta; Francesca Calero, soprano, i José Gallego, piano). També hi van actuar 
alumnes de la coral de l’Escola de Música Municipal, que van fer de teloners amb la 
interpretació de tres cançons.  
 
Festa d’inauguració de la temporada platges 
El 17 de juny, a la platja d'Ocata es va celebrar la festa per inaugurar la temporada de 
platges, amb el lema "Al Masnou, viu la platja", organitzada per l'Ajuntament i 
l'empresa de socorrisme Pro-Activa, i amb el suport del Club Nàutic del Masnou, que 
va estar present durant tota la celebració. Els infants van poder gaudir de l'obra de 
teatre Els pirates de la platja, amb la qual es va pretendre que els infants i totes les 
persones en general fessin de la seva estada a la platja una experiència saludable i 
aprenguessin a gaudir de la platja com un espai de lleure i salut, tenint en compte les 
mesures de seguretat a l’hora de banyar-se al mar i també a l’hora de prendre el sol. 
Es van repartir llibres de l’obra de teatre i una gorra. Després, un grup d'infants va 
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poder parlar amb els socorristes, els quals els van explicar les principals mesures de 
seguretat que han de prendre a la platja.  

 
Trobada informativa de l’EMUMM 
El 19 de juny vam dur a terme la trobada informativa del procés de preinscripció i 
matrícula de l’Escola Municipal de Música del Masnou, a l’escola Ferrer i Guàrdia, on 
es va repartir documentació del procés i es van atendre consultes relacionades amb el 
contingut dels cursos i amb l’admissió als diversos ensenyaments del servei. 
 
Concert de cloenda del curs de l’EMUMM  
El 21 de juny, l’Espai Escènic de Ca n’Humet va acollir el concert dels alumnes de 
l’EMUMM, al qual van assistir tots els familiars de l’alumnat de l’escola. La direcció de 
l’escola va agrair l’assistència del públic i la feina feta per l’alumnat i el professorat del 
servei. 
 
Exposició de cloenda del taller de pintura, curs 20 11-2012 
El taller de pintura és una activitat del Programa intergeneracional. Aquest curs hi han 
participat totes les classes de 3r i 4t de primària de totes les escoles del Masnou. El 23 
de juny, al Club Tennis Masnou, va tenir lloc l’exposició de les aquarel·les que han fet 
els alumnes. Al taller de pintura hi han participat, aproximadament, uns 400 nens i 
nenes.  
 
Festa Major de Sant Pere 2012 
Del 21 de juny a l’1 de juliol es van celebrar els actes centrals de la Festa Major de 
Sant Pere 2012. L’edició d’enguany de la Festa Major ha estat una de les més 
participatives dels darrers anys, especialment als actes centrals, com els focs d’artifici, 
el ball de revetlla, el pregó, el concert, el ball al Casino, etc. 
 
Les activitats es van desenvolupar amb normalitat, llevat de la cancel·lació dels actes 
de cloenda amb motiu de la pluja, els quals es van celebrar el 8 de juliol a la plaça de 
Roger de Flor. La Festa Major es va tancar amb l’actuació de la coral infantil UNESCO, 
un concert de cloenda a càrrec de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou, la 
projecció d’un mapping 4D, i pirotècnia a càrrec dels Diables. 
 
La Regidoria de Cultura i la Comissió de la Festa Major van valorar positivament la 
programació dels actes municipals i de les entitats, així com els aspectes organitzatius 
i logístics, i en van donar compte a la Junta de Govern. 
 
Taller de cuina 
El 27 de juny passat, es va dur a terme el taller Cuina sense pares, organitzat per 
l'Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i adreçat a joves amb la 
intenció de difondre hàbits saludables relacionats amb l'alimentació. La iniciativa va 
tenir un gran èxit de participació i se’n van esgotar les places ofertes. Els joves que hi 
van prendre part van poder aprendre de la mà d’una nutricionista quins són els 
fonaments d'una alimentació saludable i van preparar un menú sencer, amb un primer 
plat, un segon i unes postres. Els participants van rebre un receptari amb propostes 
pràctiques i també van conèixer de prop el funcionament i el contingut del web 
www.cuinasensepares.cat, on s'ofereix un recull de receptes fàcils, ràpides, 
econòmiques i saludables. 
 
Festival de curtmetratges del Masnou Fascurt 
Del 5 al 7 de juliol, la platja d'Ocata (Xiringo La Xankla) i la segona planta de Can 
Malet van acollir la desena edició del Festival de Curtmetratges del Masnou, Fascurt, 
totalment gratuït i organitzat per l'associació AKONGA (Acció Kon Ganas), amb la 
col·laboració de l'Ajuntament del Masnou. La programació de curtmetratges s’ha 
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completat amb un taller formatiu de videoclip a càrrec de 15L Produccions i El Cicle 
Dona, una sessió de cinema dedicada al paper de la dona en el món audiovisual, i 
amb la projecció de Tres dies amb la família, primer llargmetratge de la directora Mar 
Coll. Així mateix, el dissabte es va cloure el Festival amb l’actuació del discjòquei 
Delafé acompanyat del videojòquei Botons.   
Enguany s'han inscrit al Festival 340 curts i es manté d’aquesta manera la participació 
dels cineastes al Fascurt, sense que la crisi global afecti en l’interès del Festival dins 
del món audiovisual. 
 
Jornada: III Cercle de Comparació Intermunicipal de  Seguretat Alimentària 
Municipal 
El 5 de juliol, el regidor delegat de Salut Pública i Consum, Ferran Flo, la tècnica de 
Salut Pública i la inspectora de Salut Pública i Consum van assistir a la jornada de 
presentació dels resultats del III Cercle de Comparació Intermunicipal de Seguretat 
Alimentària Municipal, celebrat al Museu Marítim de Barcelona. El regidor delegat de 
Salut Pública i Consum del municipi hi va fer una ponència explicant la realitat en què 
es troba el Masnou en matèria de seguretat alimentària. 
 
Enguany hi han participat 34 municipis, entre els quals es troba el Masnou. 
 
Xerrada: “Volem estar amb tu” 
La sala d'actes de l'edifici Els Vienesos es va omplir el 27 de juny amb motiu de la 
xerrada de l'oncòloga masnovina Laura Vidal, responsable de la divisió d'Oncologia 
Ginecològica de l'Hospital Clínic de Barcelona. La intervenció d'aquesta doctora es va 
caracteritzar per la proximitat i la naturalitat, que són les dues condicions que reclama 
en les relacions amb les persones que pateixen càncer per part tant del personal 
sanitari com d'amics i familiars. Aquest és, segons Vidal, el punt de partida perquè 
tothom pugui tenir la informació que cal per enfrontar-se a la malaltia i els seus 
efectes.  
 
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 16 d’abril de 2012, pel qual es 

corregeix l’error material observat a la clàusula cinquena del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen la contractació, mitjançant procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació, del servei de manteniment i neteja dels 
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineria, així com la poda i els 
tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou. 
 

b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 de juny de 2012, pel qual es 
modifica el règim de dedicacions a un membre de la corporació. 

 
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 25 de juny de 2012, pel qual es 

nomena el Sr. Jordi Matas Claramunt tinent d’alcalde sisè. 
 

d. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 26 de juny de 2012, pel qual es 
modifica el règim de dedicacions de dos membres de la corporació. 

 
e. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 28 de juny de 2012, pel qual es 

nomena el Sr. Ferran Flo Torrell regidor delegat de Salut Pública i Consum. 
 

f. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 4 de juliol de 2012 pel qual es 
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació d Barcelona en el procediment 
número 612/2011-C. 
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g. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 4 de juliol de 2012 pel qual es 

designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona en el procediment 
número 554/2011-l. 

 
h. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 5 de juliol de 2012, pel qual es 

designa un lletrat i un procurador en el procediment abreujat número 240/2012 C, 
recurs contenciós administratiu, en matèria de responsabilitat patrimonial. 

 
i. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 10 de juliol de 2012, pel qual es 

modifiquen els regidors en les regidories de Serveis Centrals, Noves Tecnologies, 
Medi Ambient, i Joventut i Infància, i es modifica la designació del president de la 
Comissió Informativa de Manteniment i Serveis.  
 

j. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 12 de juliol de 2012 pel qual es 
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, en el procediment 
número 606/2011-1. 

 
k. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 12 de juliol de 2012 pel qual es 

designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, en el procediment 
número 561/2011-1. 

 
4) Donar compte de l’escrit presentat amb data 22 d e juny de 2012 per una 

regidora de l’Ajuntament en què demana passar a ser  regidora no adscrita 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Perdoni, senyor alcalde, puc demanar la paraula? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Vostè tindrà el torn de paraula en el....Jo li aconsello que ho faci en el torn de 
suggeriments i preguntes al Govern. Evidentment el tindrà. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Ja el faré, gràcies. 
 
5) Modificació de la composició de les comissions i nformatives i nomenament 

dels membres de cada comissió 
 
El senyor Pere Parés Rosés llegeix la proposta. 
 
De conformitat amb el que es va comentar a la Junta de Portaveus del dia 18 de juliol 
de 2012, la proposta queda com segueix. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
És que hi ha una errada. El que passa és que, com que ha arribat avui la 
documentació, en el cas de Comunitat i Persones, els titulars som l’Elena i jo, i el 
suplent és en Xavier. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord, en pren nota la senyora secretària? Gràcies. 
 
S’incorpora aquesta correcció al text objecte d’aquest ordre del dia. 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 7 de juliol de 2011, en què es van constituir les 
diferents comissions informatives. 
 
Vistos els canvis produïts en les diferents regidories. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Únic . Modificar la composició de les comissions informatives, que queden de la 
manera següent:  
 
Comissió Informativa de Comunitat i Persones   
   
President: Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM)     
Suplent: Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
   
Vocals:  
Titulars: Noemí Condeminas Riembau i Ferran Flo Torrell (CiU) 
Suplent: Jordi Matas Claramunt (CiU)  
 
Titulars: Sílvia Folch Sánchez i Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM)  
 
Titulars: Marta Neira Reina i Núria Fusellas Gaspà (PSC-PM)  
Suplent: Artur Gual Castellana (PSC-PM) 
 
Titulars: Elena Crespo García i Màxim Fàbregas Añaños (ICV-EUiA-E)  
Suplent: F. Xavier Serra Vigil (ICV-EUiA-E)  
 
Titulars: Carmen Martínez Fernández i Federico Manuel de la Heras Garrido (PP)                   
 
Titular: Francisco Avilés Salazar (GIM) 
 
Titular: Judit Rolán Romero (Regidora no adscrita) 
 
Comissió Informativa de Foment    
   
President: Eduard García Gebani (CiU)        
Suplent: Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
 
Vocals: 
Titulars: Jordi Matas Claramunt i Llorenç Birba Fonts (CiU)  
Suplent: Àngel Lugo Calderón (CiU) 
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Titulars: Joaquim Fàbregas Sagué i Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM)    
Suplent: Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM) 
 
Titulars: Artur Gual Castellana i Ernest Suñé Nicolás (PSC-PM)     
Suplent: Marta Neira Reina (PSC-PM)  
 
Titulars: Màxim Fàbregas Añaños i F. Xavier Serra Vigil (ICV-EUiA-E)      
Suplent: Elena Crespo García (ICV-EUiA-E)  
    
Titulars: Federico Manuel de la Heras Garrido i Carmen Martínez Fernández (PP)     
 
Titular: Francisco Avilés Salazar (GIM) 
 
Titular: Judit Rolán Romero (Regidora no adscrita) 
 
Comissió Informativa d’Administració, Finances i Es pecial de Comptes 
 
President: Llorenç Birba Fonts (CiU)                    
Suplent: Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM) 
 
Vocals: 
Titulars: Eduard García Gebani i Àngel Lugo Calderón (CiU)  
Suplent: Jordi Matas Claramunt (CiU)  
 
Titulars: Sílvia Folch Sánchez i Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM)    
Suplent: Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM) 
 
Titulars: Artur Gual Castellana i Marta Neira Reina (PSC-PM)  
Suplent: Núria Fusellas Gaspà (PSC-PM)  
   
Titulars: Màxim Fàbregas Añaños i Elena Crespo García (ICV-EUiA-E)  
Suplent: F. Xavier Serra Vigil (ICV-EUiA-E)  
    
Titulars: Federico Manuel de la Heras Garrido i Carmen Martínez Fernández (PP) 
 
Titular: Francisco Avilés Salazar (GIM) 
 
Regidora convidada: Judit Rolán Romero (Regidora no adscrita) 
 
Comissió Informativa de Manteniment i Serveis  
 
President: Jordi Matas Claramunt (CiU)                            
Suplent: Eduard García Gebani (CiU) 
 
Vocals:  
Titulars: Ferran Flo Torrell i Àngel Lugo Calderón (CiU)  
Suplent: Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
 
Titulars: Joaquim Fàbregas Sagué i Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM)    
Suplent: Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM)  
 
Titulars: Ernest Suñé Nicolás i Núria Fusellas Gaspà (PSC-PM) 
Suplent: Artur Gual Castellana (PSC-PM)  
   
Titulars: F. Xavier Serra Vigil i Elena Crespo García (ICV-EUiA-E)  
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Suplent: Màxim Fàbregas Añaños (ICV-EUiA-E)  
    
Titulars: Carmen Martínez Fernández i Federico Manuel de la Heras Garrido (PP)               
 
Titular: Francisco Avilés Salazar (GIM) 
 
Regidora convidada: Judit Rolán Romero (Regidora no adscrita)” 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
 
6) Modificació dels i les representants municipals per a diferents organismes 
 
El senyor Pere Parés Rosés llegeix la proposta següent. 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 7 de juliol de 2011, en què es van constituir les 
diferents comissions informatives. 
 
Vistos els canvis produïts en les diferents regidories. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Únic . Modificar els i les representants municipals per a diferents organismes, que 
queden de la manera següent:  
 
Consell Escolar Municipal 
President: Pere Parés Rosés (CiU) 
Sotspresidenta: Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
 
Vocals:   
Jordi Matas Claramunt (CiU) 
Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM) 
Núria Fusellas Gaspà (PSC-PM) 
Màxim Fàbregas Añaños (ICV-EUiA-E) 
Carmen Martínez Fernández (PP) 
Francisco Avilés Salazar (GIM)  
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)   
 
Patronat Municipal del Masnou 
President: Pere Parés Rosés (CiU) 
Vicepresident: Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM) 
 
Vocals:   
Llorenç Birba Fonts (CiU) 
Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
Marta Neira Reina (PSC-PM) 
Elena Crespo García (ICV-EUiA-E) 
Federico Manuel de las Heras Garrido (PP) 
Francisco Avilés Salazar (GIM)  
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)  
 
Comitè Local de la Creu Roja del Masnou, Alella i T eià 
Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
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Consorci de Normalització Lingüística 
Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
 
Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes  de Telecomunicacions i 
les Noves Tecnologies (LOCALRET) 
Eduard Garcia Gebani (CiU) 
 
Consell de les Arts del Masnou   
President: Pere Parés Rosés (CiU) 
Vicepresident: Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM) 
 
Vocals:   
Àngel Lugo Calderón (CiU) 
Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
Núria Fusellas Gaspà (PSC-PM) 
Elena Crespo García (ICV-EUiA-E) 
Carmen Martínez Fernández (PP) 
Francisco Avilés Salazar (GIM)  
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)  
 
Consell Municipal de Comerç 
President: Pere Pares i Rosés (CiU) 
Vicepresident: Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM) 
 
Regidors/es: 
Eduard García Gebani (CiU) 
Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM) 
Artur Gual Castellana (PSC-PM) 
F. Xavier Serra Vigil (ICV-EUiA-E) 
Federico Manuel de las Heras Garrido (PP) 
Francisco Avilés Salazar (GIM) 
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)  
  
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
President: Pere Parés Rosés (CiU) 
Vicepresidenta: Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
 
Regidors/es: 
Ferran Flo Torrell (CiU) 
Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
Ernest Suñé Nicolás (PSC-PM) 
F. Xavier Serra Vigil (ICV-EUiA-E) 
Carmen Martínez Fernández (PP) 
Francisco Avilés Salazar (GIM) 
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)  
 
Consell Municipal de la Gent Gran del Masnou 
President: Pere Parés Rosés (CiU) 
Vicepresidenta: Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
 
Regidors/es: 
Jordi Matas Claramunt (CiU) 
Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM) 
Marta Neira Reina (PSC-PM) 
F. Xavier Serra Vigil (ICV-EUiA-E) 
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Carmen Martínez Fernández (PP) 
Francisco Avilés Salazar (GIM) 
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)  
 
Consell Municipal d’Esports 
President: Pere Parés Rosés (CiU) 
Vicepresident: Jordi Matas Claramunt (CiU) 
 
Regidors/es: 
Ferran Flo Torrell (CiU) 
Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
Ernest Suñé Nicolás (PSC-PM) 
Màxim Fàbregas Añaños (ICV-EUiA-E) 
Federico Manuel de las Heras Garrido (PP) 
Francisco Avilés Salazar (GIM) 
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)  
 
Consells escolars dels centres docents públics i co ncertats de la vila 
Titular: Noemí Condeminas Riembau (CiU) 
Suplent: Jordi Matas Claramunt (CiU)  
 
Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Lo cal Pública de la Demarcació de 
Mataró, programa núm. 1 canal múltiple 24-TL06B. (C ONSORCI DIGITAL 
MATARÓ-MARESME) 
Representant: Pere Parés Rosés (CiU) 
 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans  del Maresme 
Representant: Jordi Matas Claramunt (CiU) 
Suplent: Eduard García Gebani (CiU) 
 
Agrupació de Municipis Transport Urbà de la regió m etropolitana de Barcelona 
(AMTU) 
Representant: Pere Parés Rosés (CiU) 
Suplent: Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
 
Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Soste nibilitat 
Representant: Jordi Matas Claramunt (CiU) 
 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
Titular: Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
Suplent: Jordi Matas Claramunt (CiU) 
 
Consorci DO Alella 
Titular: Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM) 
Suplent: Jordi Matas Claramunt (CiU) 
 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el  Masnou i Teià 
President: Pere Parés i Rosés (CiU) 
 
Vocals:Jordi Matas Claramunt (CiU) 
Regidor delegat de Manteniment i Serveis Municipals” 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
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7) Comunicació del canvi de portaveu i suplent del Grup Municipal de CiU 
 
El senyor Pere Parés Rosés llegeix la proposta següent. 
 
Vist l’escrit amb data 11 de juliol de 2012, en què es comunica el canvi de portaveu i 
suplent del Grup Municipal de Convergència i Unió, de manera que queda de la 
manera següent: 
 
Portaveu del Grup Municipal: Eduard García Gebani 
Suplent: Noemí Condeminas Riembau 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
 
8) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard 
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim 
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, 
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,  
el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
9) Festes locals per a l’any 2013  
 
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la 
proposta següent:  
 
“En data 28 de juny de 2012, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6159 
l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2013. 
 
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 
En l’exercici de les competències conferides mitjançant decret amb data 14 de juny de 
2011, es proposen els acords següents: 
 
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2013, el dia 20 de 
maig (dilluns de Pasqua Granada o segona pasqua) i el dia 29 de juny (Sant Pere). 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, a efectes de quedar inclosos en el proper calendari laboral 
de festes.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
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10) Separació de l’Ajuntament del Masnou com a membre d el Consorci Digital 
Mataró-Maresme 
 
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis centrals, llegeix la 
proposta següent:  
 
“Vist que, en data 14 de setembre de 2006, mitjançant acord del Ple, l’Ajuntament del 
Masnou es va constituir en membre del Consorci Digital Mataró-Maresme, entitat que 
té com a objecte la gestió conjunta del canal públic de televisió digital local de diversos 
municipis de la comarca del Maresme. 
 
Atesa la difícil situació econòmica actual, l’Ajuntament del Masnou es veu obligat a 
replantejar o eliminar serveis no obligatoris per reduir la despesa, condicionats, així 
mateix, per un pla d’ajust per regularitzar les finances municipals.  
 
Vist l’informe del responsable de Noves Tecnologies amb data 27 de juny de 2012 i 
l’informe de la tècnica de Comunicació amb data 8 de febrer de 2012, en relació amb 
aquest servei. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que compleixi les 
condicions de formular un preavís en el termini que assenyalin els estatuts, estigui al 
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors, i garanteixi el 
compliment dels que hi hagi pendents. 
 
Vist l’article 15 dels estatuts vigents del Consorci, que preveu que la separació d’algun 
dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al president del Consoci amb 
tres mesos d’antelació a la data d’aprovació dels pressupostos de l’exercici següent, 
sempre que l’entitat que se’n separa estigui al corrent dels seus compromisos anteriors 
i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació. 
 
Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i següents del ROAS, l’acord 
dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se i dissoldre els consorcis, 
com també per aprovar i modificar-ne els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta de membres de la corporació i ha de ser sotmès al tràmit 
d’informació pública de 30 dies. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General i la Intervenció de l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la separació de l’Ajuntament del Masnou com a membre 
del Consorci Digital Mataró-Maresme. 
 
Segon.  Sotmetre el present expedient a informació pública durant trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò de disposa l’article 313 en relació 
amb el 160 del Reglament d’obres i serveis dels ens locals. 
 
Tercer.  Disposar que, un cop transcorregut el període d’informació pública sense que 
s’hi hagin presentat al·legacions ni reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. 
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Quart.  Notificar al president del Consorci l’adopció d’aquest acord per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament i expressament l’alcalde per a l’adopció de les 
resolucions i la subscripció de tots aquells documents que resultin necessaris per a la 
formalització i l’execució dels presents acords.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita) i 7 vots d’abstenció (PSC-PM i ICV-
EUiA). S’aprova per majoria absoluta. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Res, molt breument. Simplement vull dir que, atesa la difícil situació econòmica actual 
de l’Ajuntament, cal començar a prioritzar alguns serveis. No som el primer municipi 
que abandona el Consorci i imagino que no serem l’últim. Per això considero que la 
decisió és encertada i per això el meu vot a favor. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Senyor alcalde, només vull manifestar el nostre suport. Potser l’únic que hem de dir és 
que per nosaltres arriba una mica tard, ja que ha estat una demanda que aquest 
regidor ha realitzat en diferents ocasions i ja fa molt de temps que ho reclamàvem, que 
no era un servei prioritari, que havien de començar a decidir, que potser no calia dotar-
lo. De fet, la majoria dels ajuntaments que al seu dia van mostrar el seu suport per fer 
aquest Consorci ja l’han anat abandonant, com un degoteig. No queda més remei que 
aquest servei, que ja s’ha mostrat —entenem nosaltres— inútil per a la comarca, el 
deixem de prestar també nosaltres, el deixem d’assumir, el deixem de finançar i 
puguem destinar aquests recursos a altres coses més necessàries. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Bona nit, bona tarda. Per argumentar el sentit del nostre vot. Lamento, el contrari del 
que han dit alguns que m’han precedit, que el Masnou prengui avui la decisió 
d’abandonar aquest canal del Maresme, l’únic per al públic de la nostra comarca i una 
illa per a la democràtica en un marc de comunicació privat que no reflecteix per res la 
realitat social del país. Estem al davant, és veritat, d’una crisi comunicativa, no només 
econòmica, sinó també comunicativa, per desídia d’aquells que haurien de garantir la 
pluralitat informativa i que creen una enorme esquerda social, l’esquerda tecnològica. 
Així, mentre una part important dels nostres ciutadans i ciutadanes tenen accés a 
informacions lliures mitjançant les noves tecnologies, cada cop més, aquells i aquelles 
que no hi són, que no tenen accés a les noves tecnologies, estan a mercè d’uns 
mitjans privats no objectius i uns amb els públics cada vegada més esbiaixats. Com a 
mostra d’això, el nomenament fa poc del nou director d’informatius de televisió precedit 
d’una fama curiosa en la seva gestió de tradició a Madrid o l’escàndol del grup Godó 
que s’ha beneficiat de prop del 50% de tots els ajuts públics als mitjans de 
comunicació de la Generalitat, potser com a pagament dels serveis prestats els darrers 
anys. I amb la nostra marxa de MUTV, ara es fa un pas més per desmantellar la xarxa 
pública, i es farà molt difícil que aquest canal continuï ara, en aquest moment, ja que 
nosaltres érem la segona població d’importància que estava sostenint aquest canal. És 
clar que la situació als ajuntaments és difícil, això és indubtable, però cal fer una 
pregunta en veu alta aquí, en el marc del Maresme, on vint dels trenta ajuntaments 
d’aquesta comarca tenen l’alcalde convergent, i la pregunta és clau: creuen vostès en 
els mitjans de comarques de comunicació pública? I si hi creuen, què faran per 
redreçar la situació del canal MU i la desapareguda M2? 
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Al darrer Ple del consell del canal no hi hem vist cap intervenció de cap representant 
de l’Ajuntament del Masnou. El alcalde senyor, Pere Parés, no va donar cap proposta 
en cap sentit, cap ni una. És evident que el cost del canal representa una despesa 
important, però avui, en comptes de set ajuntaments, set poblacions, en tindríem trenta 
al darrere i aquest cost seria molt menor. Per tot això tot, i perquè entenem que el cost 
va ser important i que la situació de l’Ajuntament del Masnou és complicada, tot i que 
volíem deixar clara la nostra posició de suport als mitjans de comunicació públics, ens 
hem abstingut en aquest punt. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, la meva intervenció en nom del Grup Socialista serà molt 
més breu. Nosaltres lamentem la decisió que avui ha pres el consistori, no el Govern, 
sinó la majoria de regidors que hi han votat a favor. Nosaltres ens hem abstingut 
perquè la informació que hem rebut no l’hem rebuda amb temps suficient. Creiem que 
aquesta decisió mereixia una mica d’explicació, més concreta, tenint en compte que el 
nostre alcalde és el vicepresident d’aquesta institució, i creiem que hauria valgut la 
pena una mica més d’informació, sobretot saber quins són els llasts que suposarà per 
al Masnou no ser-hi. Avui som al davant d’un fet curiós: avui s’està retransmetent la 
mort d’aquest canal en directe i jo voldria aprofitar per preguntar al Govern si això serà 
també la fi de la retransmissió dels plens. És una pregunta que llanço a l’aire i estic 
segur que serà resposta durant aquesta sessió. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No miri, per contestar algunes coses. Sí que és veritat que hi havia expectatives, jo 
diria que fa un any, més potser, una mica més d’un any, que, de fet, la gent que venia 
del Consorci del Maresme Nord es podia afegir al Consorci del Maresme Sud. Les 
expectatives també anaven encaminades al fet que ajuntaments importants, com 
Premià, que no formaven part del Consorci, o com Vilassar, també s’hi poguessin 
aplegar. Aquestes expectatives no va donar el seu fruit, malauradament, ja que, 
evidentment, si hi haguessin entrat ajuntaments com el de Calella, Tordera o Premià, 
pel pes de població i per la seva demarcació territorial, la vida del canal MTU de 
televisió hauria estat un altre.  
 
El canal ha fet un gran esforç per adaptar-se a les circumstàncies. Hi ha una proposta 
nostra, senyor Serra, de reduir les despeses amb un mínim de més d’un 30%. En una 
acta, sí, sí, no sé si és la que se li va...,, però s’ha fet un esforç important. No van 
reduir en un 40%. Això què vol dir? Vol dir que era passar a un altre model de televisió, 
una televisió segurament amb menys recursos, no, segur, amb menys recursos, i avui 
en dia és una televisió que, si s’està fent, és perquè compta amb un equip de 
cinquanta-set persones voluntàries que estan treballant per fer la televisió, 
voluntàriament i de forma artística. Què passa? Doncs que la marxa de tots els 
ajuntaments avui aquest matí s’ha aprovat, amb el conveni de separació de Tiana i de 
Cabrils i també de Sant Andreu de Llavaneres, que ha dit que també se’n va, i al 
Masnou ja ho hem manifestat, que també ens n’anem, això vol dir que queden quatre 
ajuntaments al Consorci i, si no ens n’haguéssim anat, significava que el pes relatiu  
que tenia el Masnou en el finançament cada vegada era més important. I segurament 
ens hauríem quedat Mataró i nosaltres, gairebé sols, i això fa inviable participar-hi, ja 
que les quantitats anirien més allà del 15 o 20% del pressupost total, i en feia inviable 
la nostra continuïtat.  
 
Nosaltres estem treballant perquè els plens es retransmetin en directe. Encara no hem 
torbat la fórmula, però, home, jo crec que aquest és un avenç i no volem que hi hagi un 
pas enrere en aquest sentit. No sabem de quina manera, però jo crec que aviat, 
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perquè el regidor de Noves Tecnologies ja té un parell de propostes.  
 
En tot cas, vull agrair que no hi hagi hagut cap vot negatiu en aquesta proposta. 
 
11) Ratificació del Decret d’Alcaldia en virtut del  qual es va estimar el recurs 
presentat pel Grup Municipal d’ICV-EUiA contra l’ac ord del Ple de l’Ajuntament 
en virtut del qual es va ratificar l’acta de confor mitat amb el resultat de la revisió 
econòmica definitiva del contracte de gestió, en rè gim de concessió, de la 
instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament  amb limitació horària en 
diverses vies del municipi del Masnou 
 
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist el recurs de reposició interposat en data 10 de maig de 2012 pel senyor XXXXX, 
en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament 
del 19 d’abril de 2012 en virtut del qual es va ratificar l’acta de conformitat amb el 
resultat de la revisió econòmica definitiva del contracte de gestió, en règim de 
concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària 
en diverses vies del municipi del Masnou. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia aprovat en data 8 de juny de 2012, en què es resol el següent: 
 
“Primer . Estimar les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat pel 
senyor XXXXX, en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA contra l’acord del Ple 
de l’Ajuntament de data 19 d’abril de 2012, en virtut del qual es va ratificar l’acta de 
conformitat del resultat de la revisió econòmica definitiva del contracte de gestió, en 
règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb 
limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou, a la vista dels informes 
emesos per la tècnica de Mobilitat i la responsable adjunta d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, els quals es reprodueixen literalment a la part expositiva de la present 
resolució.   
 
Segon. Deixar sense efectes l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 d’abril de 
2012, en virtut del qual es va ratificar l’acta de conformitat amb el resultat de la revisió 
econòmica definitiva del contracte de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i 
l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi 
del Masnou. 
 
Tercer. Sotmetre la present resolució a la corresponent ratificació del Ple municipal en 
la propera sessió que es convoqui, en virtut del que estableix l’article 53.1k) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
 
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal i d’acord amb el que 
preveu l’article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer.  Ratificar el Decret en virtut del qual es va estimar el recurs de reposició 
interposat pel senyor XXXXX, en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA contra 
l’acord del Ple de l’Ajuntament, en virtut del qual es va ratificar l’acta de conformitat 
amb el resultat de la revisió econòmica definitiva del contracte de gestió, en règim de 
concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària 
en diverses vies del municipi del Masnou. 
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Segon . Notificar el present acord als interessats.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tal com heu pogut escoltar, aquest recurs es va presentar 
contra un acord de Ple fa tres mesos. El nostre grup va demanar que aquest punt 
quedés sobre la taula, perquè enteníem que una part de la informació essencial per 
tenir un criteri respecte a la votació que es plantejava no era a l’expedient. El govern 
va decidir posar-lo a votació i la va guanyar. Nosaltres hi vam presentar un recurs 
perquè enteníem que s’estaven vulnerant els nostres drets com a regidors i, finalment, 
els informes tant de la tècnica de Mobilitat com de la responsable adjunta d’Urbanisme 
ens han donat la raó i, finalment, es va produir el decret de Alcaldia que avui 
ratifiquem. Creiem que el que és important d’aquest punt no és la ratificació del decret 
que ara, després, deixarà de ratificar, en el següent punt, sinó que és un toc d’atenció 
al Govern municipal perquè mostri més sensibilitat respecte als regidors que no formen 
part del Govern quan plantegen procediments de forma que, a vegades, són tant o 
més importants com els de fons. Aquesta vegada hem tingut èxit amb els nostres 
recursos, com moltes altres hem fracassat perquè no hem comptat amb el suport del 
Govern municipal. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Al Ple del 19 d’abril, el nostre Grup ja va mostrar el seu rebuig 
pel fet de que no es retirés de l’ordre del dia aquesta proposta. El Reglament orgànic 
municipal estableix que quan un grup o un membre del consistori creu que no hi ha 
informació suficient per poder tractar el tema, aquest tema ha de ser retirat. És una 
qüestió de procediment. No es pot votar si hi estem o no hi estem d’acord. A instància 
del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, es va reclamar, 
ja que ells creien que no hi havia aquesta documentació, motiu suficient per ser retirat. 
Nosaltres ja vam creure i vam dir en aquell moment que el document no s’havia 
d’haver votat i per això volem deixar constància del nostre posicionament. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Simplement per aclarir una cosa. La voluntat per la qual el Govern va optar per la 
votació en aquell Ple era perquè el contracte acabava no sé si era l’endemà del Ple i la 
intenció era arribar a un acord amb l’empresa una vegada ratificat pel Ple, just abans 
que acabés el contracte, i no deixar l’acord per un cop finalitzat el contracte, tenint en 
compte que també hi havia un procediment de contractació i uns plecs aprovats, i no 
sabíem ben bé quina empresa el guanyaria. Al final sembla que l’ha guanyat la 
mateixa empresa que hi havia, que és SABA. 
 
12) Ratificació de l’acta de conformitat amb el res ultat de la revisió econòmica 
definitiva del contracte de gestió, en règim de con cessió, de la instal·lació i 
l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del 
municipi del Masnou  
 
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent: 
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“Vist que l’empresa PARBLA, SL, amb CIF B-08911729, és adjudicatària del contracte 
de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou, en virtut 
del contracte amb data 19 de maig de 2006. 
 
Vist que, en data 15 d’octubre de 2009, el Ple va aprovar l’autorització prèvia per a la 
cessió del contracte de gestió del servei d’aparcament amb limitació horària de la 
concessionària PARBLA, SL, a favor de SABA Aparcamientos, SA, per fusió 
empresarial. 
 
Vistos els acords adoptats per la Junta de Govern de l’Ajuntament a la sessió del 28 
d’abril de 2011 en relació amb la denegació de la pròrroga del contracte de gestió, que 
són els següents:   
 
«Primer.  Declarar la urgència de la denegació de la sol·licitud de pròrroga del 
contracte de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou. 
 
Segon . Procedir a la revisió de l’informe econòmic per modificacions en el contracte 
de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou, en la 
data d’acabament de la prestació del servei, petició efectuada per l’empresa SABA 
Aparcamientos, SA, en el seu escrit amb data 27 de juliol de 2010, d’acord amb 
l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb data 18 d’abril de 2011. 
 
Tercer.  Denegar la sol•licitud de pròrroga del contracte, petició efectuada per 
l’empresa SABA Aparcamientos, SA, en el seu escrit amb data 27 de juliol de 2010, 
d’acord amb l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb data 18 d’abril de 2011. 
 
Quart . Declarar la continuïtat de la prestació del servei fins que no tingui lloc una nova 
licitació de la concessió i l’atorgament d’aquesta concessió o es resolgui prestar el 
servei per altres sistemes o formes de gestió, per a un termini màxim d’un any. 
 
Cinquè . Sotmetre-ho a la ratificació del Ple a la propera sessió que es convoqui. 
 
Sisè . Notificar el present acord a l’empresa SABA Aparcamientos, SA.» 
 
Vist que, en data 19 de maig de 2011, el Ple de l’Ajuntament va ratificar l’acord 
esmentat de la JGL.  
  
Vista l’acta de conformitat signada en data 28 de març de 2012, amb el resultat de la 
revisió econòmica definitiva del contracte de gestió, en règim de concessió, de la 
instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària a diverses vies 
del municipi del Masnou, tal com s’establia a l’apartat segon de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de l’Ajuntament a la sessió del 28 d’abril de 2011, i posteriorment 
ratificat pel Ple el 19 de maig de 2011. 
 
Vist que ambdues parts, mitjançant l’atorgament d’aquest acta, manifesten la seva 
conformitat a la revisió econòmica del contracte de gestió, en règim de concessió, de 
la instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària en diverses 
vies del municipi del Masnou, contingut a l’informe emès per la tècnica de Mobilitat.  
 
Vist el recurs de reposició interposat en data 10 de maig de 2012 pel senyor Màxim 
Fàbregas i Añaños, en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA contra l’acord del 
Ple de l’Ajuntament del 19 d’abril de 2012 en virtut del qual es va ratificar l’acta de 
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conformitat amb el resultat de la revisió econòmica definitiva del contracte de gestió, 
en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb 
limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia amb data 8 de juny de 2012 es van estimar les 
al•legacions contingudes al recurs esmentat i es va deixar sense efecte l’acord del Ple 
impugnat perquè no es va atendre totalment la petició de documentació 
complementària en el termini establert. 
 
Atès que, en data 11 de juny de 2012, es fa la tramesa de la documentació 
complementària requerida sol•licitada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA.  
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament en què ratifica la resolució del recurs interposat. 
 
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer.  Ratificar l’acta de conformitat amb el resultat de la revisió econòmica definitiva 
del contracte de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou. 
 
Segon . Notificar el present acord a l’empresa SABA Aparcamientos, SA.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: per 18 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (ICV-
EUiA). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, molt ràpidament. Bàsicament per explicar el perquè del canvi de vot, perquè al Ple 
del mes d’abril aquest Grup Municipal es va abstenir en la votació, bàsicament pels 
dubtes, que van propiciar aquella abstenció, i lògicament per la demanda no atesa 
d’informació exposada, raonada i argumentada per un grup municipal, que enteníem 
que havia de ser atesa. En aquell moment era molt raonable la sol·licitud. Avui hem 
vist que tenia ple suport legal aquella reclamació de documentació. Per tant, davant 
d’aquells dubtes, ens vam abstenir i, realment, en el fons de la qüestió, avui ja hem 
votat un cop corregida aquella manca d’informació i hi estem a favor o coincidíem amb 
l’Equip de Govern i, per tant, això explica aquest canvi de postura d’abstenció a vot 
positiu avui. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hi hem votat en contra, perquè els mateixos 
dubtes que tenia fa tres mesos els tenim ara, i més després de revisar la 
documentació tan complexa, que se suposa que és el que va provocar el retard perquè 
l’empresa facilités a l’Ajuntament aquesta informació. I estem molt preocupats quan 
hem conegut per boca del regidor de Mobilitat que la mateixa empresa ha tornat a 
guanyar el nou concurs, perquè fixeu-vos que una de les demandes que fèiem era una 
taula detallada de les inversions que havia fet l’empresa des de l’inici del servei i 
aquesta empresa considera com a inversió —i se suposa que el Govern li dóna el 
vistiplau— a les despeses d’una campanya informativa de difusió del servei, el 
pagament de butlletins del concurs i la delineació de plànols al concurs, per exemple. 
Si això és una empresa seriosa, per nosaltres no ho és, però és que nosaltres 
demanàvem un compte detallat d’explotació del servei i aquest és el compte detallat 
que ens han donat. Això és una cosa que al primer curs d’economia ho presenta un 
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estudiant i ja directament no el deixen presentar-se a cap altra assignatura més, i ens 
sembla que és per part de l’empresa, no per part del Govern, una presa de pèl que no 
hauria d’haver estat tolerada. Per tant, si aquests són els números que van presentar 
per demanar aquests 120.000 euros que demanaven a l’Ajuntament com a 
rescabalament, doncs ja podeu entendre que nosaltres no ens fiem d’aquests números 
i justament perquè pensàvem que l’acord al qual s’havia arribat i l’acte de ratificació al 
qual s’havia arribat era lesiu per als interessos de l’Ajuntament. Vam votar-hi en contra 
fa tres mesos i hi hem votat en contra avui mateix. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Bé, tal com comentava el senyor Màxim Fàbregas, l’empresa al seu dia va presentar 
un informe en el qual per modificació per part de l’Ajuntament del contracte subscrit al 
seu dia l’any 2006, abans del juny del 2006, demanava una compensació econòmica a 
l’Ajuntament. Les modificacions no eren poca cosa. Ells s’havien presentat a un 
concurs en el qual hi havia 500 places de zona taronja i en el qual tothom pagava, 
ciutadans de fora del Masnou i ciutadans del Masnou, però en el moment en què es va 
posar en funcionament la zona taronja, el juny del 2006, es va decidir —jo crec que 
encertadament— que els ciutadans del Masnou no havíem de pagar, i això ja 
modificava pràcticament des d‘abans de començar el contracte que s’havia presentat.  
 
En aquell mateix contracte es preveien 250 places de zona blava que mai no han 
existit. Aquestes 250 places de zona blava podien variar un 20% amunt o un 20% 
avall. Si tirem avall, el mínim de places que hauria d’haver garantit l’Ajuntament per a 
la correcte explotació del servi per part de l’empresa eren de 200, i 200 pràcticament 
no les ha tingudes mai i alguns anys hem estat al voltant de les 133, en el punt més 
baix, i sovint al voltant de les 177. Això ha fet, lògicament, que els ingressos previstos 
per l’empresa segons el contracte que ens van presentar hagin baixat substancialment 
i per això hi havia un informe fet per l’empresa sobre la taula en el qual demanava una 
compensació econòmica a l’Ajuntament de l’entorn de 115.000 euros.  
 
Després de negociar amb ells hem arribat a un acord gràcies al qual nosaltres els vam 
fer veure que tot i que era veritat que hi havia menys places de zona blava, la 
recaptació que havien fet efectiva era superior a la que havien previst, cosa que 
compensava una mica la minva de places i, bé, es va arribar a un acord, gràcies al 
qual l’Ajuntament no va haver de compensar ni amb un sol euro l’empresa per aquesta 
—entenc jo— modificació substancial del contracte que va haver-hi. Això sense tenir 
en compte una altra modificació important que va fer l’Ajuntament i que l’empresa mai 
no ha valorat, però que si arribés el cas, potser sí que podria valorar-la, que és que 
l’any 2007 es va abaixar el preu de la zona blava. L’hora de la zona blava era de 0,80 
cèntims d’euro i es va passar a 0,50 cèntims d’euro, amb la qual cosa aquesta 
reducció de 30 cèntims l’hora evidentment també devia repercutir en els ingressos de 
l’empresa. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Estem reproduint el discurs de fa tres mesos. Avorrirem el públic, però per acabar-lo 
d’avorrir, jo diria el mateix que vaig dir l’altra vegada. Si una empresa com SABA ha 
acceptat aquest tracte, és perquè l’empresa pensa que l’acord li és favorable. Penseu 
que si el que va fer els números per reclamar aquests 115.000 euros és la mateixa 
persona que ha fet aquest compte d’explotació estem perduts, i també penseu una 
altra cosa: una empresa sap sempre que quan licita un concurs sempre té la 
possibilitat, si pensa que finalment els canvis que s’han produït posen en perill 
l’estabilitat econòmica de la concessió, de denunciar la concessió i SABA no ho ha fet, 
ni ho va fer PARLA ni ho va fer SABA. I per acabar de concretar la informació que s’ha 
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donat al públic, s’hauria de dir també que PARLA s’havia compromès a invertir 30.000 
euros en inversions al municipi se li han condonat i no els ha invertit, i a més a més 
PARLA ha estat més d’un any amb la pròrroga del servei sense que hagi pagat a 
l’Ajuntament cap euro per a això, és a dir, que no és que hagi sortit a cost 0 per a 
l’Ajuntament, sinó que a l’Ajuntament li ha costat cinquanta mil euros i escaig, el que 
passa és que no els ha pagat en efectiu.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Certament no. Al final, l’equilibri econòmic es va troba sobre els cinquanta-tres mil 
euros. Una part d’aquests diners venia d’aquests trenta mil euros, el que passa que el 
contracte aquest era peculiar. Primera, perquè quan es va treure el concurs ja com a 
millora s’oferia la reducció del termini d’execució del servei, la qual cosa ja és una mica 
estrany, perquè quan tu licites una obra per construir un edifici pots valorar el fet que 
en comptes d’un any t’ho facin en deu mesos, però quan tu vols contractar un servei, 
el fet de reduir el temps de prestació de servei és curiós que es valori com a cosa 
positiva. Però més inri té que, quan van acabar els cinc anys als quals s’havia 
compromès l’empresa, resulta que aquí no s’havia arreglat el tema de l’equilibri 
econòmic i es va decidir prorrogar el contracte un any, amb la qual cosa entrava en 
contradicció amb l’oferta que havia fet l’empresa al seu dia als plecs. Tant de bo el 
maig del 2011 s’hagués finalitzat el contracte amb l’empresa concessionària del 
moment, que era SABA, i s’haguessin tingut ja preparats els plecs per licitar i s’hauria 
tingut una nova empresa per substituir l’anterior, però, malauradament, no va ser així. 
Va acabar al cap de cinc anys, quan l’empresa havia ofert una reducció del termini 
d’execució del servei i això se li havia puntuat a l’hora de fer el concurs perquè pogués 
guanyar, i després resulta que se li prorroga perquè no estaven preparat els plecs o 
perquè no s’havia arribat a aquest equilibri econòmic i financer de l’explotació. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Estem en una situació semblant a la dels plecs de neteja de carrers i recollida 
d’escombreries, que fa una any i mig que estem esperant que es passin a aprovació i 
encara seguim esperant. 
 

13) Aprovació inicial del Pla local de seguretat vi ària del Masnou  
 
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Atès que l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària atribueix als municipis competències en matèria d'ordenació i control 
del trànsit a les vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva vigilància per mitjà 
d'agents propis, la denúncia de les infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes 
infraccions quan no estigui expressament atribuïda a una altra administració. 
 
Atès que el Servei Català de Trànsit estableix, com una de les línies prioritàries de la 
seva actuació, la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, i, en concret, en l’elaboració de plans locals de seguretat viària (d’ara 
endavant PLSV), amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de 
conducció, circulació i mobilitat. 
 
Vist que, en data 24 de març de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni 
de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament del Masnou per a la 
redacció del Pla local de seguretat viària. 



20 
 

 
Atès que, en data 9 de març de 2012, el Servei Català de Trànsit ha fet entrega a  
l’Ajuntament del Masnou del Pla local de seguretat viària, l’objectiu del qual és 
contribuir en la millora de la seguretat viària del municipi del Masnou.  
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Mobilitat amb data 10 de maig de 2012.  
  
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal es proposa al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment el Pla local de seguretat viària del Masnou. 
 
Segon . Sotmetre el Pla a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edictes al 
Butlletí Oficial de la Província, 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 Pla que ara s’aprova inicialment 
es considerarà aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit 
posterior.” 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo esperava que el ponent, en tot cas, ens digués que les esmenes estaven 
acceptades per l’esforç que havia fet de comunicació aquests dies, no sé si... No, no, 
llavors passaré a llegir l’esmena. El nostre Grup va presentar una esmena al Pla local 
de seguretat viària. Aquest és un document que ha estat elaborat per un equip de 
personal tècnic molt qualificat i, per tant, nosaltres, grosso modo, no hi tenim res a dir, 
però sí que hi trobem a faltar dos temes importants. Nosaltres vam presentar-hi unes 
esmenes que deien així: la incorporació com a annex I d’una memòria econòmica de 
cadascuna de les actuacions proposades i de l’impacte global de l’aplicació del Pla, i 
com a segona esmena, la incorporació d’un annex 2 que suposés un calendari 
d’actuacions de la proposta a partir de l’any 2013 amb la voluntat d’incorporar les 
inversions dels pressupostos corresponents. Enteníem que un pla com aquest no 
podia quedar al calaix i del que es tractava era de quantificar-ho. Jo ho explico perquè 
he de dir que el ponent hi ha treballat aquests dies, s’ha estat enviant informació i jo 
creia que arran d’aquest treball quedarien incorporades les esmenes. Per això la meva 
sorpresa... 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Si m’ho permet el senyor alcalde, vull adreçar una consulta a la secretària. Vejam, per 
part del ponent no hi ha cap inconvenient a incorporar un document que hem elaborat 
des del suport de serveis tècnics de Foment i que fa una estimació, com bé ha 
comentat el regidor, de les inversions. No hi ha cap inconvenient. El que no sé és si 
pel que fa al procediment és adient incorporar ara aquest document, que crec que no 
consta ni a l’expedient. Jo crec... El tinc aquí, vull dir que es pot... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo crec que és tan fàcil com que el ponent digui que accepta l’esmena i, per tant, es 
vota directament el document i, si el ponent no ho creu, doncs tal com diu el ROM, 
procedim a la votació de les esmenes. Jo crec que el procediment és al marge de la 
feina. Gràcies. 
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
El ponent, en nom del Govern, si us sembla bé, incorpora aquest document i accepta 
les esmenes. S’incorporen les esmenes en aquest document. 
 
La Sra. secretària  
 
La proposta no es canvia, l’única qüestió és incorporar-hi un annex. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, el que passaríem a votar ara és aquest annex d’informació complementària, 
és a dir, tot el pla amb això inclòs, en forma d’annex d’informació complementària amb 
les esmenes, és a dir, que això dóna resposta a l’esmena plantejada pel Partit 
Socialista de Catalunya, d’acord? 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo abans ja he avançat una miqueta el que volia dir. Es tracta d’un pla elaborat per 
l’empresa INTRA, que és una empresa referent dintre del sector de la mobilitat, i 
entenem que el que fa és detectar aquells punts negres del nostre municipi i posar 
elements o formes de solucionar-los. Aquestes formes jo crec que amb la incorporació 
de les esmenes guanyaran, perquè sabem quin és el cost, quantificarem cadascuna 
d’aquestes millores, que van d’un simple pintat viari a una senyalització horitzontal 
passant per millores d’infraestructures més complexes, com canvis en voreres. 
Llavors, entenem que, d’una banda, quantificar aquestes millores i, de l’altra, posar en 
un calendari actuacions, permetrà que no quedi en un calaix i que en els futurs 
pressupostos s’incorporin partides pressupostàries que en garanteixin l’aplicació. I és 
un pla que jo crec que, com que ha comptat amb el vot de tots els presents, serà 
executat i realment tindrà una sortida al municipi. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Bé, simplement per agrair el vot favorable de tots els partits i també per agrair 
particularment l’esmena, malgrat que, la veritat, ha requerit un esforç complementari 
dels serveis tècnics. És cert que així, com a mínim, tenim documentat quin cost poden 
suposar aquestes intervencions i, per tant, a l’hora d’executar-les, com a mínim tens 
una referència, tot i que en el moment de fer l’actuació caldrà demanar el pressupost 
en aquell moment i pot haver-hi sensibles modificacions a la baixa, però, bé, com a 
mínim aquí tenim un document que ens proposa quins són aquests punts de 
concentració d’accidents i quantifica econòmicament les actuacions que es preveuen 
al Pla local de seguretat vial que acabem d’aprovar tots plegats. Moltes gràcies. 
 
14) Correcció de l’error material en l’acord adopta t pel Ple del 21 de juny de 
modificació pressupostària per suplement de crèdits  6/2012 
 
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió celebrada en data  21 de juny de 
2012, l’expedient de modificació pressupostaria per suplement de crèdits 6/2012. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Únic. Rectificar l’acord primer, en el sentit següent: 
 
On diu: PRIMER.-Aprovar modificació pressupostària del pressupost 2012 per 
suplement de crèdits número  6/2012,  
 
Ha de dir: PRIMER.-Aprovar inicialment la modificació pressupostària del pressupost 
2012 per suplement de crèdits número  6/2012. 
 
On diu: CAPÍTOL 2  ADQUISICIÓ DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS    20.732,20 
 
Ha de dir: CAPÍTOL 2  ADQUISICIÓ DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS  20.773,20” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre 
del dia i prèvia declaració d’urgència  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i el vot d’una regidora no 
adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
a. Adjudicació del contracte del servei de mantenim ent i neteja dels parcs, 
jardins municipals, parterres, talussos i jardinere s, així com l’esporga i els 
tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis Municipals, 
llegeix la proposta següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita per a la contractació del 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 municipi del Masnou, mitjançant procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Vist que l’anunci de la licitació es va publicar al DOUE amb data 19 de febrer de 2012 i 
al BOE amb data 15 de març de 2012. 
 
Vist que a la licitació es van presentar tretze empreses: 
 

- Coynsa 2000, SL 
- Jardineria El Cedre, SL 
- Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
- UTE Moix-CLD 
- Moncobra, SA 
- Urbaser, SA 
- CESPA, Compañia Española De Servicios Públicos Auxiliares, SA 
- UTE Gruporaga, SA – Coptalia, SAU 
- AEMA Hispanica, SL 
- UTE Glauca y Vialitat i Serveis  
- Eulen, SA 
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- Espais Verds Del Vallès, SA 
- UTE Viasfalt-Inditec 

 
Vist que la Mesa de Contractació, a la reunió del 25 de juny, va acordar excloure’n les 
empreses següents:  

- L’empresa Coynsa 2000, SL, per no disposar del local per a magatzem de 
materials, eines, maquinària i vehicles al terme municipal del Masnou, d’acord 
amb l’establert a la clàusula 3.1. dels plecs tècnics.   

- L’empresa Eulen, SA, per excedir la seva oferta econòmica el preu màxim de la 
licitació.  

 
Vistos els informes amb data 22 i 25 de juny de 2012 emesos per la tècnica de Medi 
Ambient respecte de les valoracions obtingudes pels licitadors presentats. 
 
Vistes les actes de qualificació de la documentació general i de valoració de les ofertes 
per a l’adjudicació d’aquest contracte; en particular, l’acta de la Mesa de Contractació 
reunida en data 28 de juny de 2012, en què es proposa l’adjudicació de la contractació 
d’aquesta licitació a la UTE Gruporaga, SA, i Coptalia, SAU, pel preu de 1.510.407 €, 
IVA exclòs, en ser l’empresa licitadora que ha obtingut la puntuació més alta, d’acord 
amb els aspectes que es detallen a les actes de la Mesa de Contractació amb dates 
25 i 28 de juny de 2012, amb un total de 90,98 punts, d’acord amb el detall següent:  
 

  SOBRE C SOBRE B TOTAL 

Jardineria El Cedre 
13,10 70,68 83,78 

FCC 16,64 67,49 84,13 

UTE- Moix- CLD 15,95 74,66 90,61 

Moncobra 11,47 68,89 80,36 

Urbaser 15,14 71,19 86,33 

CESPA 14,69 75,01 89,70 

UTE Gruporaga- 
Coptalia 

13,34 77,64 90,98 

AEMA Hispanica 14,21 76,22 90,43 

UTE Glauca- Viabilitat i 
Serveis  

9,57 68,42 77,99 

Espais Verds del Vallès  13,92 72,81 86,73 

UTE Viasfalt- Inditec  11,92 76,10 88,02 

 
Vist que, en data 3 de juliol de 2012, la senyora Montserrat Farrerons i Ballús, en nom i 
representació de CESPA, SA, va presentar al·legacions contra l’acta de la Mesa de 
Contractació amb data 28 de juny de 2012 de valoració dels sobres B i C, en què es 
proposava a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’aquesta licitació a 
favor d’UTE Gruporaga, SA, i Coptalia, SAU. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient amb data 5 de juliol de 2012, en què es 
posa de manifest que totes les ofertes presentades pels licitadors admesos s’ajusten a 
les condicions establertes als plecs aprovats per l’Ajuntament, són coherents amb el 
servei demanat i, per tant, són acceptables. 
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Vist, així mateix, l’acta de la Mesa de Contractació amb data 6 de juliol de 2012, que 
informa desfavorablement sobre l’escrit presentat per CESPA, SA, per haver estat 
presentat fora de termini i a la vista de l’informe tècnic esmentat.  
 
Atès que, en data 13 de juliol de 2012, UTE Gruporaga, SA, i Coptalia, SAU, han 
presentat la documentació requerida, han pagat les despeses de publicitat de la 
licitació, per import de 832,67 € (IVA inclòs), i han constituït la garantia definitiva per 
import de 75.520,35 €. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 i 
concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic per procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon . Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies 
26 d’abril, 3 de maig, 25 i 28 de juny i 6 de juliol de 2012, pel que fa a valoracions i 
proposta d’adjudicació. 
 
Tercer. Excloure de la licitació les empreses Coinsa 2000, SL, i Eulen, SA, pels motius 
exposats.  
 
Quart. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Montserrat Farrerons i 
Ballús, en nom i representació de CESPA, SA, contra la valoració del resultat de les 
valoracions de les propostes dels sobres B i C i pels motius detallats a la part 
expositiva del present acord. 
 
Cinquè.  Adjudicar el contracte del 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 municipi del Masnou, a UTE Gruporaga, SA, i Coptalia, SAU 
(Gruporaga, SA-Innovia Coptalia SAU, Unión Temporal de Empresas, Llei 18/1982, de 
26 de maig; UTE Jardines Masnou), amb CIF U86507019, pel preu de 1.510.407 €, 
IVA exclòs, conforme l’oferta econòmica presentada, d’acord amb la proposta 
d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació en data 28 de juny de 2012, pels 
motius exposats a la part expositiva del present acord i amb plena subjecció als plecs 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i les millores 
incorporades a la seva oferta. 
 
El servei s’iniciarà en data 1 d’octubre de 2012 i el contracte tindrà un termini de 
vigència de quatre anys, a comptar des de l’acta d’inici de les prestacions, amb la 
possibilitat de dues prorrogues anuals, obligatòries per l’adjudicatari. 
 
Sisè.  Aprovar la despesa derivada d’aquest servei, que es farà efectiva amb càrrec a 
la partida MP 17100 22700, Serveis de jardineria. 
 
Per a les anualitats posteriors que comprengui l’execució del contracte, aquesta 
despesa serà a càrrec de la partida que a aquest efecte s’habiliti i se sotmet a la 
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
municipal corresponent. 
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El pagament dels serveis es farà mensualment, prèvia presentació de la factura de 
l’empresa adjudicatària. 
El preu del contracte es revisarà després del seu primer any de vigència, i així 
successivament.  
 
El sistema de revisió de preus serà l’índex de preus del consum (IPC), elaborat per 
l’Institut Nacional d’Estadística, i la revisió pertinent no superarà el 85% de variació 
experimentada per l’índex adoptat, d’acord amb l’article 90 de la TRLCSP. No 
s’admetrà cap altra fórmula de revisió de preus.  
 
Setè. Comunicar a UTE Gruporaga, SA, i Coptalia, SAU, que la formalització del 
contracte es durà a terme en el termini màxim dels cinc dies següents al requeriment 
fet per l’Ajuntament un cop transcorreguts quinze dies hàbils des de la remissió de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Vuitè. Notificar aquests acords a les empreses que s’han presentat a aquesta licitació i 
publicar-lo al perfil de contractant. 
 
Novè. Publicar la formalització del contracte al DOUE, al BOE i al perfil de 
contractant.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-
EUiA). S’aprova per majora absoluta. 
 
El Sr. Xavier Serra  
 
Sí, ja ho vaig dir a la Comissió Informativa, en tot cas per evitar que hi hagi confusió en 
el sentit del nostre vot, perquè avui el que votem bàsicament és una decisió que està 
fonamentada en informes dels tècnics municipals, informes que s’han fet a partir de 
l’aplicació de barems i criteris que van ser aprovats per aquest Ple. Per tant, no hi 
tenim res a dir i pensem que ha estat un procediment correcte tot el procediment de 
decisió d’aquesta contractació. Però sí que volem recordar que al seu moment 
nosaltres vam presentar, com a grup municipal, una sèrie d’esmenes que introduïen 
barems i criteris diferents justament als plecs de la convocatòria d’aquest concurs, 
esmenes que no van ser acceptades per aquest Ple, però que si ho haguessin estat 
segurament haurien canviat aquests criteris i barems i avui podrien haver tingut un 
resultat diferent. Per aquest motiu, estem plenament d’acord en tot el procediment i 
som coherents amb el sentit del vot que vam fer al seu moment als plecs de 
condicions. Per això ens hem abstingut. Gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sols agrair als grups municipals que han votat a favor a partir de la iniciativa 
d’abstenció amb la justificació que ha fet i res, només, en nom de l’Eduard, que és qui 
va iniciar tot el procés, doncs donar-vos les gràcies a tots. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Vull informar-vos i fer palès en aquest Ple que hi havia previst presentar d’urgència un 
altre punt de l’ordre del dia, però que no el presentem, que és per acceptar la 
subvenció vinculada al pavelló d’esports, i el que farem serà que, quan en tinguem 
més informació, que desitgem que sigui a mitjan setmana que ve, convocarem una 
comissió informativa i, tot seguit, un Ple extraordinari. Entenc que és la Comissió 
Informativa d’Administració i Finances. 
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I abans de la contesta i els suggeriments a l’Equip de Govern, jo sí que voldria fer 
esment a uns fets, que jo sé que aquestes informacions passen sovint 
desapercebudes i quan ens n’hem adonat, a l’inici del Ple, pel que fa als decrets... Vull 
tornar a donar compte de la composició de les comissions informatives i volia deixar 
constància que molts d’aquests decrets fan referència a la modificació del cartipàs, el 
cartipàs municipal. Per tant, vull deixar constància al Ple que el cartipàs municipal de 
l’Equip de Govern ha quedat, amb els canvis, de la manera següent: 
 
La Sra. Noemí Condeminas té delegada l’Àrea d’Igualtat, Drets Civils, Gent Gran, 
Benestar Social i Ensenyament. 
El Sr. Ferran Flo té delegada la Regidoria de Salut Pública i Consum. 
 
El Sr. Jordi Matas en aquests moments és delegat de Manteniment, Paisatge, Medi 
Ambient i Esports, que és la que conserva de la que tenia abans, i, en canvi, el Sr. 
Eduard Garcia, que s’ha desprès de Paisatge i Medi Ambient, dons ha assumit les 
carteres de Serveis Centrals i Noves Tecnologies, juntament amb les que ja tenia 
d’Urbanisme i Habitatge. I la Sra. Sílvia Folch, a part de la seva responsabilitat a l’Àrea 
de Civisme i Recursos Humans, ha assumit les carteres de Joventut i Infància.  
 
Per tant, queda una mica... Vam intentar explicar això i donar una còpia dels decrets 
als portaveus. 
 
15) Control dels òrgans de Govern municipals 

a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i  preguntes de la 
sessió anterior. 

 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a la senyora Carmen Martínez quan va fer 
referència a la pregunta que un grup de senyores a la platja se li van acostar per 
demanar-li la maroma, una corda gruixuda. La resposta és que la maroma o corda de 
vida s’instal·la un cop passades les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere, igual que les 
passeres de fusta. Això es fa perquè moltes vegades s’havien trobat que les cordes es 
tallaven i les fustes es cremaven per les revetlles. Per aquest motiu, les cordes i les 
passeres es posen després de les revetlles. També els he de comentar que hi ha 
instal·lades sis cordes: una a la platja del Masnou i cinc a la platja d’Ocata. 
Normalment se’n procura col·locar una al davant de cada una de les guinguetes, 
excepte dues que estarien molt juntes i el que es fa és posar una corda entremig 
d’aquestes dues guinguetes. Per això no arriba a quadrar les set guinguetes que hi ha 
amb les sis cordes que es posen. 
 
Resposta a la senyora Crespo, referent a quin és el producte amb el qual es fumiguen 
les plantes de la via pública, perquè han intuït per les recomanacions que posen a sota 
de l’arbrat, amb tot el desconeixement, però han intuït per les recomanacions, que el 
grau de toxicitat deu ser alt. La resposta és que els productes utilitzats en els passats 
en els tractaments fitosanitaris són Trìamidol, el 25%, i Imidor. Es tracta de productes 
utilitzats habitualment en tractaments fitosanitaris i suposem que el motiu d’alarma de 
les reclamacions és que s’especificava que dels elements vegetals tractats amb 
aquests productes o que estiguin a sota no se’n poden tocar les fulles ni menjar-ne els 
fruits durant tres setmanes. En aquesta recomanació hi havia un error, ja que les fulles 
es poden tocar des del moment en què s’asseca el producte aplicat. Són els fruits el 
que es recomana que no es mengin en tres setmanes.  
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També a la senyora Crespo. Em va dir que demanaria els informes de freqüència dels 
treballs de jardineria als diferents espais públics i si s’està complint. La resposta és 
que en l’organització de tasques cal diferenciar el que correspon a neteja i el que 
correspon pròpiament a jardineria. Pel que fa a la neteja, està programada. La neteja 
dels parcs, jardins i places és els dilluns, divendres, dissabtes i diumenges. A més, hi 
ha una persona de reforç durant totes les tardes, cada dia excepte els diumenges, que 
es dedica a la neteja. Les tasques de jardineria es realitzen tots els dies, especialment;  
els dimarts, dimecres i dijous. Les urgències, reparacions de reg, plantes caigudes, 
etc. es realitzen en qualsevol moment de la setmana. Això és tot. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Us informo que la resta de preguntes han estat lliurades per escrit. A algú li manca 
alguna resposta? 
 
Comencem el torn de suggeriments. És un torn de suggeriments, però té la paraula 
per manifestar allò que consideri. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Més que contestar volia donar alguna explicació.  
 
Convilatans, companys i companyes, regidors. 
 
No m’hauria imaginat mai haver de protagonitzar una intervenció com la que faré 
aquest vespre. El que us vull explicar en primera persona ho considero com un fracàs 
més de la pràctica política del partit que representava.  
 
Quan jo vaig acceptar la invitació del nostre alcalde de formar part de la candidatura 
que la gent de Convergència i Unió del Masnou presentava per rebre la confiança dels 
masnovins i masnovines, ho vaig fer amb una gran motivació i il·lusió, conscients tots 
de les meves limitacions i de la meva manca d’experiència política, però amb la força 
que em donava tenir l’oportunitat de fer alguna cosa per a la gent de la nostra 
comunitat. 
 
He crescut al Masnou, enmig de tots vosaltres, i he rebut una herència del que 
significa ser filla d’aquesta població. Comparteixo els mateixos anhels i esperances de 
cadascun de vosaltres sobre el futur de la vila i de les persones que hi viuen, i també, 
com no podria ser d’una altra manera, comparteixo les mateixes preocupacions i les 
incerteses que de manera molt especial ens toquen viure en aquests moments.  
 
Per aquests motius, quan el poble del Masnou va atorgar la confiança a la llista de 
CiU, m’ho vaig prendre com un gran honor i, a la vegada, com una gran responsabilitat 
que no podia trair. Em podia equivocar, com segurament he fet en alguns temes, però 
em vaig prometre a mi mateixa que seria coherent i honesta amb els meus principis i 
amb el programa amb què vam rebre la vostra confiança. 
 
I ara sóc aquí, davant vostre, per anunciar-vos no vull trair aquesta confiança de la 
qual em sento dipositària, i si vull mantenir la coherència amb les meves idees i 
principis, i si vull mantenir-me fidel al programa de govern que us vam presentar, no he 
trobat cap altra opció que deixar l’Equip de Govern i donar-me de baixa de militant de 
CDC. 
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Per això, el 17 de juny passat, després de mesos de reflexió i diàleg, vaig manifestar el 
desig d’abandonar el Govern el 19 de juny i vaig comunicar al Sr. alcalde i al president 
de CDC del Masnou la decisió definitiva, com és lògic, ja que no podia ser d’una altra 
manera, el 20 de juny em van ser retirats tots els càrrecs i vaig ser destituïda.  
 
Us ben asseguro que abans de prendre aquesta dolorosa decisió ho he intentat tot. He 
avisat reiteradament sobre aquelles pràctiques que no considerava correctes, he 
intentat fer entendre als meus excompanys de Govern i de formació política que calia 
reorientar certes polítiques per tal de no desviar-nos del que havíem promès als 
nostres convilatans i convilatanes, però en cap moment les meves observacions no 
han estat ateses, ben al contrari, cada cop més he anat observant com la gent amb qui 
compartia projecte polític s’anava allunyant més i més dels projectes i de la il·lusió, que 
havia estat el nostre tret característic durant la campanya electoral. 
 
Em considero una persona disciplinada i respectuosa amb les decisions preses 
col·legialment per l’Equip de Govern i pel partit, encara que jo no hi hagués participat. 
Això m’ha obligat a defensar, davant de diversos col·lectius del poble, algunes 
decisions amb les quals jo no estava d’acord i que considerava contràries al nostre 
programa i al bé del poble. En la majoria dels casos, després d’un acord amb l’Equip 
de Govern, després d’haver assumit el meu deure de comunicar-ho als afectats i 
aplicar les directrius necessàries per portar a la pràctica aquests acords, m’he trobat 
que, davant la reacció dels afectats, l’alcalde em deixava sola, em desautoritzava i, 
sense cap explicació, algú prenia una altra decisió diferent a l’acordada i l’alcalde 
callava. Aquesta manca de criteri polític i de sensibilitat social, les contínues 
interferències en les meves responsabilitats delegades, des del començament de la 
legislatura, les diverses desautoritzacions i menyspreus que he patit i la incapacitat, la 
manca de voluntat d’adreçar el rumb i la manca de lideratge de Convergència han 
estat els motius que m’han fet prendre aquesta decisió. 
 
Potser molts de vosaltres deveu pensar que si estic en una formació política el que 
hauria de fer és callar i adaptar-m’hi. Ja em perdonareu, però crec que això no fa cap 
bé al prestigi de la política. Jo no he acceptat representar els interessos masnovins per 
mantenir una cadira a l’Equip de Govern i aparentar de càrrec. Per sort, tinc una 
professió que m’agrada i tinc una feina que em permet fer front a les meves 
necessitats. Com ja us he dit, estic en política per servir el bé comú i fer una aportació 
a la millora de la qualitat de vida de la gent del Masnou. 
 
D’altres de vosaltres direu per què no renuncio a l’acta de regidora. Sobre això us vull 
només donar dos arguments: el primer, per dignitat i responsabilitat. Anar-me’n seria 
reconèixer que no es pot fer política des del respecte als compromisos adquirits amb el 
poble, i tampoc des de la coherència amb unes idees i valors personals. El meu 
compromís amb els masnovins i masnovines era per una legislatura i el vull complir. El 
segon argument és que des de l’oposició puc fer allò que sempre he volgut: portar a 
terme els compromisos electorals amb què em vaig presentar. No renego del 
programa de CiU, continua sent el meu programa, vaig treballar-hi molt i crec que les 
propostes que es van presentar són bones per al Masnou. El que no és bo és la 
manera de governar que s’ha portat a terme i de la qual jo, fins a la meva sortida, em 
sento coresponsable, ni tampoc el gir que en alguns temes cabdals s’està fent.  
 
Fer aquest pas no ha estat fàcil. Està implicant un greu preu per a mi, tant en el terreny 
polític com en el personal. Els ideals sobre els que es fonamenta CDC són els meus: 
la voluntat de servei, l’amor a Catalunya, el respecte a la persona i les polítiques 
socials. Però, dissortadament, massa sovint els interessos privatius van per davant 
dels col·lectius. Personalment, he vist com s’escampaven sense cap mena de pudor 
atacs contra la meva persona i versions totalment manipulades dels fets que ara us 
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estic comentant. Fins i tot la nit abans del Ple, la del 20 de juny, vaig rebre amenaces 
anònimes i, el pitjor de tot, no tan sols jo, sinó també la meva família. A hores d’ara 
desconec qui en són els responsables, però creieu que les persones que fan això 
poden defensar cap mena d’ideal? Aquest fanatisme sectari i malaltís, on ens 
condueix? És una bona praxi política la destrucció a qualsevol preu del rival polític o 
d’una persona, com és el meu cas, que considera que ja no pot caminar més al costat 
dels que eren els seus companys de partit? Tots plegats hem de reflexionar sobre això 
per tornar a fonamentar la vida en comú sobre uns valors ètics consistents, basant-nos 
sempre en el respecte a les persones, perquè, al cap i a la fi, som companys i veïns.  
 
Aquestes amenaces, que com us he dit es van portar a terme poc abans del darrer 
Ple, em van produir una forta crisi d’ansietat que va requerir la presència dels serveis 
d’emergència i de la Policia Municipal, als quals aprofito per agrair el tracte exquisit 
que em van dispensar. Aprofito ara, també, per agrair totes les mostres de suport 
rebudes, tant dels companys i companyes amb qui ara comparteixo oposició com de 
tantes persones anònimes que, en conèixer els fets, s’han interessat i m’han animat a 
no defallir i a seguir endavant. És ben significativa la gran absència de trucades per 
part dels meus excompanys de CiU i del mateix alcalde, però el temps posa cadascú 
al seu lloc. 
 
Me’n vaig. El Sr. alcalde deia al Ple passat que havia perdut la confiança en mi, i pel 
que fa a això no tinc res a dir, segurament és veritat. La situació era recíproca i aquella 
virtut de dir les coses tal com les sento que em va portar a acompanyar-lo en aquesta 
croada es va tornar un suplici insostenible i de difícil digestió.  
 
Que l’EMUMM no era una prioritat per a aquest Govern, ho sabíem tots. Un dels partits 
de l’oposició ja va dir en la seva intervenció al Ple de pressupostos que la dotació 
econòmica que reflectien els pressupostos aprovats era insuficient per mantenir 
l’escola. Aquell dia, 12 de febrer, el Govern no es va quedar sord, és que no volia 
escoltar. 
 
És per això que abandono el meu partit, perquè entenc que, si se m'ha de criminalitzar 
i responsabilitzar de dures decisions que el Govern ha de prendre, també se m’hauria 
d’escoltar quan demano un replantejament. Me’n vaig perquè hem perdut el rumb, 
perquè ens manca un líder que amb coratge afronti els reptes als quals dia a dia hem 
de fer front; me’n vaig perquè ja no crec en l’equip; me’n vaig perquè em falten moltes 
respostes a preguntes amagades o desviades; me’n vaig perquè ja no em trobo a gust.  
 
Entenc que els meus excompanys tinguin un altre punt de vista, compartit ara ja un 
mes per l’alcalde amb tothom. No vull entrar en discussions amb ells. Simplement 
tenim visions diferents i ha arribat un punt en què ens hem de separar políticament per 
ser sincers amb nosaltres mateixos. Ens hem donat molt en aquests anys i això 
sempre ens quedarà. Personalment, són molts els moments compartits i el temps 
sempre dóna la reflexió necessària per afrontar situacions com aquesta.  
 
Ara comença una nova etapa per a mi, segurament gens fàcil, però que emprenc amb 
il·lusió i empenta. Posaré tots els meus esforços perquè l’Equip de Govern no es desviï 
ni un grau del programa que va presentar a les eleccions i que jo entenc que era un 
contracte amb la ciutadania fonamentat en la confiança mútua, la transparència i la 
honestedat. La meva força política serà insignificant, però intentaré en tot moment 
treballar amb els altres regidors i regidores que són a l’oposició, per arribar a acords 
que tinguin sempre com a objectiu el bé comú del Masnou i de les persones que 
l’habitem. 
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Els moments que ens toca viure són molt difícils, són molts els perills que se’ns vénen 
al damunt, com a municipi i com a país, per la qual cosa la col·laboració de tots és 
indispensable per, més enllà de personalismes i política de curta volada, disposar d’un 
pla d’acció pensant en el futur, sense oblidar el dia a dia i, especialment, les persones i 
els col·lectius que més afecta la crisi. 
 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Res, bé, molt ràpidament. Jo he presentat unes preguntes 
de caràcter tècnic, estadístiques. Llavors, ja desitgem que rebin la resposta oportuna 
per escrit, ja que veiem que no seria el moment i tampoc les podríem donar.  
 
I llavors tindríem un suggeriment i és una il·lusió i és que em sembla que avui hi haurà 
un Ple en què hi haurà moltes intervencions en relació amb l’adjudicació del contracte 
de servei per a la gestió de Sol Solet. Jo crec que respectaré les seves intervencions i 
entenc que potser els afectats són els que ens haurien d’explicar el seu parer. Jo l’únic 
que vull manifestar aquí és l’esperança, i espero i desitjo que, tot i la manera en què 
sembla que s’hagi portat, amb una certa precipitació —això és el que jo veig des de 
fora—, no signifiqui, aquesta precipitació, que l’escola bressol Sol Solet perdi la 
qualitat de servei que estava donant fins ara, perquè, en definitiva, és una pèrdua de 
qualitat per als infants actuals i futurs i, per tant, espero i desitjo i, en fi, tinc aquest 
desig que finalment la qualitat que ara es posa en dubte es mantingui durant el temps 
que duri el nou contracte. Només això. Espero i desitjo que la decisió que hagi pres 
l’Equip de Govern d’acord amb uns plecs de clàusules que es van aprovar no signifiqui 
malauradament una retallada en la dedicació dels professors ni en la qualitat de la 
gestió que s’estava portant a terme d’aquesta escola bressol. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, de fet, era el torn que tenia abans, però excepcionalment pot fer-ho. 
 
La Sra. Judith Rolán 
 
Moltes gràcies per l’excepció. Algunes són una mica endarrerides, però atès que no 
vaig venir al Ple anterior, doncs les formulo ara. El 26 de juny ens assabentàvem que 
379 instituts faran la jornada intensiva el proper curs escolar. Voldria saber quin serà 
l’horari dels nostres centres escolars del 2012-2013 i, en el cas que algun s’hagi acollit 
a la jornada intensiva, voldria saber quin ha estat el suport que li ha permès fer-ho.  
 
En segon lloc, vull comentar que, arran de les últimes notícies de la Conselleria 
d’Ensenyament, l’import que previsiblement rebrem per al finançament de les escoles 
bressol era uns 875 euros, abans d’abandonar el Govern. Bé, nosaltres havíem fet els 
càlculs en 1.000 euros per infant i voldria saber què passa, no només fins a final de 
l’any 2012-2013, sinó saber si les quotes es mantindran durant tot el curs escolar 
2012-2013, si es mantindran així fins al mes de juny.  
 
Comparteixo les paraules del company senyor Avilés pel que fa a la licitació del Sol 
Solet i m’agradaria tenir-ne una mica més d’informació i, finalment, abans que comenci 
el curs escolar, m’agradaria saber l’estat de les vacants de les places escolars que hi 
ha actualment al municipi. Moltes gràcies. 
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El Sr. Federico Manuel de Las Heras  
 
Sí, hola, bona nit a tothom. Tinc algunes preguntes i alguns suggeriments de diferents 
àmbits. Una pregunta és referent a la licitació del contracte de jardineria, que ha entrat 
aquí de forma urgent. És un tema necessari per al poble. Necessitem que els nostres 
jardins i arbres funcionin bé. Aquí s’ha explicat tècnicament molt bé, és molt 
interessant, però jo penso que el que interessa a la gent és saber què farem amb el 
contracte de jardineria, com escollen els arbres, els jardins, les plantes i quin ritme 
se’ls donarà, si tindrem un bon servei, quina millora ens representa aquest contracte 
respecte de l’anterior, si hi ha queixes actualment de veïns del poble sobre temes de 
jardineria i arbrat, que sàpiguen si se solucionaran amb aquest nou contracte, etc. Jo 
suggeriria a l’Equip de Govern que al proper El Masnou Viu faci una explicació àmplia, 
no tant dels aspectes merament administratius, sinó dels aspectes tècnics i pràctics 
d’aquest contracte per a tot el poble, que expliqui la diferència respecte a l’anterior, 
una mica com funcionarà i com en gaudirem tots. Al cap i a la fi és un contracte, que 
ho sapigueu tots, que ens costa, si no m’equivoco, al voltant d’un milió i mig d’euros 
l’any més l’IVA. És un contracte, no? Bé, doncs per quatre anys, continua sent un 
import important per a quatre anys, més l’IVA. És un import significatiu igualment, i, bé, 
hem de saber com es gastaran els nostres diners i si quedarem satisfets d’aquesta 
despesa. Demano que se’n expliqui àmpliament a El Masnou Viu i que utilitzin, espero, 
aquest mitjà d’una manera molt eficient.  
 
Després, volia fer un comentari, un suggeriment al senyor Flo pel que fa a la seva 
nova àrea. Nosaltres, fa uns mandats, quan el PP va governar aquí, al municipi, va 
desenvolupar un programa —ho vaig comentar fa uns plens— de prevenció de salut 
per a la gent gran. En deien “La salut dels anys” i era un programa que al seu moment 
va tenir un cert èxit, perquè era preventiu i va costar molt pocs diners, perquè es va fer 
amb ajudes d’empreses privades, i era un programa adreçat a gent gran, especialment 
per fer prevenció de salut:  glaucoma, colesterolèmia, hipertensió, etc. Es feien una 
sèrie de proves per tot el poble i qui ho volia hi anava, i és un tema que després va 
morir, va desaparèixer, i jo penso que seria bo com a mínim valorar si és factible 
recuperar-lo i com a mínim tenir-lo present per a futures actuacions. Ja que ha estrenat 
una nova regidoria, li donaré aquesta petita feina, almenys perquè valori aquesta 
opció.  
 
Després volia fer un altre comentari i una pregunta, adreçats també a l’Equip de 
Govern, respecte d’una denúncia que un conegut meu va anar a interposar un 
dissabte a la Policia. Era una denúncia menor, no tenia cap importància, però el policia 
que el va atendre li va dir que estava sol i que només hi havia una patrulla. Jo no sé si 
això vol dir que hi havia tres persones un dissabte per a tot el municipi, fet que alguna 
vegada hem comentat i és un tema que ens preocupa molt. Si és així, que hi havia tres 
persones a la Policia Municipal un dissabte per a una població de 25.000 habitants 
com és la nostra, tenim un problema greu. És un problema que no sé si és de 
personal, de manca de personal, si és un problema de manca d’organització, si és un 
problema de reestructuració o si requereix altres coses. En qualsevol cas, penso que 
és un problema que hi ha, ja fa dies possiblement que està succeint, i penso que 
s’hauria de posar sobre la taula i solucionar-lo d’una manera eficient. Si s’ha de 
contractar més gent, parlem-ne; si s’ha de fer una reestructuració del servei, 
plantegem la reestructuració, i si hi ha problemes, mirem de solucionar-los, perquè a 
hores d’ara, si aquesta informació que m’han donat és correcta, sembla que el 
problema no s’ha resolt i el que no podem acceptar és que el municipi del Masnou es 
quedi amb una cobertura de tres policies un dissabte. Això penso jo que no és 
acceptable. 
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Després, volia fer una pregunta adreçada també a l’Equip de Govern per conèixer com 
està evolucionant la temporada de platja, o sigui, per veure si hi ha una normalitat en 
l’assistència a les platges, si la gent que ve a gaudir-ne i els turistes que vénen a 
gaudir del nostre poble els agrada, si hi voldrien tornar, si consumeixen als nostres 
restaurants, si el sector de la restauració està funcionant, si n’estan satisfets... Per 
veure també si la venda il·legal que hi ha hagut altres anys està controlada o no ho 
està i si hi ha incidents de seguretat. Bé, una mica vull saber com està evolucionant la 
temporada, entre cometes, turística, sobre la qual encara no ens han informat i 
pensem que valdria la pena saber com està anant. 
 
Després, volia fer una altra reflexió. Fa uns dies vam començar a rebre documentació 
sobre la reforma que es farà a la Casa dels Marquès, on hi ha d’anar un centre 
d’emprenedoria. Hi ha unes subvencions i és un projecte que ve de molt de temps i és 
un projecte que pot ser molt important. El problema que hi veiem nosaltres quan se’ns 
ha plantejat el tema de la reforma de la Casa del Marquès per acollir un centre 
d’emprenedors i de noves empreses és que han començat pels plànols, o sigui, a la 
comissió informativa on es va començar a explicar una mica, sinó que se’ns va donar 
el plànol constructiu, d’edificació, amb els metres, la distribució, etc. Llavors, és clar, 
un projecte, quan comença per explicar-nos-en els plànols com un dels eixos 
principals perquè hi ha una subvenció que s’ha d’aprofitar dius “home...”. Jo penso que 
anem una mica mal orientats, en un projecte d’aquest tipus penso que el primer que 
s’ha de fer és desenvolupar-lo i mirar que sigui viable l’any 2012-2013. És un projecte 
que durarà molts anys, que costarà molts diners i que ha de tenir una finalitat. O sigui, 
és un projecte que pensem que comença amb una visió administrativista que no és la 
que espera la gent que pugui anar allà de nosaltres, o sigui, és un projecte que podria 
tenir molt valor afegit, que pot tenir il·lusions, pot tenir gent que hi vagi, pot tenir un 
suport important i pot tenir èxit o pot ser un fracàs. El que no podem és quedar-nos 
amb un edifici. O sigui, amb el que ens hem de quedar és amb una bona idea que s’ha 
de desenvolupar i jo penso que ens hem de posar les piles per desenvolupar la idea 
tan ràpidament com sigui possible. Jo penso que amb aquests temps de crisi toca 
treballar una mica aquests temes. Al mes d’agost, encara que hi hagi vacances, penso 
que algun dia podríem dedicar-lo a aquest tema i penso que valdria la pena començar-
hi a reflexionar per donar-li una forma correcta i no trobar-nos amb un projecte sobre la 
taula abans d’una votació. És un tema prou important. 
 
Després, tenia un suggeriment també, no sé si pot ser va ben encaminat o no. És per 
a Promoció Econòmica. Durant aquest any s’han de legalitzar o s’ha oficialitzat la 
legalització de les empleades de la llar, o sigui, la persona que té una senyora a casa 
o hi va, que són senyores que treballen per hores o a mitja jornada o jornades 
senceres, etc. Hi ha una normativa que obliga que estiguin legalitzades. Aquest tema 
representa —ho dic perquè al Masnou n’hi ha moltes, hi ha molta gent que té serveis 
d’empleades de la llar a casa— que s’han de legalitzar. Hi ha una normativa, un BOE 
que va sortir l’any 2011, per l’últim partit, que va ser socialista, va sortir i s’ha d’aplicar 
durant aquest any. Jo penso que des de l’Ajuntament i des de Promoció Econòmica 
seria bo fer una feina d’informació tant per a la gent que els dóna la feina com per a la 
gent que pot ser empleada als efectes que no hi hagi frau, que es legalitzin els 
contractes, que en un futur els contractes legalitzats d’aquestes senyores puguin 
cotitzar i, com que tot té una certa complexitat administrativa —altes a la Seguretat 
Social, etc.—, penso que des del servei de Promoció Econòmica seria bo facilitar, 
mitjançant una campanya d’informació, la inserció d’aquesta gent, d’aquests empleats, 
i legalitzar-los correctament, que la majoria estan de qualsevol manera, dins del nostre 
municipi i d’aquesta manera garantir-los uns drets futurs. 
 
 
 



33 
 

La Sra. Elena Crespo  
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. La meva primera pregunta és per al senyor Àngel 
Lugo i el senyor Jordi Matas, perquè crec que és un tema que compartiran. Coneix 
l’Equip de Govern els problemes de pudors de la zona de Voramar? Sap quines en 
són les causes? Voldríem tenir coneixement de quantes actes i informes ha aixecat la 
Policia en referència a aquesta problemàtica. Tenim constància que hi ha documents 
policials. Voldríem conèixer tota la documentació respecte a aquesta qüestió i saber si 
l’Equip de Govern ha pres o pensa emprendre alguna mesura per minimitzar aquest 
focus de contaminació atmosfèrica.  
 
Ara, per al senyor Jaume Oliveras. Primer, vull agrair-li les respostes del Ple anterior 
en temps i forma, en referència a la número 96/210612-I, que era aquella en què jo li 
demanava els documents de la prestació de la sala de Ca n’Humet a petició de la 
JERC. Jo li demanava la documentació, demanava la instància i no la tinc adjunta. Per 
tant, li ho torno a reclamar, si us plau, així com un informe, perquè no em queda clar si 
la principal activitat eren els concerts o era el futbol.  
 
I, després, m’ha sorprès un detall de l’informe, que diu que el permís per veure la 
retransmissió de la Copa del Rei era un permís verbal. Jo pregunto: des de quan es 
donen permisos verbals en aquest Ajuntament?  
 
En referència a la resposta 96/210612-3, en què jo li preguntava quins eren els 
plantejaments generals de l’edició del Ple de Riure d’enguany, li dono les gràcies, però 
li he de dir que em va arribar abans el programa a casa que la seva explicació. Per 
tant, dit això, m’agradaria felicitar-lo a vostè, com a màxim responsable de la Festa 
Major d’enguany i vull fer un esment especial a les entitats que han organitzat moltes 
de les activitats de la festa, especialment la Comissió de Festes i, en particular, doncs, 
un agraïment afectuós a la Sra. YYYYY, que ha abandonat la Comissió durant aquesta 
edició. Jo crec que aquesta Comissió se supera en cada edició, i també l’equip tècnic 
que coordina les activitats i que treballa sense descans perquè els altres gaudim de la 
festa. Dit això, m’agradaria fer-li algunes consultes. Quin ha esta el cost total i per 
quins conceptes de la Festa Major? Quins serveis de Manteniment es van haver 
d‘encarregar a empreses de serveis externs perquè no els podíem atendre nosaltres, 
des dels serveis municipals? I quin va ser el cost d’aquesta externalització? Quines 
van ser les mesures de seguretat previstes, sobretot a l’acte de cloenda? Em refereixo 
a l’actuació de la Colla de Diables des de la teulada de l’edifici municipal de Roger de 
Flor. També li demano quin va ser el cost de la producció del mapping i quin va ser el 
procés de contractació per a la seva execució, així com l’accés a l’expedient d’aquesta 
activitat. 
 
A la senyora Sílvia Folch, que s’estrena com a regidora de Joventut: la senyora Noemí 
Condeminas em va contestar la pregunta que jo li havia fet de per què no hi havia 
programació d’estiu jove aquest any, i la resposta jo la trobo ambigua, perquè parla de 
diferents incidències en la gestió de l’empresa de dinamització de l’equipament. Jo 
voldria saber quines són aquestes incidències, si us plau, que han fet que el jovent 
d’aquest poble no hagi tingut estiu jove.  
 
També demanava quines eren les entitats que hi havia en aquell moment a Ca 
n’Humet i en quin règim de cessió d’espais. Tampoc no se’m contesta ni se’m diu qui 
són, però no se’m diu en qualitat de què són allà i quin és el... I jo pregunto si 
l’Ajuntament o l’Equip de Govern té alguna intenció de regularitzar aquesta situació i 
amb quina fórmula.  
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També volia donar les gràcies a la senyora Sílvia Folch per la contesta en referència a 
tots els temes de Recursos Humans que li vaig preguntar i li faig un prec: 
l’organigrama té alguna errada, crec, algun departament que crec que era de la 
legislatura anterior i que crec que en el que vostè m’ha presentat encara està vigent 
quan no és així. L’estructura no és vàlida i, per tant, li demano si us plau que faci la 
feina necessària per tenir un organigrama definitiu amb el qual vostès treballaran 
durant el mandat.  
 
També li volia preguntar si l’Ajuntament té un protocol de detecció i activació de 
mesures correctores en casos de riscos psicosocials, tal com obliga la Llei de 
prevenció de riscos laborals. Té alguna mesura activada en casos d’assetjament 
sexual o psicològic especialment? 
 
I, després, un prec: la revisió del procés de la petició dels espais disponibles per tot 
l’Ajuntament, les sales que es presten a les entitats, el procediment per demanar-les i 
perquè et donin el vistiplau és una mica caòtic, perquè entenc que cada sala la 
gestiona un servei diferent i el ciutadà o la persona que va a demanar la sala doncs ha 
de fer diferents processos amb diferents indicacions dels tècnics que en aquell 
moment es posen al telèfon. Per tant, jo demanaria una unificació d’aquest protocol, 
tant si es demana a la Biblioteca com si es demana a Els Vienesos o si es demana a 
Ca n’Humet.  
 
Al senyor Ferran Flo li pregunto en referència a una resposta de la seva companya 
Noemí Condeminas, quan vaig preguntar-li què sabien dels rumors d’acomiadaments 
d’interins de les diferents àrees bàsiques de salut. Em contesten que s’han reunit amb 
una junta de direcció i que no hi ha cap perill de retallades, però jo li demanaria, si us 
plau, que de moment es reuneixin amb Serveis Territorials, amb els càrrecs de 
gerència, i els expliquin què passarà amb el CAP i amb el Centre de Salut Mental 
d’aquí, del Masnou.  
 
I després, un prec a la senyora Noemí Condeminas en referència al tema del protocol 
de detecció de maltractaments en casos de gent gran. Em contesta que al Masnou no 
tenim aquest protocol i jo li faig el prec de la creació d’una comissió tècnica perquè 
comenci a treballar aquest tema, perquè és prou important i el Masnou té prou volum 
de gent gran per poder-ho fer. Moltes gràcies. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
En primer lloc, per començar en un to una mica irònic, vull felicitar l’Equip de Govern 
per la posada en marxa d’un nou servei de despertador que ofereix a la població del 
Masnou. Com a mínim els veïns i veïnes de l’edifici municipal del carrer de Roger de 
Flor, on vam gaudir el dilluns següent a la celebració de l’acte final de la Festa Major, a 
les set del matí exactament, clavades, d’un servei que no sé quin veí o veïna va 
demanar especialment a aquesta hora del matí i també desconeixem si s’oferirà a 
altres sectors de la població. Bé, el que sí que demano en el fons és que està bé que 
es netegin les coses, cal netejar-les, però pot ser que aquest tipus d’actuacions es 
facin a les vuit del matí, que és l’hora normal en què comencen totes les obres, i no a 
les set del matí. 
 
En segon lloc, en un to més seriós, ja per força, respecte a les respostes rebudes pel 
senyor Àngel Lugo, miri, la meva companya, davant la resposta del senyor Flo, en un 
un Ple anterior, va preguntar-se si aquell regidor li veia cara de tonta. Jo no sé si el 
senyor Lugo pensa que jo també faig aquesta cara de tonto i que es pot respondre a 
les qüestions presentades amb vaguetats i generalitats. Potser pensa que amb les 
contestes que ha fet cobreix l’expedient o potser seria pitjor la manca de resposta, és 
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amagar que no hi entén de propostes o el sentit de les preguntes que vàrem fer. Si 
volem jugar a la semàntica i a l’ús del llenguatge, hi jugarem i, per tant, li tornaré a fer 
les mateixes preguntes amb molta més complexió i espero tenir alguna resposta 
encara que aquesta sigui que l’Equip de Govern i el regidor no tenen previst fer res 
respecte a aquest punt, cosa que seria possible i plausible, resposta, per fer això, més 
valenta que les que ha donat. Comencem dons. 
 
Preguntava si vostè tenia estudis sobre la situació que es generava els caps de 
setmana i què deien aquests estudis, i vostè responia: “La meva resposta és que tingui 
formació sobre aquesta problemàtica i la causa per la qual es produeix, la qual no és 
pas altra que la que vostè ha fet esment en la seva introducció, és a dir, la causa 
d’aquesta intensificació del trànsit durant els caps de setmana és deguda a l’afluència 
massiva de banyistes a les platges d’Ocata i del Masnou.” Atesa la resposta, ara li 
pregunto: té vostè un informe tècnic sobre l’augment del trànsit, les seves 
característiques i les seves conseqüències per la viabilitat i el trànsit del nostre poble? 
Si la resposta és que sí, volem una còpia de l’informe; si la resposta és que no, volem 
una còpia dels documents de la Policia Municipal en els quals es faci esment a 
aquesta temàtica i s’expliqui de manera detallada les seves conseqüències.  
 
Preguntava també si havia rebut queixes els darrers dos mesos, quines eren i a què 
feien referència. Vostè ha respost: “Sí que hem rebut queixes sobre vehicles 
estacionats en llocs prohibits i en alguns casos dificultaven el pas de vianants.” Atesa 
la seva resposta, ara preguntem i demanem una relació de totes les queixes rebudes 
per escrit respecte a la problemàtica dels caps de setmana. També volem una relació 
de les queixes rebudes per altres vies (via telefònica i similars) i de les quals, com és 
normal, deuen tenir constància en documentació interior de la Policia. D’aquestes 
relacions, volem saber la data de la queixa i el contingut. 
 
Preguntava a continuació quines mesures concretes pensava vostè aplicar i quina 
actuació pensava fer al Camí del Mig? La resposta rebuda diu: “Les mesures que 
tenim previstes són d’increment de la disciplina viària en zones o sectors determinats i 
concrets, com el Camí del Mig, on aquesta problemàtica s’accentua durant els caps de 
setmana per la seva proximitat a les platges.” Atesa la resposta, li preguntem i 
demanem: té l’Equip de Govern un document, proposta o similar d’actuació dels caps 
de setmana? Si la resposta és que sí, en volem una còpia; si la resposta és que no, 
volem una relació de les zones on incrementaran les mesures de disciplina viària, i un 
aclariment de les mesures concretes que prendran per fer-ho: patrulles especials, 
punts de control, campanyes noves, senyalitzacions, actuació dels vigilants o el que 
vostè hagi previst quan diu “incrementar la disciplina viària”. Volem còpies, si 
existeixen, de les instruccions i les ordres donades a la Policia Municipal per 
incrementar la disciplina viària els caps de setmana.  
 
Finalment, preguntava com pensava el regidor mantenir la disciplina viària els caps de 
setmana i si pensava impulsar un pla especial de disciplina i de civisme. La resposta 
rebuda és que “amb els recursos adscrits a la Policia Local de què disposem a l’època 
d’estiu, es destinarà la major part a realitzar tasques de disciplina viària focalitzant els 
esforços i les infraccions estàtiques d’estacionament, però sense depurar no obstant 
això les tasques preventives de seguretat ciutadana als espais públics, platges 
incloses, i les tasques assistencials que siguin necessàries atendre”. 
 
També volia demanar al senyor alcalde que no s’estengui en aquest sentit. El que 
demano és, si n’hi ha, si existeix un pla de civisme previst i de forma concreta, no 
aquest tipus de resposta tan general. També volia demanar al senyor alcalde que no 
s’estengui dins de l’Equip de Govern aquesta mania de veure els regidors de l’oposició 
amb cara de tontos i que doni les instruccions oportunes perquè les respostes siguin 
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fetes de manera correcta i així evitar-nos tots plegats haver de fer actuacions com la 
d’avui per salvaguardar el dret de tots els regidors a la informació. Estic tan segur que 
ho farà, que ja li donem les gràcies per endavant.  
 
Avui, en un altre ordre de coses, mentre nosaltres estem celebrant aquest Ple, mig 
país està al carrer per respondre a les salvatjades decidides pel Govern de l’Estat, que 
empitjoren les mesures que havia pres ja el Govern de la Generalitat a casa nostra. Ja 
farem alguna intervenció en aquest sentit, però sap el senyor alcalde que també entre 
les perles d’aquestes decisions hi ha anunciat un intent d’atemptat gravíssim a la 
independència municipal, a les competències del consistoris i a la seva autonomia. 
Demanem al senyor alcalde que encapçali una resposta immediata a aquesta actuació 
i anunciï tot el nostre suport en aquest tema.  
 
I, finalment, respecte a les preguntes pendents, jo crec que igual que ens queixem 
quan no ho rebem, crec que s’ha d’agrair quan les rebem, encara que hagi estat algun 
cas amb una certa tardança. Per tant, agraeixo tant a la regidora de Serveis Socials 
com a la regidora de Recursos Humans les respostes fetes. És una documentació 
bastant complexa la que s’havia demanat i també requereix al seu moment una anàlisi 
que ja farem oportunament i, en tot cas, potser donarà peu a noves preguntes. 
  
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Com que ens ve una època de dos mesos de vacances, he 
pensat que potser seria interessant donar als regidors del Govern una petita càrrega 
de treball perquè no se’ls faci tan pesada aquesta època d’oci. Una bona part de les 
preguntes van adreçades a l’alcalde i són en relació amb la resposta que va donar a la 
pregunta que vaig efectuar al Ple del juny passat.  
 
1. En resposta a les preguntes que li vaig adreçar al Ple del mes de juny, l’alcalde 
respon que és conscient de la insatisfacció provocada pel col·lapse de l’Àrea de 
Manteniment i atribueix aquest col·lapse principalment a la substitució de l’antic cap de 
la unitat. Afirma també que la prioritat del Govern els propers mesos, una vegada 
rectificada aquesta errada amb la tornada de l’antic cap a les seves responsabilitats 
anteriors, és dotar l’Àrea d’un organigrama eficaç i que respongui a les necessitats 
actuals i futures. Demanem, doncs, a l’alcalde, com a principal responsable del Govern 
municipal, que vetlli perquè aquest nou organigrama sigui una realitat en el termini de 
temps més breu possible i que vetlli, també, perquè el procés que se segueixi per 
aconseguir-ho s’ajusti estrictament a la legalitat, evitant les desagradables 
experiències que, relacionades amb l’organigrama de Manteniment, s’han viscut en 
aquest Ajuntament en el passat recent. El Masnou no es pot permetre que la situació 
viscuda a Manteniment el primer any del seu Govern s’allargui en el temps. 
 
2. En la seva resposta, l’alcalde també fa referència a la problemàtica a l’entorn de 
l’ensenyament, però se centra en els serveis educatius municipals. Doncs bé, la 
problemàtica de l’ensenyament al nostre municipi no es redueix als serveis educatius 
municipals, ni pel que fa a les competències i responsabilitats municipals ni pel que fa 
a les de la Generalitat de Catalunya.  
 
Pel que fa a les competències i les responsabilitats municipals, no li puc recordar les 
queixes reiterades de les direccions dels centres escolars públics del Masnou i 
exposades a les diferents reunions del CEM, tant pel que fa a petites actuacions de 
millora com a les relacionades amb la neteja dels centres, perquè vostè acostuma a no 
assistir-hi, però l’informo que s’han produït i espero i confio que la reorganització de 
Manteniment permeti solucionar aquests problemes. Per això li demano que, entre les 
prioritats de l’Àrea de Manteniment, s’inclogui la realització de les actuacions 
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d’aquelles demandes realitzades pels centres escolars públics al llarg del curs passat 
per tal que puguin iniciar el proper curs en millors condicions que en les que van 
acabar el curs passat.  
 
I, pel que fa a les responsabilitats i competències del Govern català, algunes de 
compartides per l’Ajuntament del Masnou, és evident que els usuaris i usuàries de les 
escoles bressol i de l’Escola de Música estan patint les conseqüències de les 
retallades acordades pel Govern de la Generalitat, però ho fan d’una manera més greu 
perquè el Govern municipal, el seu Govern, senyor alcalde, per compensar les 
retallades del Govern de Catalunya ha decidit traslladar a les famílies la major part de 
l’esforç econòmic a realitzar i, fins i tot, va arribar a decidir el tancament de l’Escola de 
Música.  
 
Però també és evident que les retallades del Govern català afecten també la resta 
d’ensenyament i molt especialment l’ensenyament públic. Estic convençut que vostè 
no ignora el conjunt de mesures adoptades pels governs conservadors de Catalunya i 
Espanya en relació amb l’ensenyament ni tampoc les seves conseqüències. Aquestes 
mesures, entre les quals podríem ressaltar la reducció en l’assignació econòmica per a 
despeses de manteniment dels centres, l’augment de ràtio a les aules, deixar de cobrir 
les baixes del professorat fins que hagin transcorregut un mínim de deu dies lectius, 
l’augment de les hores lectives del professorat en detriment de les hores de 
coordinació i, per què callar-ho, les greus retallades en les condicions laborals i 
salarials dels ensenyants (la major part també aplicables a la resta de treballadors 
públics, inclosos els de les administracions locals), estan ferint greument 
l’ensenyament, i molt especialment l’ensenyament públic. I insisteixo en aquest punt 
perquè el nostre Grup creu que el Masnou, i molt especialment la seva comunitat 
educativa, s’ha de manifestar respecte d’aquestes mesures. És per aquesta raó que el 
nostre Grup municipal va presentar al CEM —demà passat farà dos mesos— una 
proposta d’escrit en la qual es feia palès el descontentament i el rebuig d’aquestes 
mesures. Malgrat que la major part dels assistents al CEM estava d’acord que fos 
tramès a la consellera d’Ensenyament, el Govern municipal va demanar uns dies de 
termini per poder-hi incorporar possibles esmenes d’alguns membres del Consell. 
Doncs bé, han passat dos mesos i tots els membres del CEM estem esperant conèixer 
què passa amb l’escrit, malgrat que s’han tramès a la Regidoria d’Ensenyament 
diversos correus demanant que se li doni sortida. I és per això que li demano que 
solucioni aquesta situació al més aviat possible. 
 
3. Senyor Parés, hi ha una part de la seva resposta que em preocupa profundament. 
Diu vostè que és intenció del seu Govern plantejar un nou model per a l’Escola de 
Música, amb el màxim consens de les parts implicades, i un nou desenvolupament del 
servei d’escoles bressol que sigui sostenible i perdurable. Pel que fa a l’Escola de 
Música, li recordo que l’Ajuntament del Masnou va aprovar dues mocions, en una de 
les quals, la presentada pel nostre Grup, s’instava l’Ajuntament del Masnou que 
estudiés les mesures destinades a assegurar la continuïtat de l’EMUMM amb caràcter 
d’urgència i que ho fes amb la col·laboració de tots els grups municipals del consistori.  
 
Doncs bé, han passat més de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció i el 
nostre Grup no ha estat cridat a col·laborar amb el Govern en l’estudi d’aquestes 
mesures i, per tant, el Govern està incomplint expressament un acord del Ple i ho està 
fent amb el vistiplau del seu president, vostè, senyor Pere Parés, per la qual cosa li 
demano que sigui respectuós amb els acords de Ple i convoqui tots els grups 
municipals per treballar en aquesta direcció, perquè, entre les parts implicades hi ha 
tots els grups municipals del consistori i, especialment, aquells que sempre hem 
apostat per una escola municipal de música, pública i de qualitat.     
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I pel que fa a les escoles bressol, el nostre Grup confia que el seu concepte sobre un 
nou desenvolupament del servei d’escoles bressol que sigui sostenible i perdurable no 
sigui aquell que els va portar a decidir el tancament de l’Escola de Música. És per això 
que li demano que, tot i que vostès ho van rebutjar quan ho vam demanar a la nostra 
moció, doni les instruccions necessàries perquè es realitzi un estudi exhaustiu i detallat 
dels costos reals del servei de l’escola bressol municipal, en el qual es desagreguin 
tant els ingressos com les despeses corresponents als diferents serveis que es 
presten a les escoles bressol del municipi (escola bressol, acollida o permanència i 
menjador). Sense aquest estudi rigorós, qualsevol proposta de reorganització del 
servei es basarà en uns fonaments de fang i, per tant, no comptarà amb el suport del 
nostre Grup. 
 
4. Amb la seva resposta a la meva demanda que presentés una qüestió de confiança 
en relació amb la seva gestió de l’Alcaldia i a la seva continuïtat al capdavant de 
l’Ajuntament, vostè reconeix que la pèrdua de la majoria és greu o molt greu. No he 
sabut interpretar si la gravetat és únicament per la pèrdua de la majoria o per la 
complexitat que ha suposat recompondre el trencaclosques en què s’havia convertit el 
seu Govern al mes de juny. Una recomposició que ha donat uns resultats que crec que 
no poden satisfer ni els seus regidors, ni els militants de CiU ni els seus votants i que, 
en canvi, deuen haver omplert de satisfacció ERC, que, de carambola, ha afegit a les 
seves anteriors responsabilitats polítiques i remuneracions econòmiques les regidories 
d’Infància i Joventut. El nostre Grup creu que vostè ha tancat en fals la crisi. Sabem 
que els intents que ha realitzat per obtenir suports complementaris han fracassat i, per 
tant, senyor alcalde, insisteixo que hauria de consultar al Ple sobre la conveniència o 
no de la seva permanència al capdavant del Govern municipal, sense esperar, com 
vostè ofereix, que arribi una decisió municipal de competència del Ple que impliqui la 
impossibilitat de resoldre una situació de difícil governabilitat.  
 
5. Senyor Eduard Garcia, en relació amb la seva resposta del mes de juny passat a les 
meves preguntes, realitzades al mes de maig, respecte de les normes que regulaven 
el procés per a l’assignació dels quatre habitatges vacants a Can Jordana i Llevant, he 
de dir-li, en primer lloc, que sembla que vostè ignora que la persona a la qual vostè 
donava resposta ha tingut durant vuit anys, set anys més que vostè, les 
responsabilitats d’Habitatge al Masnou. I, per si ho ignora, li ho recordo, ja que, 
d’aquesta manera, la propera vegada es podrà evitar algunes omissions, imprecisions 
o falsedats en les seves respostes.  
 
Diu vostè que les normes van ser aprovades per l’Agència Catalana de l’Habitatge, 
que és l’òrgan competent a aquest efecte, i que l’acord de l’Ajuntament és un vistiplau 
de les normes, sense possibilitat de modificació. Doncs bé, la seva afirmació conté una 
omissió i una imprecisió (més aviat una informació que no s’ajusta a la realitat). 
L’omissió és important, ja que, si bé és cert que les normes les va aprovar l’Agència 
Catalana de l’Habitatge, com abans ho feia la Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge, vostè ha omès que aquesta aprovació acostuma a ser el punt final del 
procés de col·laboració que s’estableix entre la Generalitat i l’Ajuntament per tal de 
concretar i acordar-ne el contingut.  
 
Com he dit en altres ocasions, crec que, en interès del municipi, hauria d’organitzar 
millor el seu temps, de manera que, a més de respondre les meves preguntes i les que 
li adrecen la resta de regidors i regidores, també disposés de temps suficient per 
treballar a fons temes que són de la seva competència. I li dic això perquè vostè, en la 
seva resposta, sembla deixar palès que l’única intervenció de la seva Regidoria en el 
procés d’elaboració i aprovació de les normes s’ha limitat a portar a aprovació de la 
Junta de Govern Local la proposta preparada en solitari per l’Agència Catalana de 
l’Habitatge.  
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Si realment ha estat així, crec que vostè ha comès una important renúncia a les seves 
responsabilitats, ja que la seva obligació com a regidor d’Habitatge és aconseguir unes 
normes que donin la possibilitat d’optar a aquests habitatges al major nombre possible 
de joves del nostre municipi. I això només es fa destinant unes quantes hores a 
negociar amb els responsables de l’Agència Catalana de l’Habitatge el contingut de les 
normes, cosa que sembla que vostè no ha fet. Per tal d’evitar que aquesta situació es 
torni a produir, faria bé vostè de consultar els seus tècnics sobre les tasques que es 
realitzaven des que es disposava de la proposta inicial de les normes fins que se 
n’acordava el redactat final. 
 
La informació que no s’ajusta a la realitat és la que diu que l’acord de l’Ajuntament és 
un vistiplau de les normes, sense possibilitat de modificació. Com li acabo d’explicar, la 
proposta de les normes de l’Agència Catalana d’Habitatge és modificable a partir d’un 
treball en comú, però, a més, si l’Ajuntament no arribés a un acord previ amb 
l’Agència, podria procedir a presentar un recurs contra l’aprovació d’aquestes normes 
i, per tant, hi ha una doble possibilitat de modificació de les normes esmentades. 
 
Per tant, li faig dues demandes: la primera és que, per a la propera ocasió, prengui 
nota dels meus comentaris quant a com gestionar la proposta de normes (tot i que una 
vegada n’hagi pres nota pot fer-ne cas omís). I la segona és que, en les properes 
respostes que tingui l’amabilitat d’adreçar-nos a mi i a la resta de companys i 
companyes de consistori, procuri no ometre aspectes importants per a la resposta i 
que les seves afirmacions s’ajustin a la realitat. 
 
6. També en relació amb aquest tema, vostè justifica el fet de no limitar l’edat dels 
justificants a un màxim de trenta-cinc anys per evitar que cap habitatge quedi buit, 
mentre hi hagi persones majors de trenta-cinc anys o no empadronades al Masnou 
que ho necessitin, i acaba dient que d’això se’n diu solidaritat (i posa aquesta paraula 
en majúscules). No s’adona que vostè no pot donar lliçons de solidaritat, ja que és 
regidor d’un govern que ha retallat les partides destinades a solidaritat (amb 
majúscules) un 20,3%?   
 
Jo el que diria és que no limitar l’edat dels joves a trenta-cinc anys i no limitar els 
sol·licitants a persones empadronades al Masnou no és una acció solidària, sinó que 
en realitat ha estat una decisió que tan sols ha servit per generar falses expectatives 
entre les vuitanta-sis persones sol·licitants que, per no ser del Masnou, per 
sobrepassar els trenta-cinc anys o per totes dues raons, quedaran excloses del procés 
d’adjudicació.  
 
Per tant, demano al regidor i al Govern dues coses: la primera, que, per a properes 
convocatòries, mantingui la destinació exclusiva per a joves empadronats al Masnou 
d’edat inferior als trenta-cinc anys per a les promocions de Can Jordana i Llevant, i la 
segona, que treballi de manera diligent perquè els més de vuitanta habitatges de 
protecció pública que s’han de construir a l’Illa Centre siguin una realitat al més aviat 
possible, de manera que una part es pugui destinar a masnovins i masnovines d’edats 
compreses entre els trenta-cinc i els seixanta-cinc anys.  
 
7. En relació amb la possible vulneració o no dels convenis signats entre l’Ajuntament i 
la Generalitat, vostè també fa una interpretació interessada de la meva afirmació i, en 
conseqüència, dóna una resposta que no correspon a la pregunta efectuada. Li 
recordo que la meva afirmació va ser la següent: “Tal com vam manifestar al Ple 
passat, el nostre Grup considera que les normes esmentades, a més de discriminar els 
i les nostres joves, vulneren el contingut dels convenis signats.” I vostè, a la seva 
resposta, surt amb un ciri trencat i afirma: “Pel que fa a la possible vulneració dels 
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convenis als quals vostè fa referència, li indicar que, respecte al límit d’edat de trenta-
cinc anys, s’ha de dir que a cap dels dos convenis signats respecte a aquesta qüestió 
no es determinava l’edat màxima per accedir a un habitatge de protecció oficial” i, 
d’aquesta manera, sembla negar la vulneració dels convenis per les normes 
esmentades. 
 
Si s’hagués llegit bé els convenis, i més concretament el signat per als habitatges de 
Llevant, hauria pogut comprovar que la clàusula quarta diu: “Tots els habitatges de les 
dues promocions seran de lloguer i es destinaran a famílies amb residència habitual i 
permanent o bé amb lloc de treball al municipi del Masnou.”  

 
Queda clar, al nostre entendre, que les normes només podrien permetre sol·licituds de 
persones amb residència habitual i permanent o bé amb lloc de treball al municipi del 
Masnou.  
 
En canvi, l’apartat 3.2.3 de les normes diu el següent: “Per últim, s’admetran amb 
caràcter subsidiari les sol·licituds en què la persona sol·licitant estigui empadronada a 
qualsevol municipi de la comarca” i no exigeix que tingui un lloc de treball al Masnou, 
per la qual cosa, i malgrat que vostè ho negui, és clar que les normes vulneren el 
conveni corresponent als habitatges de Llevant.   
 
8. Continuant amb aquesta mateixa temàtica, li voldria demanar que no tingui cap 
recança a donar la raó a un altre regidor si la té. Li ho dic al mateix Ple en què li vaig 
adreçar una pregunta que deia el següent. També en relació amb aquest tema, i en 
resposta a una pregunta efectuada al mes passat, el regidor d’Habitatge respon, entre 
altres coses, el següent: “El fet de condicionar la participació en un procés 
d'adjudicació al requisit d'empadronament es pot considerar una limitació dels drets 
fonamentals de les persones, un acte discriminatori, i no a l'inrevés.” 
... 
En relació amb aquestes afirmacions vam preguntar al regidor d’Habitatge: “Vostè 
considera que les normes aprovades fa uns anys per a l’adjudicació dels habitatges 
de Can Jordana i Llevant limitaven els drets fonamentals de les persones i que, per 
tant, eren un acte discriminatori? I, si és així, perquè no van presentar-hi un recurs en 
contra, tal com ha fet en aquest cas el nostre Grup?” 
 
I vostè, en lloc de respondre el que tocava, que era que aquelles normes no limitaven 
els drets fonamentals de les persones i que, per tant, no eren un acte discriminatori, 
utilitza quaranta-dues línies, que no llegiré per no avorrir les persones assistents, 
algunes de les quals ja van poder escoltar al mes passat, per dir que les normes 
actuals es troben emparades i respecten allò que diu la normativa vigent en matèria 
d’habitatge. 
 
Per tant, insisteixo a demanar-li que, si alguna vegada ens ha de donar la raó, no 
s’estigui de fer-ho, com va fer al mes passat.  
   
9. El 28 de març, la Junta de Govern Local va aprovar la despesa relativa a la factura 
per import de 2.605,44 euros, IVA inclòs, corresponent al 20% restant de l'encàrrec 
efectuat per I'Ajuntament en concepte de redacció del document refós del Pla especial 
de protecció del patrimoni ambiental del Masnou (PEPPA), d'acord amb I'informe emès 
per I'arquitecte municipal en data 16 de març de 2012. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern Local del 26 d’abril va rectificar l’errada i va 
modificar el títol del document refós, substituint Pla especial de protecció del patrimoni 
ambiental del Masnou per Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic 
i paisatgístic del Masnou.  
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Ara bé, aquesta rectificació és clarament insuficient, ja que, com a mínim, també 
caldria rectificar el document de reconeixement de crèdit, en el qual es recull que el 
pagament del 20% ho és per la redacció del document refós del Pla especial de 
protecció del patrimoni ambiental del Masnou.  
 
Per tant, demano al Govern que rectifiqui aquesta errada i revisi la totalitat de la 
documentació per si n’existeix alguna altra de semblant.  
 
10. Relacionat amb el mateix tema, fa catorze mesos que el Govern disposa de la 
documentació relativa al Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i 
paisatgístic del Masnou que, si no es diu el contrari, està pendent únicament de 
l’aprovació inicial. Per tant, demanem al Govern que ens informi de les raons que han 
provocat que hagi tingut aquesta documentació congelada durant catorze mesos o, si 
no és el cas, que ens faci arribar una relació detallada de les tasques que han realitzat 
els serveis tècnics i/o jurídics municipals per proposar-ne la modificació, així com la 
previsió de calendari del Govern per a la tramitació d’aquest Pla especial, de vital 
importància per a la protecció del nostre patrimoni. 
 
11. Fa poques setmanes vam conèixer l’existència d’una sentència contrària a 
l’Ajuntament del Masnou i a la Generalitat de Catalunya en relació amb la modificació 
del Pla general a l’àmbit de l’Estampadora. Preguntem al Govern quines han estat les 
accions que ha dut a terme en relació amb la sentència esmentada. 
 
12. Tenim coneixement que, les darreres setmanes, han augmentat les queixes dels 
veïns i veïnes dels habitatges situats a l’entorn del Torrent Umbert en relació amb les 
molèsties que els causen les activitats dels ocupes de l’edifici de Jacint Verdaguer, 21. 
També tenim coneixement que, en alguna ocasió, els agents que han acudit a atendre 
les protestes dels veïns els han demanat que no continuïn avisant la Policia Local. 
Demanem al Govern municipal una còpia de les actes aixecades els darrers sis mesos 
per les queixes esmentades i, a la vegada, una actuació ferma i decidida per tal 
d’aconseguir acabar amb aquestes molèsties. 
 
13. També fa poques setmanes hem tingut coneixement que l’Ajuntament ha estat 
sentenciat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a abonar 1.508.919 euros 
amb motiu del recurs presentat per Inmocahispa contra l’aprovació del TR del Pla 
general al mes de setembre de 2001.  
 
Hem tingut accés a un informe de la interventora municipal en el qual, després de fer 
una anàlisi dels recursos disponibles per fer front a la interlocutòria emesa pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, i de recordar que la legislació vigent preveu un 
termini màxim de tres mesos per efectuar la modificació pressupostària necessària per 
al compliment de la resolució judicial, arriba a la conclusió que caldria aprovar pel Ple 
de l’Ajuntament una modificació de pressupost, a través d’un crèdit extraordinari, el 
qual es podria finançar amb la menor despesa que es produiria al capítol 3 (interessos) 
del pressupost de despeses.  
 
L’informe de la interventora també fa referència al fet que caldrà reformular i 
replantejar els pressupostos futurs, de manera que compleixin l’estabilitat 
pressupostària, i habilitar als pressupostos dels propers tres anys les aplicacions 
pressupostàries necessàries, a més de comunicar al Ministeri d’Hisenda les 
modificacions que s’introduirien en el Pla d’ajust. 
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Preguntem al Govern quines són les actuacions que pensa emprendre per afrontar el 
gravíssim problema que suposa per al Masnou aquesta sentència i, tot i que no en 
som responsables, ens oferim a treballar conjuntament per intentar trobar-hi la millor 
solució. 
 
14. El 19 de gener d’enguany, l’Ajuntament va aprovar una moció conjunta per 
declarar el Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del 
dret a l’habitatge, i instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei hipotecària amb la 
finalitat de regular la dació en pagament i a adoptar les mesures necessàries per evitar 
els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge. En aquesta 
moció es demanava al Govern municipal que treballés en defensa dels seus objectius. 
Han passat ja sis mesos i per això demanem al Govern que ens faci arribar una relació 
detallada de totes les actuacions que ha realitzat en compliment dels vuit acords dels 
quals constava la moció.  
 
15. La Junta de Govern Local, en la reunió del 27 de juny, va aprovar l’expedient i els 
plecs de clàusules particulars per a l’adjudicació del contracte de serveis 
d’immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública per mitjà de grua i el 
trasllat posterior al dipòsit municipal. Voldríem disposar d’una relació detallada dels 
canvis que preveuen els plecs esmentats en relació amb els anteriors, així com una 
justificació d’aquests canvis.  
 
16. A l’acta de la Junta de Govern Local de 27 de juny figura una informació relativa a 
l’exposició de la cloenda del taller de pintura, curs 2011-2012. Aquest taller és possible 
gràcies a la col·laboració desinteressada d’un masnoví que, des de fa molts anys, 
destina una part important del seu temps a incentivar el plaer per la pintura entre els 
nostres escolars. Per això no entenem com, a la informació esmentada, no s’ha fet 
constar el nom del senyor Carles de la Torre com a dinamitzador i col·laborador 
imprescindible per fer possible aquesta activitat. Demanem al Govern que, en el proper 
El Masnou Viu destini un article a reconèixer la tasca que fan tots aquells masnovins i 
masnovines que, com en Carles de la Torre, participen en els programes 
intergeneracionals. 
 
17. Aquesta tarda hem assistit a una concentració de famílies usuàries de l’escola 
bressol Sol Solet, preocupades per la notícia que, probablement, a partir del mes de 
setembre de 2012 el servei serà prestat per una empresa diferent a la cooperativa Peix 
Peixet, que l’havia gestionat fins ara. Si es confirma aquesta notícia, i sense prejutjar la 
possible vàlua de la nova empresa adjudicatària, per al nostre Grup Municipal és una 
notícia dolenta.  
 
Sabem que les adjudicacions de serveis externalitzats s’han de fer respectant els 
procediments de la legislació vigent, però també sabem que, sense vulnerar aquesta 
legislació, l’Ajuntament, que és qui estableix els criteris de puntuació, pot posar més 
èmfasi en uns aspectes o en d’altres que, en part, poden marcar el perfil dels licitadors 
que es vol que gestionin aquests serveis. 
 
En aquest sentit, no creiem que el Govern hagi fet gaires esforços respecte a aquesta 
qüestió, ja que, per posar un exemple, ha incorporat com a criteri de valoració el fet 
que els licitadors aportessin certificacions de control de qualitat, com ara certificats de 
la família ISO referits a ensenyament, 9001 o equivalents, i els atorgaven una 
puntuació d’1 punt quan sabien clarament que Peix Peixet no estava en disposició 
d’aportar aquests certificats i, per tant, ja iniciava la licitació amb un punt de 
desavantatge quan, malgrat no disposar d’aquests certificats, les famílies de totes les 
criatures que han passat per Sol Solet en els seus sis anys de funcionament poden 
acreditar, com a usuàries, la qualitat dels seus serveis molt millor que el que ho fan 
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certificats com els ISO, que únicament fan referència a com resoldre situacions 
teòriques. 
 
Una altra mostra del desinterès del Govern a mantenir l’actual equip, bé com a gestors 
directes del servei o bé com a assalariats de l’empresa guanyadora, és que, en els 
plecs, l’Ajuntament hi estableix que l’empresa adjudicatària haurà de complir les 
obligacions que estableixi el conveni col·lectiu de treball aplicable i la resta de la 
normativa d’aplicació, incloses, si escau, les obligacions en matèria de subrogació de 
treballadors, quan sap perfectament que el conveni del sector no preveu l’obligació de 
subrogació.   
 
El nostre Grup, que ja ha demanat l’accés a l’expedient, el revisarà detalladament per 
tal de comprovar que el procediment ha estat l’adient, com suposem que ho deu haver 
estat, i si arribés a la conclusió que no ha estat així, presentaria el recurs 
corresponent.    
 
A la vegada, demanem del Govern que, si finalment l’empresa adjudicatària no és Peix 
Peixet, faci les gestions necessàries amb la nova empresa per aconseguir que, tot i no 
estar-hi obligada, se subroguin les mestres que fins ara han estat al front de Sol Solet. 
 
18. La Junta de Govern Local va aprovar, el 14 de juny de 2012, el repartiment del 
primer pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell Comarcal del 
Maresme per al curs 2011-2012. Com consta a l’acord, aquest primer pagament és 
aproximadament un terç de la quantitat atorgada als alumnes empadronats al municipi, 
i correspon als mesos de setembre i desembre de 2011.  
 
És a dir, les famílies rebran una tercera part de l’ajut que els correspon entre sis i nou 
mesos després d’haver fet front a la despesa ara subvencionada i hauran d’esperar, 
no sabem quant, a rebre la resta de l’ajut. Demanem al Govern que remeti un escrit de 
protesta al president del Consell Comarcal i a la consellera d’Ensenyament pel retard 
en la tramitació dels ajuts i pel perjudici que aquest retard comporta per a les famílies i 
que doni compte d’aquesta actuació a la primera reunió del CEM del curs 2012-2013.  
 
19. Quin és el calendari amb el qual treballa el Govern en relació amb el concurs per a 
la neteja de carrers i recollida d’escombraries? Fa més de dos mesos que el nostre 
Grup va fer arribar a Manteniment els nostres suggeriments en relació amb els plecs i 
encara no en tenim cap notícia; per tant, demanem del Govern que convoqui al més 
aviat possible la Comissió Informativa per tal d’iniciar el procés d’adjudicació. 
 
20. Volem felicitar el Govern perquè, finalment, ja ha iniciat la remodelació de les 
dependències municipals de Prat de la Riba, núm. 1. Atès que aquesta reforma 
millorarà les condicions de treball del treballadors municipals i que, de moment, està 
restringida a la planta baixa i a la primera, demanem al Govern que iniciï la 
remodelació de la segona planta de l’edifici al més aviat possible.  
   
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Prometo ser, més breu no, sinó molt més breu. Abans, si 
m’ho permet el senyor alcalde, no faré la resposta, perquè la pregunta que ha fet el 
senyor de las Heras sobre la Casa del Marquès correspon al regidor de Promoció 
Econòmica, però sí que volia fer-li una puntualització. Si bé és cert que en el que 
portem d’aquest mandat, que ja fa un any, quan ens referim a la Casa del Marquès 
només hem parlat de plànols, això no vol dir que no existeixi el contingut. Hi ha un 
estudi de contingut a la demanda que es va fer de la subvenció, i no només eren de 
plànols i avantprojectes, sinó que es tractava d’un projecte del contingut: per a qui ho 
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fèiem, com ho fèiem, per a quanta gent, la viabilitat econòmica... El que passa és que 
d’allò ja fa un any i mig caldrà posar-ho al dia amb les circumstàncies econòmiques 
actuals, que canvien de forma sensible. Val la pena que ho revisem, que hi seguim 
treballant. Falta marcar-ne els criteris d’admissió i encara falta molt de treballar pel 
contingut. Jo, a les comissions informatives, ja no hi he reiterat la intenció de parlar del 
contingut. A l’última comissió informativa vaig demanar que aquest projecte inicial el 
repartíssim a tots els regidors, sobretot a aquells que no havien format part del mandat 
anterior i que no havien vist mai aquest document. Jo, personalment, l’he rebut 
aquesta setmana, de manera que entenc que el tindreu. En el cas que no sigui així, jo 
em comprometo a fer-te’l arribar i, si no, al proper Ple. 
 
Al senyor Joaquim Fàbregas, a veure, al Ple del 17 de maig de 2012, vam presentar 
una moció que, a més a més, la vam treballar vostè i jo conjuntament, en la qual 
defensàvem les polítiques locals d’ocupació davant de les retallades dels pressupostos 
generals de l’Estat, en què instàvem el Govern de l’Estat i també el de la Generalitat a 
mantenir els pressupostos en matèria de polítiques actives i de foment de l’ocupació i 
desenvolupament local i que reconsideressin la seva posició envers els ajuntaments 
en aquestes matèries. Evidentment, no ens han fet gens de cas i, per tant, la situació 
és la mateixa o pitjor que la que teníem en el moment en què vam fer aquestes 
peticions. Posteriorment hem sabut que dels programes de la Diputació de Barcelona 
Xarxes de Municipis de Qualitat no han renovat una subvenció o no ens han 
aconseguit aquest any una subvenció de 40.000 euros, que l’any passat sí que tenia el 
Departament de Promoció Econòmica. Si a tot això hi sumem que els pressupostos 
municipals de Promoció Econòmica, els que realment es dediquen a polítiques 
econòmiques, són inferiors als de l’any passat, encara que vostès repeteixen que han 
posat més recursos a Promoció Econòmica, però això no és així. Si tenim en compte 
tot això, jo li pregunto: què pensa el regidor de Promoció Econòmica respecte a 
aquesta manca de recursos econòmics, recursos humans i els programes que no 
podran atendre? En què redundarà això? Què no es podrà fer? No sé si tots, però 
quasi tots, cauran tots els cursos de formació, no hi haurà plans ocupacionals, no hi 
haurà programes d’inserció laboral, no hi haurà l’assessorament a les empreses i tot 
això en el pitjor moment d’atur del municipi, on més ciutadans i ciutadanes que estan 
en aquesta situació reclamen que l’Ajuntament els acompanyi, els obri la porta, perquè 
passin aquest tràngol de la millor manera possible. Llavors, la pregunta és: té una pla 
be el regidor? Té una alternativa o ens encongirem d’espatlles i deixarem de prestar 
tots aquests serveis als nostres ciutadans?  
 
I per acabar volia preguntar al senyor Llorenç Birba, el tinent alcalde de Finances, si ja 
ha fet a hores d’ara el càlcul de l’afectació que tindrà sobre el pressupost municipal les 
mesures que divendres passat va aprovar el Consell Ministres —em refereixo 
específicament a l’augment de l’IVA, que des de l’1 de setembre passarà del 18 al 
21% i això ens castigarà de manera important el capítol II i el capítol VI, i potser algun 
altre capítol també—, com ara quan pujaran i com afrontarem aquesta modificació de 
costos que tindrà l’Ajuntament i, per contra, també hi ha una mesura que sí que juga a 
favor del pressupost, tot i que va en contra dels treballadors municipals, que és la 
supressió de la paga extraordinària de Nadal, que afectarà el capítol I. Si ha fet 
aquests càlculs, ens pot dir quin és el cost que tindrà per a l’Ajuntament i com el pensa 
afrontar? Gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Bona nit. Al Ple passat va acabar amb una demanda de Manteniment sobre com 
afectaria el Pla d’ajust els seus llocs de treball, ja que hi ha uns compromisos respecte 
a aquesta qüestió de l’Equip de Govern actual. M’agradaria rebre una resposta concisa 
de com duran a terme l’externalització del personal de neteja i manteniment, tal com 
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detalla el Pla d’ajust que llegeixo ara: 
 
“Año 2013, externalización del servicio de limpieza de edificios i escuelas i limpieza de 
playas que actualmente se presta con personal propio. Esto supone una reducción del 
capítulo I de 525.000 € i un incremento del capítulo II de 420.000 €, ya que se realizará 
una reestructuración del servicio. 
 
Año 2014, amortización de cuatro puestos de trabajo de la plantilla, estimada en 
98.000 €. 
 
Año 2015, externalización del mantenimiento del servicio de alumbrado público 
mantenimiento integral de edificios, supone un decremento en el capítulo I, de 160.000 
€ i un incremento del capítulo II de 128.000 €, ya que se reduce la inscripción de 
efectivos al mismo al producirse la jubilación de su responsable.” 
 
Recordem que aquest Pla d’ajust va ser votat per CiU, ERC i PP, i obliga l’Ajuntament 
a executar el que es va comprometre a fer. Un altre tema que reiteradament ha anat 
sortint des dels diferents grups és la neteja del nostre municipi. El Govern ha 
reconegut un important crisi de criteri dins d’aquesta Regidoria, i això segur que ha 
provocat no ho sé, però és que hi estem destinant 400.000 euros més que l’anterior 
exercici i el poble fa més fàstic que mai. Cada dia passo pel soterrani que dona a la 
Nècora d’Or i em cau la cara de vergonya. Aquest és el Masnou que mostrem als 
veïns i veïnes, a la resta, un poble brut i deixat, quan s’està invertint més que mai en 
aquest tema.  
 
Continuant amb el Manteniment, l’estiu és el temps en què tradicionalment les escoles 
es posen a punt de cara al curs vinent. M’agradaria saber quines demandes han 
presentat els diferents centres, sobretot l’escola Ocata i l’escola Ferrer i Guàrdia, 
perquè sembla que són els centres més necessitats, i quines accions es duran a terme 
en aquests centres des de Manteniment.  
 
Respecte a la Festa Major, m’agradaria saber si a la reunió de valoració de la 
Comissió de la Festes s’ha fet algun comentari al voltant de la coincidència d’actes, 
sobretot el dissabte a la tarda. Molta gent m’ha fet arribar les seves crítiques per 
aquest fet i pel deficient repartiment del programa de Festa Major, el qual molta gent 
no va rebre. Se n’ha fet un seguiment?  
 
I finalment, em sap greu la dificultat en que els pastorets s’estan trobant a l’hora 
d’assajar a l’espai on després es faran les representacions, Ca n’Humet. Atesa la 
quantitat de gent que mou l’obra i la inexperiència dels participants, és important que 
es faci al mateix espai on es durà a terme la representació. Això no és possible ateses 
les actuals condicions econòmiques i no serveix de res que hi hagi implicades entitats 
amb reconeguda solera al poble, com ATJEM i Rauxa, l’escola de música Emma 
Calvo, professionals que altruistament col·laboren en aquesta representació popular 
tan arrelada a Catalunya i tots els veïns i veïnes que hi col·laboren. Crec que és un 
pas enrere en la dinamització i el suport a les entitats en un moment en què més que 
ningú es ressenten de la crisi econòmica, i, d’altra banda, són el motor de la vida del 
nostre poble. Quina és aquesta política de la Regidoria de Cultura que no sempre ha 
facilitat iniciatives tan arrelades en la nostra cultura i dinamitzadora del teixit cultural 
com són els pastorets? I d’això me n’he assabentat perquè jo participo com a actriu en 
aquest projecte. Però quantes entitats està perjudicant amb aquest sistema de gestió 
sense haver previst una alternativa per a les entitats que han quedat desemparades 
per la manca de recursos? 
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El Sr.  Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde, jo també intentaré ser breu. A l’inici de les preguntes 
demanava al senyor alcalde si hi havia alguna pregunta endarrerida. Jo en tinc dues. 
Vaig fer una pregunta respecte a la piscifactoria. Em van respondre la majoria de 
qüestions, però me’n va quedar una damunt la taula: saber quin havia estat el cost del 
trasllat i el desballestament, pregunta que ara haurà de fer-me el senyor Matas, que és 
qui ha heretat la responsabilitat i, per tant, doncs la hi trasllado i ja me la farà arribar.  
 
L’altra pregunta que havia quedat damunt la taula va ser realitzada per escrit el 22 de 
maig al Departament de Manteniment, respecte a una reunió que vam tenir el 17 de 
maig passat de la neteja i recollida de residus, deixalleria de residus. Vaig fer una 
pregunta per escrit i encara no ha estat resposta. Entenc que se’m farà arribar. Jo no 
tindria cap inconvenient de tornar-les a fer arribar al senyor Matas, que és a qui ara 
van adreçades.  
 
Hem rebut queixes de diverses persones que viuen als carrers de Gaietà de Planella i 
Antoni Pagès Millet i voltants referides a mancances diverses i alguns estats d’algunes 
vies. Ens han criticat la manca de contenidors, d’algunes de les fraccions, greus 
problemes d’aparcament, voreres i carrers en mal estat (alguns tenen forats o són de 
difícil accés). Són temes molt transversals i alguns, s’ha de dir, no són d’ara, sinó que 
ja provenen de molt de temps enrere, com per exemple, carrers que estan sense 
asfaltar, però sí que ens agradaria que el Govern tingués en compte aquestes 
demandes i les incorporés com a propostes a desenvolupar. Jo el que faré serà fer 
arribar a Alcaldia demà les fotografies i tota la documentació que m’han fet arribar els 
veïns perquè sigui incorporada al quadrant de treball. 
 
I després també voldria fer a Mobilitat una pregunta i és que hem rebut una demanda 
d’alguns usuaris de la Casa Benèfica de les dificultats que tenen per accedir al 
transport urbà. Tot i que sabem la dificultat que suposa canviar o modificar la línia, sí 
que ens agradaria disposar d’un informe tècnic que ho avali o bé la possibilitat que 
l’autobús tingui una parada molt més a prop de la Casa Benèfica o la seva 
impossibilitat per poder donar explicacions a aquestes persones. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Hola, molt bona nit a tothom. Bé, jo he volgut eliminar o suprimir les preguntes que 
tenia previstes i les faré per escrit, perquè vull centrar la meva intervenció en el tema 
de l’escola bressol Sol Solet. Jo vull expressar en nom del nostre Grup la profunda 
tristesa que ens ha produït el fet que al nostre entendre Sol Solet està en perill de 
perdre la seva ànima, representada per les pedagogues i components de la 
cooperativa educativa del Masnou Peix Peixet: la ZZZZZ, la HHHHH, la CCCCC, la 
SSSSS i l’MMMMM. Elles han treballat amb eficàcia, il·lusió i entrega durant vuit anys, 
deixant ben palesa la qualitat de la seva gestió al capdavant del Sol Solet. A partir 
d’ara, l’escola quedarà en mans d’una empresa gran, CLECE sembla ser, i per què? 
Doncs perquè el Govern municipal l’ha tornada a espifiar. Perquè vostès no han volgut 
o no han sabut preparar unes bases adequades al perfil del que el nostre poble 
necessita i reclama, i si no a mi que m’expliquin per què posen a les bases l’exigència 
de l’acreditació ISO. És que no saben que això només ho poden fer les empreses 
grans? Com és que no preveuen a les bases la subrogació del personal actual? És 
que no han previst tot això? Llavors, qui se’n veurà afectat? No només les persones 
que ara ho porten i que han demostrat la seva vàlua, sinó els nens i les nenes que van 
a aquesta escola bressol. Com pot ser que tregui més puntuació aquesta empresa? Hi 
ha molts aspectes que són subjectius, com per exemple la relació família-escola. Com 
pot ser que tregui més punts aquesta empresa, CLECE, que la cooperativa Peix 
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Peixet? A mi em sembla incomprensible. Mirin, nosaltres demanem ara també poder 
revisar, el nostre Grup, tots els plecs, tot el que preparen, a veure si així podem evitar 
que una i una altra vegada fiquin la pota. Intentarem ajudar, eh! Estic realment 
afectada, perquè penso que és una pèrdua molt important, per l’escola Sol Solet i pel 
Masnou. Nosaltres revisarem les bases que han preparat, la puntuació que s’ha donat 
i mirarem si aquesta decisió o aquest concurs es pot revertir. Ho dubto, però com a 
mínim no serà per falta de voluntat nostra intentar-ho. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, en primer lloc, al senyor Màxim Fàbregas, ateses les preguntes presentades, si les 
presenta per escrit, com ja és habitual, les hi contestaré també pel mateix mitjà. Amb 
el permís del senyor Suñé i el permís del senyor Jordi Matas, atès que en aquell 
moment qui tenia la responsabilitat sobre la Regidoria de Medi Ambient era jo, li 
respondré la pregunta que ha fet sobre el cost del trasllat i el desballestament de la 
plataforma de la piscifactoria. Jo crec que ja s’ha dit en aquest ple alguna vegada, però 
per si no ha estat així o jo estic confós o en tot cas vostè no ho va sentir, ja es va 
explicar, jo crec que es va explicar al seu dia, que el cost d’aquest trasllat va ser de 
zero euros, és a dir, no va tenir cap cost atesa la col·laboració que hi va haver per part 
d’una empresa que va fer aquest desballestament, jo crec que ja vam explicar que 
aquesta empresa la voluntat que tenia és que, atès el moment econòmic actual i el 
preu del ferro, doncs va fer números i resulta que li quadraven els números si 
traslladava aquesta plataforma a canvi de després poder vendre a pes aquesta 
plataforma. En tot cas, es va tutelar des del departament corresponent de la 
Generalitat de Catalunya i també va comptar amb el suport de l’autoritat portuària del 
Port de Barcelona, quant a la col·laboració en el trasllat i en l’amarratge posterior del 
vaixell que va fer aquest trasllat, ja que va cedir al port un espai per poder fer aquest 
desballestament. Si no ho recordo malament, era Pectimar, SL, o SA, ara potser 
m’equivoco, Pectimar en tot cas. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Amb el senyor Gual, només per avançar una idea, perquè els números ja els hi 
facilitarem amb tot detall, però crec que no hi haurà un impacte negatiu en el 
pressupost, eh! Primer, perquè l’IVA és un quadrimestre i són tres punts, i la rebaixa 
salarial crec que supera aquest increment de l’IVA. Ja li passaré els números. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, suposo que contestarem una mica la qüestió de l’escola bressol. Home, sabem que 
hi ha angoixa i sabem que hi ha malestar, ho sabem. Vull dir-vos que ha estat un 
concurs públic obert, transparent, amb concurrència, i que es regeix fil per randa per la 
Llei de contractes de l’administració pública. Quant a la subrogació, els anticipo que la 
darrera modificació que va haver-hi en aquesta Llei de contractes prohibeix 
expressament que s’estableixi com a base. Ara bé, sí que, aquest de matí, nosaltres 
ens hem ofert per fer de mitjancers entre la possible futura empresa i l’actual, és a dir, 
que ens atrevim doncs a oferir-nos de mitjancers per vetllar i per aconseguir tot això. 
També sabem que les bases no van estar ni impugnades ni rebutjades, però també 
ens sap greu que amb igualtat d’oportunitats passin aquestes coses, però nosaltres 
som els primers que les hem de garantir. També hi ha empreses d’aquí del Masnou 
que concursen fora, no? Però entenem aquesta angoixa, entenem aquest malestar. Si 
de cas, ara, la senyora Noemí, si vol fer-ne alguna explicació més profunda, sí?  
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La Sra. Noemí Condeminas  
 
Bé, bona nit, m’havia preparat quatre ratlles, perquè és un tema prou delicat i difícil 
com deies, Marta, i ho comparteixo i, per tant, no volia deixar-me res, ni deixar-me 
portar per l’emoció del moment. És un concurs que em trobo sobrevingut fa molt pocs 
dies. 
 
El senyor Fran Avilés preguntava una miqueta per la urgència, que es deu simplement 
que al setembre hem de començar el curs i, si s’acaba un concurs, n’hem de tenir un 
altre, no hi ha cap altre més de pressa.  
 
I bé, en primer lloc, vull recordar que tot just estem en un període d’al·legacions i, per 
tant, encara no hi ha cap adjudicatari definitiu. Sí que és cert, com bé has dit, Marta, 
doncs la cosa sembla bastant definitiva. Al marge d’això jo sento empatia totalment per 
Peix Peixet, amb la ZZZZZ, amb la HHHHH, amb totes, amb les quals m’he reunit un 
parell de vegades. Ho dic no només perquè sigui regidora, sinó perquè ja les conec fa 
molts anys així com la vàlua d’aquesta escola, del que fan i de la feina que fan, que 
està més que demostrada, però, malauradament, aquest és un concurs públic i la Llei 
de contractes del 2007 va canviar, i una cosa que ens ajudava i molt a fomentar que 
empreses com cooperatives locals poguessin tenir més puntuació, va ser exclòs del 
sistema de puntuacions, cosa que fa que s’obri i les grans empreses puguin licitar. Sí, 
és així, i, llavors, com que aquesta Llei és molt clara, entenc que no hem vulnerat cap 
dret de cap empresa de les que s’han presentat, en el marc de l’assignació de punts. 
Si bé és cert que la ISO puntua, és un punt, i no tots els punts, però sí que partien amb 
un punt de menys, totalment d’acord.  
 
Jo, a tots els regidors que m’heu fet preguntes, teniu a la vostra disposició el 
procediment d’adjudicació i emplaço que el veieu dintre del marc de confiança i 
transparència que es mostra. Jo del que sí que he parlat amb els meus companys és 
sobre el fet que, com sabeu, és un concurs d’un any, perquè s’intentarà que el proper 
any puguin anar en les pliques les dues escoles bressol, que això no vol dir que sigui 
una sola adjudicació, i no haver de fer la feina per duplicat, sinó una sola vegada. 
M’agradaria que en aquesta comissió hi hagués membres de tots els grups per evitar 
que ara torneu a fer això i, per tant, des d‘un primer moment estigueu dintre de la 
mesa de licitació, perquè és una cosa totalment transparent i no hi tenim cap 
problema. Jo desconec per què no s’ha fet així, si més no, jo proposo que d’aquí a un 
any això pugui ser.  
 
Dic això i també que jo no voldria criminalitzar d’entrada el projecte educatiu que porti 
la propera empresa que toqui i, per tant, ens toca vetllar, com deia el senyor Avilés, 
perquè aquest any tindrem més feina a controlar i a mesurar si l’empresa que hi ha 
demostra la vàlua que diu en paper que té i, per tant, és amb el que nosaltres ens hem 
de regir. No sé si hi ha alguna cosa que m’hagi deixat... Sí que és cert que de cara al 
tema de la subrogació es va parlar amb elles, a la primera i la segona reunió, i han de 
ser elles finalment les que diguin si volen o no ser subrogades, i nosaltres treballarem 
per intentar que l’empresa adjudicatària, si elles ho volen així, ho faci. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Abans de passar al torn de mocions, jo vull fer referència a una cosa que ha dit el 
Xavier i que no pot passar inadvertida. Jo crec que per nosaltres sí que és veritat, i 
l’altre dia ho comentàvem en un acte, crec que de la Mancomunitat, que les notícies 
que estan apareixent sobre el suposat estalvi —ho poso entre cometes— de la 
reforma de les bases del règim local creen molta angoixa i molta incertesa. Insisteixo 
que no se’n pot culpabilitzar els ajuntaments, que som, jo diria, deutors del 3,4% de tot 
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el deute públic, és a dir, de tot aquest deute públic que hi ha, el 3,4% correspon als 
ajuntaments i, per tant, no se’ns pot fer pagar, jo crec, que la bona feina feta, durant 
molts i molts anys. Hem estat polaritzadors de grans progressos de la nostra 
ciutadania i, per tant, doncs, aquí farà falta al setembre o a l’octubre, a mesura que 
vagi guanyant tot això, doncs alguna reacció, que em consta que es vol fer de forma, si 
no és en el nostre país, de manera unitària per les dues entitats. Estem en espera, 
sembla ser, que desapareixen mancomunitats, sembla que hi ha la reducció aquesta 
famosa. Després, veiem que no s’aplicarà fins al 2015, però genera gran preocupació i 
sí que jo crec que hem d’anar cap a un altre escenari i dir: ja n’hi ha prou. Ja n’hi ha 
prou que sobre tot carregueu només sobre aquells que tenen menys culpa en la gestió 
del deute públic. Volia fer aquesta reflexió. Ara passem al torn de mocions i 
començaríem per la primera. 
 
16) Moció del Grup Municipal d'ICV-EUiA de l’Ajunta ment del Masnou de rebuig a 
la instal·lació del macrocomplex Eurovegas a Catalu nya 
 
La senyora Elena Crespo García llegeix la moció següent: 
 
“El passat mes de novembre, els consellers d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-
Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van viatjar a Las Vegas (USA) per 
tractar amb el Sr. Adelson, propietari del grup inversor “Las Vegas Sands Corporation”, 
la possible instal·lació a Catalunya d’un complex d’oci que tindria 12 “ressorts” amb 
36.000 habitacions, sis casinos, 50.000 places de restauració, teatres, camps de golf i 
zones per a convencions.  
 
Segons ha explicat públicament el Govern de Catalunya, la Generalitat de Catalunya 
ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sand Corporation”, de forma unilateral, un total de 800 
hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat, per 
instal·lar aquest complex d’oci vinculat a la indústria del joc conegut col·loquialment 
com “Eurovegas”.  
 
La possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de sensibilitats més 
diverses, tal i com es reflecteix en el Manifest “Per un desenvolupament de qualitat. No 
al model que representa Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats com UGT, CCOO, i CGT i, també, 
en resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, el Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, i d’altres entitats socials i sindicals, que han alertat dels negatius impactes 
socials i territorials que representa. 
 
Així mateix, l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l'Agrupació 
Catalana de Tècnics Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori (SCOT) han presentat un manifest conjunt alertant d’aquests impactes 
negatius i rebutjant frontalment el projecte Eurovegas. 
 
En aquest mateix manifest, al qual també s'ha adherit l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), les associacions d'urbanistes defensen la legitimitat de l'ordenament jurídic i el 
planejament territorial i urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un precedent 
en el tractament de les singularitats en l'ordenació del territori en futurs projectes. 
Segons les dades que s’han facilitat, el projecte d’Eurovegas produiria una afectació 
greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves d’aigua 
més estratègiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i una alteració dels 
aiguamolls, que es troben protegits per la Unió Europea. 
 
Al mateix temps, la implantació d’Eurovegas suposaria l’eliminació de la producció 
agrícola d’una de les zones més fèrtils de Catalunya i l’eliminació quasi total de la zona 
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sud del Parc Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos. 
 
Atès que, davant de l’actual crisi energètica, resulta primordial disposar d’agricultura i 
ramaderia propera a les conurbacions metropolitanes, i que el Delta del Llobregat és 
un enclavament estratègic per a la seguretat alimentària. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent, 
per introduir excepcionalitats rellevants que, en concret, afectaria com a mínim les 
normatives laboral, d’estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de 
protecció de la salut, dels jocs d’atzar, de la tributació local, dels espectacles, 
urbanisme, espais naturals i dels equipaments comercials. 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i 
ocupació en la formació qualificada dels treballadors/es i el valor afegit, dinamitzant el 
teixit empresarial mitjançant la recerca, la investigació i desenvolupament en nova 
tecnologia, tal i com preveu el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 
 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el consens, 
establert en els últims 30 anys, entre les diverses administracions (Generalitat, 
Diputació, Corporació i Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Consell Comarcal i el conjunt dels Ajuntaments) per a l’equilibri territorial i 
que, en el Baix Llobregat, es tradueix en una relació harmònica entre les zones 
residencials, industrials, forestals, agrícoles i fluvials. 
 
Atès que el projecte requereix de més d’un miler d’expropiacions, ja que es tracta de 
terrenys, molts d’ells dedicats a l’agricultura, de petites dimensions i molt repartits 
entre múltiples propietaris. 
 
Atès que l’empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a 
comprar directament cap tipus de terreny i que exigeix que siguin la Generalitat i els 
Ajuntaments els qui expropiïn i posin a la seva disposició un sòl reclassificat a 
urbanitzable que tindria un valor de milers de milions d’euros. 
 
És per tot l’exposat que, el grup municipal ICV-EUIA de l’Ajuntament del Masnou 
proposa que l’Ajuntament Ple adopti els següents:   
 
ACORDS 
 
Primer.-  QÜESTIONAR el Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca 
d’informació fidedigna i oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex que, 
cas de ser construït, empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, socials i 
de vida de la comarca del Baix Llobregat i, per extensió, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Segon.- REBUTJAR  la possibilitat que, a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol 
altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es desenvolupi el macrocomplex 
d’hotels, casinos i espectacles anomenat “Eurovegas” per ser un projecte fonamentat 
en “privilegis excepcionals”, que s’ofereixen al capital estranger per a dur a terme 
activitats d’oci i de joc, quan els emprenedors/es i empreses i comerços del nostre país 
estan mancats i mancades dels suports necessaris dels Governs Català i de l’Estat 
Espanyol per a dur a terme activitats productives, tant agrícoles com industrials. 
 
Tercer.- INSTAR  el Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta que 
afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a Catalunya. 
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Quart. - INSTAR el Govern de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els 
seus municipis a impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que el model econòmic que superi l’actual 
crisi es basi en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la capacitació de 
qualitat en els diversos sectors productius. 
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, 
al Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al 
Director de l’INCASOL, al President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als i les 
membres del Parc Agrari del Baix Llobregat, al President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, als Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, i a les 
associacions, entitats i col·lectius  del nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 10 vots a favor (ICV-
EUiA, PSC-PM i ERC-AM), 10 vots en contra (CiU, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció de la 
regidora no adscrita.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, hi ha un empat. Vot de qualitat o s’ha de tornar a votar, s’ha de tornar a votar 
per deixar-ho palès. La senyora secretària diu que es torna a votar i aleshores el que 
decidirà serà el vot de qualitat. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Jo tenia entès que, en definitiva, o sigui, la moció requereix més vots a favor que en 
contra i, per tant, si no obté més vots a favor és que no s’aprova, no cal, no hi ha 
empat tècnic diguéssim en les mocions, perquè una moció, perquè s’aprovi, ha de tenir 
més vots a favor. Com que no ha tingut més vots... Alguna vegada ho hem fet així en 
aquest consistori, és a dir, però bé, si no tornem a votar. 
 
La senyora secretària manifesta que hi ha el vot de qualitat de l’alcalde, i que en el cas 
d’empat hi ha d’haver una segona votació.  
 
Se sotmet de nou a votació la moció amb el resultat següent: 10 vots a favor (ICV-
EUiA, PSC-PM i ERC-AM), 10 vots en contra (CiU, PP i GIM), 1 vot d’abstenció de la 
regidora no adscrita.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, queda rebutjada, entenc, no la... Ho explicarem al públic. Aquí s’ha produït un 
empat i, per tant, el que compta és el vot de qualitat i, com que el vot de qualitat en 
aquest cas està en mans de, mai més ben dit, del Grup de Convergència i Unió, el vot 
en contra ha votat, el vot de l’alcalde és doble i, per tant, ha quedat rebutjada. Ara 
faríem l’explicació de vot. 
 
La moció queda rebutjada pel vot de qualitat de l’alcalde. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Seré molt breu. És que com seguim així, se’ns en van a Madrid, eh! Al final ho 
aconseguirem, se n’anirà a Madrid, eh! I ens en penedirem, eh! És un tema i aquí 
només cal agafar els llibres d’història i veure el que va succeir amb Las Vegas. No és 
exactament comparable, però aquesta empresa que s’ha interessat a invertir a 
Espanya o bé a Barcelona o bé a Madrid, estava la cosa entre l’un i l’altre, i és una de 
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les empreses més importants del món. O sigui, el que pot aportar o el que podria 
aportar a Catalunya, a Barcelona en concret, una empresa com aquesta és una mica 
d’oxigen en un moment com el que estem, fent les coses ben fetes, és clar, no 
carregant-se tot el delta del Llobregat i ni molt menys ni carregant-se tota la pagesia ni 
els aqüífers ni totes les instal·lacions que hi hagi allà, ni els milers de pagesos que hi 
estan treballant. O sigui, jo penso que un projecte d’aquestes característiques ben 
desenvolupat és un projecte que ens aportaria molt de progrés i moltes oportunitats. 
Ara, si hi posem pals a les rodes, al final acabarà a Madrid i jo no sé si és això el que 
volem. Jo penso que hem de defensar que un projecte d’aquests es quedi a casa 
nostra. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Vejam, amb una situació econòmica com la que tenim 
actualment i amb un atur desbocat com el que estem patint semblaria incoherent posar 
pals a les rodes a qualsevol tipus d’inversió que generi llocs de treball i activitat 
econòmica. Un cop dit això, cal tenir en compte diverses consideracions. 
 
Primera, que el model d’Eurovegas jo crec que no és el model de creixement ni el 
model econòmic que hem de fer com a aposta de país, perquè sobretot a mitjà i llarg 
termini no crea llocs de treball amb valor afegit i, per tant, no crec que sigui l’aposta 
que hem de fer. 
 
Segon, i jo crec que és el més important, no ens podem permetre el xantatge que està 
fent aquest senyor a l’Administració pública, no podem permetre que estigui provocant 
canvis legislatius en diverses matèries mediambientals, urbanístiques, laborals, 
d’estrangeria, de protecció de la salut, de jocs de l’atzar, de tributació i els que avui 
encara no coneixem. 
 
I tercera, em sembla un greuge comparatiu respecte a tots aquells empresaris i 
emprenedors que avui i ahir i abans-d’ahir estan muntant negocis i no els han fet la 
legislació a mida i s’han hagut d’adequar a la legislació vigent, i a aquest senyor li 
faran a mida. I això em sembla que és un problema de principis i nosaltres no ho 
podem deixar passar. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Abans m’he oblidat ens els companys de ERC. Si ho volen, tenen... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, perquè no allargarem un debat que em sembla que ha quedat prou clar amb les 
diferents intervencions que s’han fet argumentant el vot favorable a la moció. Només 
vull dir que és evident que hi estem a favor perquè compartim els continguts de la 
moció i creiem que, com ja s’ha dit, no és el model que necessita precisament el 
nostre país i genera moltes incerteses i molts riscos una instal·lació d’aquestes 
característiques: riscos socials, riscos pel que fa a la seguretat i la implantació de nous 
problemes que podríem veure augmentar al nostre país. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Per justificar el nostre vot en contra. Primer de tot, vull aclarir que hi ha algunes 
consideracions o afirmacions que apareixen en aquesta moció que semblen 
estrictament basades en les notícies que han aparegut a la premsa, però que no tenen 
fonaments. El que voldríem dir és que hi ha una sèrie d’afirmacions i tòpics que 
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s’haurien de desmentir rotundament i, com a consideració prèvia general, el que s’ha 
de dir, com és obvi, davant d’una operació d’aquest tipus, és que Las Vegas 
Corporation ha fet moltes preguntes sobre el sistema laboral, econòmic, tributari, 
sanitari, del joc, d’espectacles, etc., als efectes de conèixer la legislació i les 
condicions a les quals s’haurien de sotmetre en cas d’implantar un complex d’aquest 
tipus a Catalunya. Dit això, això no vol dir que hi hagi una pretensió ni una voluntat per 
part de la Generalitat de Catalunya de modificar aquestes lleis i aquestes normes per 
respondre a aquest projecte privat. Per tant, aquest seria el primer punt. Nosaltres 
creiem que la Generalitat té molt clars quins són els límits i quin és el model turístic i 
de país que s’ha estat desenvolupant durant els més de trenta anys de democràcia en 
el nostre país.  
 
Sobre els temes laborals, en segon lloc, sembla que no és cert que s’hagi demanat 
que es modifiqui l’Estatut dels treballadors, la Llei d’estrangeria o la reducció de quotes 
a la Seguretat Social. El que sí que és veritat és que s’ha demanat quin és aquest 
règim dels laborals no residents per un tema, segons sembla, dels directius d’empresa, 
no? En cap moment no s’ha parlat d’una illa daurada en aquest sentit. Pel que fa a 
l’accessibilitat dels casinos, el punt de partida és restringir-hi l’accés i, òbviament, el 
model a seguir no és el que hi ha a Las Vegas, i així s’ha traslladat ja també a aquesta 
corporació i en tot cas recordem que qui regula i controla el joc és el Govern de la 
Generalitat.  
 
Pel que fa al tema de la ubicació i del sòl que ocuparia, segons sembla, tampoc en cap 
cas o el punt de partida és que en cap cas no ha d’afectar aquelles zones que estan 
dintre el Pein de la Xarxa Natura 2000 i de ZEPA.  
 
Per acabar, vull dir que Catalunya té una marca turística i un model desenvolupat que 
s’ha basat la qualitat i els últims anys pivota bastant sobre el turisme de convencions. 
Aquest projecte d’Eurovegas podria consolidar o podria ajudar a consolidar aquest 
model i creiem que no tindríem per què capgirar-lo, ja que l’ús hoteler, de botigues, 
espectacles, restauració i sobretot de convencions supera amb escreix la part 
destinada al joc. I, per acabar, també vull dir que actualment hi ha casinos a Catalunya 
i això no ha comportat cap tipus de canvi en el model turístic i per això en el nostre vot 
contrari en aquesta moció. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
La nostra coalició no podria més que votar a favor d’aquesta moció, ja que Eurovegas 
és un projecte que traspassa totes les línies vermelles del model de sostenibilitat en 
l’àmbit econòmic, social i mediambiental que nosaltres defensem. Eurovegas es basa 
en un sistema de privilegis. Es vol donar barra lliure a un senyor, al senyor PPPPP, 
que, per cert, és la catorzena fortuna mundial, i aquest senyor té 24,9 milions d’euros 
en el seu patrimoni. Pobret, necessita els terrenys gratuïts. A més, la seva dona té un 
entramat d’empreses al voltant de la recuperació de ludopaties. Ho tenen tot muntadet 
com a negoci.  
 
Total, que aquest senyor té causes judicials obertes al seu país d’origen pels seus 
negocis tèrbols, relacionats sobretot amb temes de prostitució, i se li volen donar 800 
hectàrees a l’àrea metropolitana del territori català perquè importi el seu model mafiós 
de casinos i hotels per a convencions que malmeten el territori i que fa de pol 
d’atracció del milloret de la delinqüència internacional a Catalunya.  
 
Eurovegas vol fer malbé tota la zona sud del parc agrari del Baix Llobregat, on 
treballen un milió de pagesos, a canvi d’una fal·làcia de llocs de treball compromesos 
que no són possibles de crear: aquest senyor ha promès 200.000 llocs de treball, quan 
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que sapigueu que aquesta xifra no arriba ni a la suma dels contractes dels dos altres 
megacomplexos que tenen a Macao i a Singapur. La zona agrícola del Delta proveeix 
el 30% de les verdures que es venen a Mercabarna, per exemple, i això no surt als 
mitjans, i dóna feina al sector de la pagesia, tan maltractat en el nostre model de 
subsistència actual. La transgressió de les lleis afectarà els marcs legals amb la 
hipotètica arribada d’aquest macrocomplex, i castiga totes les nostres empreses i 
autònoms, que no reben cap suport, però, en canvi, a aquest senyor se li posa la catifa 
vermella i, per cert, demencial tot l’espectacle mediàtic entre el Mas i l’Aguirre, posant-
li la catifa vermella. Per mi, que s’ho quedi l’Aguirre. Per això Eurovegas està planificat 
a la zona del Delta del Llobregat un pulmó verd amb múltiple fauna i flora protegida i 
amb una important reserva d’aqüífers i més d’una desena d’entitats d’índole diversa, 
fins i tot el Bisbat, rebutgen la implementació d’Eurovegas. Algunes raons de pes 
deuen tenir, no tots devem estar equivocats. I, per cert, senyor Garcia, aquesta moció 
ha estat ben documentada i no s’ha basat en notícies que han sortit a la premsa, 
perquè vostè compartirà amb mi que la presentació que la premsa ha fet d’aquest 
tema ha estat bastant parcial. Per tant, per tots aquests motius, diem no a Eurovegas. 
 
17) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en suport al model 
d'immersió lingüística a l'escola 
 
La senyora Marta Neira Reina llegeix la moció següent: 
 
“El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles 
del Decret 181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil.  
 
Tot i que aquesta sentència es refereix a una norma de rang inferior a la Llei 
d'Educació de Catalunya, considerem important reiterar el nostre suport sense fissures 
al model educatiu del nostre país així com al model d’immersió lingüística que tan bons 
resultats ha donat els darrers 30 anys.  
 
La consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma 
decisiva a la cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els 
infants del nostre país, un fet que podria provocar la segregació social. El nostre model 
educatiu s’ha demostrat eficaç de manera que els alumnes escolaritzats a Catalunya 
finalitzen els seus estudis amb iguals competències lingüístiques en català i en 
castellà.  
 
La immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna suport 
al model d’immersió lingüística del nostre país. Cal no contribuir a polititzar encara més 
un model que ha demostrat ser integrador i no discriminatori en tant que ha establert la 
igualtat d’oportunitats entre els alumnes del nostre país amb independència de la seva 
llengua d’origen.  
 
En base a l’exposa’t, proposem al Ple l’aprovació dels següents acords:  
ACORDS 
 

1. Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema 
educatiu del nostre país, un model d'èxit i de cohesió social reconegut 
internacionalment i amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la 
llengua catalana sigui la llengua vehicular de l'ensenyament. 
 

2. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua 
vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament, i continuar d’aquesta manera la 
bona feina feta els darrers 30 anys. 
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3. Instar el Govern de la Generalitat a defensar si s’escau els docents i els centres 
educatius en l'exercici dels seus drets i el compliment de les lleis. 
 

4. Instar el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra les 
decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles 
catalanes, recollit en la Llei d'Educació de Catalunya.” 

 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, i el vot de la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 1 
vot d’abstenció (GIM). S’aprova per majoria absoluta. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Molts són els cops que la nostra llengua s’està emportant els últims anys en 
l’educació. Per això crec, personalment, que cada cop que en rep un de nou el suport 
hauria de ser major. El nostre model educatiu actual ens dóna bons resultats i les 
sentències no fan més que posar-lo en perill. El model d’immersió lingüística 
contribueix a la cohesió social del nostre país, és eficaç i és defensat per tots els 
membres de la comunitat educativa. Per tot això, he donat suport a la moció i agraeixo 
que l’hagin presentada. Gràcies.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. L’abstenció l’he donada per respecte a les resolucions judicials que, agradi 
o no agradi, aquest Grup té com a norma respectar-les i, en qualsevol cas, sempre hi 
ha la opció de recórrer-les i el Tribunal Superior ja decidirà, però no som partidaris de 
criticar resolucions judicials i menys des del punt de vista política. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, el nostre vot ha estat negatiu, perquè nosaltres som un grup que ja defensem des 
de fa molt de temps que el castellà també s’ha d’ensenyar a l’escola i des de petits, i 
és així i així ho mantindrem, perquè ho creiem fermament. De fet, en altres zones on 
governem nosaltres és així: València i Ses Illes, per exemple, zones catalanes. També 
aquesta moció sembla, vejam, independentment que fos una sentència, que no és el 
cas, si fos una sentència que no ens agradés pel motiu que fos, que pot ser 
reiteradament en aquesta moció, el que sembla que es demana és entre cometes una 
insubmissió, o sigui, que això dóna lloc a instar el Govern a mantenir les coses, tot i 
que la legislació i la sentència que hi ha no permetin, ens agradi o no ens agradi. 
Nosaltres pensem que votar a favor de la moció... Independentment dels sentiments 
de cadascú i que cadascú pensi quin és el seu millor model d’escola, passa, per sobre 
de tot, per respectar qualsevol tipus de sentència, i així pensem que ho hem de 
defensar. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, molt breument. Vull dir que evidentment hi hem votat favorablement com hem fet 
amb altres mocions similars que s’han debatut en aquest Ple i només vull manifestar 
que en aquests moments no és només un problema dels atacs a la immersió 
lingüística amb la sentències dels diferents tribunals, sinó que estem assistint a una 
regressió en tota regla, en tots els àmbits, sobretot des del punt de vista nacional i, per 
tant, només ens queda una sortida, que és sortir de l’Estat on estem en aquests 
moments. 
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El Sr. F. Xavier  Serra 
 
Per reafirmar la qüestió que la justícia ha d’estar al servei dels ciutadans, la resta no 
és intel·ligible, no és justícia si va en contra dels sentiments dels ciutadans, no té cap 
sentit. Vull dir que, a més de les seccions aquestes d’equiparació, per exemple, en 
veurem un exemple dintre de pocs dies, no? La ciutat, no sé si ho sabeu, però la ciutat 
de Maó, s’ha convertit en Mahón, en comptes del nom tradicional d’aquesta ciutat de 
tota la vida. Naturalment que nosaltres hem donat suport a aquesta proposta del Grup 
Socialista, ja que davant del risc que hi ha de trencament de la pau social, atesa la 
situació econòmica, les decisions que s’estan prenent respecte a aquesta qüestió, amb 
aquesta trencadissa en el tema lingüístic, en un tema que a més fins ara no ha 
provocat cap problema important a Catalunya i que ha estat un model social, 
convivencial i corporal d’èxit reconegut per tothom, ja ho deia això la moció. Jo crec 
que no cal afegir-hi res més. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, una mica per insistir també en el que ja s’ha dit anteriorment per a aquells que han 
donat suport aquesta moció. Creiem que a Catalunya hi ha un gran consens en el 
model d’immersió lingüística i el que cal en moments com aquests és mantenir-se units 
en la defensa d’aquest model independentment del que digui o pugui interpretar el 
Tribunal Suprem o qualsevol altre tribunal. Això no vol dir una insubmissió legal, com 
deia el senyor de las Heras, sinó que el que cal és considerar també que hi ha una Llei 
d’educació de Catalunya que és plenament vigent i que el que es demana també en 
aquesta moció és complir allò el que diu aquesta Llei. Cal recordar que existeix una 
sentència del Tribunal Constitucional que el que diu és que és a la Generalitat de 
Catalunya a qui correspon determinar quin percentatge de l’ensenyament es fa en 
català i quin es fa en castellà, tenint en compte la situació sociolingüística del nostre 
país, i aquesta sentència de què es parlava abans del Tribunal Suprem el que fa és 
qüestionar la sentència que del Tribunal Constitucional i demostra que interpreta d’una 
manera molt restrictiva tot allò que fa referència al model lingüístic a les escoles 
catalanes. I també, com ja deia també la moció, que aquest és un model d’immersió 
lingüística que s’aplica des de fa més de trenta anys al nostre país i que ha donat uns 
resultats excel·lents pel que fa tant al domini de la llengua catalana com de la 
castellana per part dels alumnes i sobretot ha donat uns resultats excel·lents com a 
eina de cohesió social al nostre país. És important també remarcar, crec que ho ha dit 
també el senyor Serra, que a Catalunya no hi ha cap conflicte lingüístic, malgrat que 
algunes institucions i partits ho polititzin a vegades i sembla que el que vulguin és fer 
veure exactament el contrari. A Catalunya, el català i el castellà conviuen amb plena 
normalitat i el que hem de fer és que així continuï sent. Per aquest motiu, la nostra 
formació ha votat a favor de la esmena que avui s’ha presentat. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, jo penso que els diferents grups ja han dit tot el que s’havia de dir i molt 
encertadament, però jo voldria afegir-hi una cosa. Jo penso que estem en un moment 
delicat per a la llegua catalana i crec sincerament que hauríem de tancar files entorn 
de la defensa de la nostra llengua, perquè el Partit Popular sembla que està fent una 
autèntica creuada en contra de la llengua catalana. Només cal veure les modificacions 
legislatives impulsades pels governs balears i aragonès del Partit Popular, que 
comporten un detriment de l’estatus legal de la llengua, dels drets lingüístics de les 
persones catalanoparlants i de la normalització de la llengua en l’ensenyament, la 
comunicació i l’ús social. A més a més, aquestes iniciatives legislatives cal dir que no 
s’ajusten ni a la declaració universal dels drets lingüístics, que va ser aprovada per 
unanimitat al Congrés dels Diputats, ni als estatus d’autonomia d’ambdues comunitats.  
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Jo també vull denunciar l’ús de les denominacions de la llengua catalana impròpies 
que contravinguin els principis científics i acadèmics i que no reconeguin la realitat 
social de la unitat de la llengua. Però, si us plau, què és això de l’aragonès occidental? 
A la Franja es parla català. Què és això de l’aragonès occidental? S’ho han tret de la 
màniga i amb això demostren una ignorància supina, francament. Jo no sé... Cal dir al 
Partit Popular una cosa que sembla molt òbvia, i és que la llengua catalana, com la 
resta de llengües oficials i pròpies d’Espanya, forma part del valor patrimonial, cultural, 
lingüístic i social del conjunt de la societat espanyola. Els governs i els partits polítics el 
que han de fer és ser els primers garants de la riquesa d’un país i el patrimoni 
lingüístic forma una part important d’aquesta riquesa i, com hem dit tots, no existeix un 
problema, un conflicte entre el català i el castellà, i el pitjor que poden fer els partits 
polítics, com fa el Partit Popular, és, en lloc de solucionar els problemes de la gent, 
crear-ne on no n’hi ha. Això ja passa de mida. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, per al·ludit. Això que el Partit Popular està en contra del català, vaja, això no s’ho 
creu ningú, excepte qui vulgui veure esbiaixadament la visió que té el Partit Popular 
d’aquestes coses. Jo ho he dit moltes vegades i sembla que en aquesta sala els fan 
mal les orelles quan ho dic: les principals comunitats catalanes fora de Catalunya són 
governades pel Partit Popular, que és qui en marca la normativa lingüística i són la 
gent que governa, que en aquests moments és el Partit Popular. O sigui, que dir que el 
Partit Popular està en contra del català és una mentida i una obscenitat; això s’ha de 
comentar d’aquesta forma: és una obscenitat.  
 
D’altra banda, amb el tema de defensar models lingüístics, els uns o altres, vejam, jo 
respecto totes les opinions. jo no estic d’acord personalment que el castellà no 
s’ensenyi a les escoles a la primera franja d’ensenyament, jo no hi estic d’acord, però 
jo penso que donaria exactament els mateixos resultats acadèmics tant si es fes d’una 
forma com si es fes d’una altra, no és un tema de llengua, no és un tema de qualitat, 
és un tema de sensibilitats i és un tema de respecte cap a unes majories que conviuen 
aquí, que un 50% de la població té la llengua castellana com una llengua d’origen i 
materna. Només és parlar d’un tema de respectes i de convivència, de res més. Qui 
vulgui fer d’això banderes, qui vulgui fer d’això raons, etc., s’equivoca. No hi ha més 
raons que les que estic explicant i el català és una llengua espanyola, espanyolíssima, 
i jo hi estic totalment d’acord i sempre ho he defensat així. Res més, gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Abans de passar a la lectura de la moció, vull dir que 
Convergència i Unió ha preparat unes esmenes que hem treballat conjuntament amb 
els companys d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa per Catalunya, i si li sembla bé 
passo a incorporar-les. És substituir els punts de resolució pels punts nous que hem 
consensuat. 
 
17) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a l'exempció del 
pagament de la plusvàlua a les persones que siguin desnonades 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Abans de començar la lectura de la moció, vull dir que CiU hi ha preparat unes 
esmenes, que hem treballat conjuntament amb els companys, d’ERC-AM i ICV-EUiA, i 
si li sembla bé, passo a substituir els punts de la resolució pels punts nous que hem 
consensuat. 
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Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a l'exempció del pagament 
de la plusvàlua a les persones que siguin desnonade s, amb les esmenes 
incorporades del Grup Municipal de CiU  
 
El senyor Artur Gual Castellana llegeix la moció següent: 
 
“La conjuntura econòmica actual ens porta a situacions extremes per part de persones 
i famílies. Aquests extrems arriben fins a no poder fer front a les hipoteques 
d’habitatges habituals. 
 
Amb el sistema actual, el propietari que deixa de ser-ho és el que està obligat a pagar 
la plusvàlua, però és incoherent que una persona que no pot fer front als rebuts que 
s’havia compromès a pagar periòdicament, a sobre que perd la propietat hagi de pagar 
aquest impost que recapta l’ajuntament. 
 
La Diputació de Barcelona, concretament l’àrea de Presidència, treballa conjuntament 
amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, amb l’esperit d’impulsar una 
sol·licitud de canvi en la normativa, per tal que no s’hagi d’instrumentalitzar una 
suspensió en aquests casos, però, malauradament, aquesta normativa encara no és 
vigent. 
 
Tanmateix, la coherència seria que en aquests casos de desnonament, el subjecte 
passiu que hauria de fer front a l’impost de la plusvàlua hauria de ser l’entitat financera 
que executa el deute de la persona que no pot fer front a la hipoteca. 
 
Per tot això exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament en Ple es declari a favor que les persones desnonades no 
siguin les que hagin de fer front a l’impost de la plusvàlua, i estudiï la posada en marxa 
d’aquesta iniciativa per tal que pugui ser aplicada en el nostre municipi a partir de la 
seva aprovació. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a que iniciïn les accions necessàries orientades a  
modificar la Llei d’Hisendes Locals en el sentit de poder permetre l’exempció del 
pagament de la plusvàlua a les persones desnonades, traslladant aquest pagament a 
l’executor del desnonament. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a la Diputació De Barcelona, als diferents 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, grups parlamentaris del Senat, als 
deferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, a les associacions, entitats i col·lectius del  municipi i a la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i el vot de la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Jo seré molt breu. Nosaltres hi hem votat a favor perquè del que es tracta, per si algú 
no ho ha entès igual se li ha d’explicar, és que quan a una persona se li executa la 
casa, suposa que la finca entre cometes s’ha transmès i ha de liquidar la plusvàlua a 
l’Ajuntament, bé, això és el que passa a la realitat. Aquest moció el que diu és que això 
no sigui així, i en això estem d’acord tots. Potser des de fa una temps unes normatives 
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sobre el tema de desnonaments, va sortir el ministre De Guindos, el Parlament de 
Catalunya, fa un parell de dies, no en tinc tota la informació completa, ha aprovat 
també una sèrie de normatives de legislació sobre els desnonaments, però des del 
meu punt de vista aquesta moció que estem aprovant aquí no té eficàcia, és insípida, 
és una moció digues-li correcta, però és insípida, perquè jo penso que la seva eficàcia 
serà si no nul·la, molt limitada. Per què? Perquè, de fet, estem intentant suplir un 
impost que és estatal, com és el pagament que ve marcat per la Llei d’hisendes locals, 
com és el pagament de la plusvàlua municipal, sobre la qual des de l’Ajuntament no 
tenim cap potestat. D’altra banda, el caos que hi pugui haver de desnonaments, que 
no coneixem, que és una dada que es va demanar fa temps i sembla que no s’ha 
pogut aconseguir, perquè és informació dels jutjats i sembla que encara no teníem la 
informació certa per a altres mocions que s’havien presentat respecte a aquest tema... 
Això fa que no sapiguem tampoc quanta gent podria ser en un moment donat 
potencialment beneficiària d’alguna cosa, però en serien potencialment beneficiàries 
les persones que normalment deixen de pagar la plusvàlua de l’Ajuntament, perquè no 
poden pagar-la. O sigui, penso que la seva eficàcia en aquest sentit serà molt limitada, 
encara que estem d’acord amb el plantejament d’incloure-ho dins d’alguna normativa, 
entenc que estatal, de major rang. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres hi hem votat a favor, perquè compartim tant l’exposició de motius com les 
propostes d’acord i discrepem de la intervenció del regidor del Partit Popular. El nostre 
Grup no acostuma a votar a favor de mocions que creu que no serviran per a res i si hi 
hem votat a favor és perquè pensem que, si hi ha voluntat política al darrere, la moció 
servirà. Ara bé, és veritat que ha arribat el moment de passar de les paraules als fets. 
És la tercera moció que aprovem relacionada amb la dació en pagament i abans jo 
deia en una de les preguntes que he fet —ja fa sis mesos de l’aprovació de la primera, 
el mes passat vàrem aprovar la segona, avui la tercera— que, ara, del que es tracta és 
que conjuntament ens posem a treballar perquè aquests mals auguris als quals feia 
referència el regidor del Partit Popular no es confirmin i, efectivament, siguin els que 
siguin els efectes pels desnonaments del Masnou, puguin estalviar-se el pagament de 
la plusvàlua, sobre la qual l’Ajuntament no té res a dir respecte al pagament, però sí 
que pot arbitrar mesures perquè aquest pagament després sigui compensat. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per justificar el nostre vot. Primer de tot, en contra del que deia el senyor De las 
Heras, també, que la tractava d’insípida i que no portava a gaires llocs, el primer que 
s’ha de dir és que és el primer acord i jo crec que, si té alguna cosa, és que és una 
declaració d’intencions i, per tant, el que fa el nostre Ajuntament en ple és declarar-se 
a favor que aquestes persones desnonades no siguin les que hagin de fer front a 
aquest import de la plusvàlua. Vostè ho ha explicat d’una manera, no sé si l’he acabat 
d’entendre o no, però vostè ho ha dit. El que s’està produint en alguns casos és gent 
que perd el seu habitatge i no per cap altre motiu que no poder fer front a les quotes 
que deriven de la seva hipoteca, i el problema és també quan resulta que volen vendre 
aquesta casa o aquest habitatge i se’ls embarga i el preu que se’ls reconeix és molt 
inferior al que ells havien pagat o el que tenen a la hipoteca i, davant d’això, el que és 
paradigmàtic és que, malgrat aquesta pèrdua de valor, diguem que, legalment, aquest 
habitatge, normalment, perquè el valor es refereix al valor cadastral, ha patit una 
plusvàlua i, per tant, se li demana que pagui aquest impost.  
 
Dit això, el primer punt és tota una declaració d’intencions, en el sentit de reconèixer 
que aquesta gent, si no pot fer front a aquest pagament de la hipoteca, que 
normalment és l’últim que fa la majoria de gent, l’últim que deixa de pagar sempre és 
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la hipoteca per la importància que té l’habitatge, doncs el que no podem fer és posar o 
transmetre una càrrega quant a l’impost. Vull dir també, com vostè deia, que nosaltres 
hi havia punts d’aquest moció que no compartíem i pensàvem que potser no era tot el 
correcte que podia arribar a ser i, per aquest motiu, malgrat que, encara que 
incorporades, potser no ho han explicat, el nostre Grup Municipal ha presentat unes 
esmenes que el que buscaven era precisament instar el Govern de l’Estat, que és qui 
té potestat per a aquestes coses, que iniciï les accions que siguin necessàries per tal 
de poder permetre l’exempció de pagament a les persones desnonades i que sigui 
l’executor qui pagui aquesta plusvàlua. Per tant, un cop admeses aquestes esmenes, 
doncs no podíem fer cap altra cosa que votar a favor d’aquesta moció. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Molt breument, vull agrair els vots a favor i el treball que han fet conjunt per millorar 
aquesta moció que avui hem aprovat.  
Segon, vull dir al senyor De las Heras que el que hem fet nosaltres és el primer: fer un 
posicionament polític. El segon, instar qui té la potestat de fer els canvis legislatius 
perquè els faci, perquè puguin solucionar una situació d‘injustícia absoluta, i estem 
considerant que una persona, quan es desnonada, quan es executada la seva 
hipoteca, s’està considerant com si fos una venda i, per tant, ha de tributar com 
qualsevol altra persona que ven un immoble. Quin és el problema? Que, primera, una 
persona que no pot fer front a una hipoteca difícilment pot fer front a un impost. Però, 
segona, per mi és una injustícia absoluta. A una persona que la treuen de casa seva 
per un valor inferior a la meitat moltes vegades del preu que n’havia pagat, que no es 
produeix una plusvàlua, sinó que es produeix una minusvàlua del preu del patrimoni 
d’aquest senyor, perquè aquest senyor o senyora segueix quedant hipotecat amb 
l’entitat financera, i a sobre ha de passar a pagar una tributació d’una minusvàlua per 
aquesta casa. Això és una injustícia absoluta. I el que pretén aquesta moció és un 
posicionament polític i demanar a la legislació, al legislador, que canviï aquesta 
legislació pe intentar resoldre els temes. Gràcies. 
 
19) Moció conjunta presentada pels grups municipals  del PSC-PM, ICV-EUiA, PP 
i GIM per iniciar els treballs d’elaboració d’una p roposta de modificació del 
Reglament orgànic municipal 
 
El senyor Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent: 
 
“ L’Ajuntament del Masnou va aprovar, el 21 de juliol de 2011, una moció per a  la 
creació d’una comissió per procedir a elaborar una proposta de modificació del 
Reglament orgànic municipal. 
 
Entre els arguments exposats per justificar la proposta destacaven els més de nou 
anys transcorreguts des de la seva darrera modificació, els importants canvis 
econòmics i socials que ha experimentat la nostra societat en aquest període, així com 
la voluntat del consistori de tenir presents les inquietuds sorgides a partir del moviment 
iniciat el 15 de maig en relació amb la necessitat de garantir la màxima transparència 
en les actuacions municipals. 
 
També es ressaltava la voluntat del consistori per implicar les persones, institucions i 
entitats del nostre poble per tal d’aconseguir un millor funcionament i, alhora, fomentar 
la seva participació, així com elaborar un pla de participació ciutadana i un reglament 
de participació ciutadana que donés compliment al pla de participació ciutadana, amb 
la voluntat d’augmentar la formació cívica i democràtica de la ciutadania, promoure un 
millor coneixement de les institucions democràtiques locals i la corresponsabilitat en 
els afers públics.  
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I s’afegia que el ROM havia d’establir els processos de participació dels veïns i veïnes 
i de les entitats municipals en aquells actes en els quals es prenen acords sobre temes 
que siguin del seu interès o que els afectin directament. 
 
La moció aprovada contenia els següents acords: 
 

1.- Crear, un cop finalitzats els treballs d’elaboració del pla de participació i del 
reglament de participació ciutadana, i en qualsevol cas abans de finalitzar el segon 
trimestre de l’any 2012, una comissió especial per a la redacció de la proposta de 
modificació del Reglament orgànic municipal que, entre altres aspectes, incorpori 
les consideracions que es puguin derivar de l’elaboració del pla i el reglament 
anteriorment esmentats.  
2. La comissió esmentada estarà formada per un màxim de dos regidors/es de cada 
grup municipal i serà presidida per l’alcalde o regidor/a en qui aquest delegui la 
presidència.  
3. La durada màxima dels treballs de la Comissió serà de cinc mesos des de la 
seva constitució. 

 
Així doncs, una vegada finalitzats els treballs corresponents a la redacció del Pla i el 
Reglament de Participació Ciutadana, creiem ha arribat el moment d’iniciar els treballs 
d’elaboració d’una proposta de modificació del Reglament orgànic municipal, donant 
així compliment a la moció aprovada ara fa un any. 
 
És per tot això que els Grups Municipals del PSC, ICV – EUiA, PP i GIM  de 
l’Ajuntament del Masnou proposen al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer : Donar compliment a la moció, aprovada el 21 de juliol de 2011, per a la 
creació d’una comissió especial per a la redacció de la proposta de modificació del 
Reglament orgànic municipal i, en conseqüència, instar l’alcalde del Masnou a donar 
les instruccions necessàries per tal que: 
 

a) Es demani als diferents grups municipals del consistori que, en abans de finals 
del mes de juliol, designin els seus representants a la comissió especial. 

b) Es convoqui la primera reunió de l’esmentada comissió especial per a la 
primera quinzena de setembre. 

c) A l’ordre del dia de la convocatòria d’aquesta primera reunió, a més del punt 
corresponent a la seva constitució, s’inclogui un punt, per a l’elaboració d’un 
calendari inicial de reunions, amb l’objectiu que els seus treballs estiguin 
finalitzats no més tard de la primera quinzena del mes de febrer de 2013.” 

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

El Sr. Federico de las Heras 
 
Nosaltres som partícips de la moció, estem contents que s’hi hagi votat favorablement i 
recordo al ciutadà que és una moció que es presenta des de l’oposició conjuntament i 
que amb aquesta moció se suposa que entenem un canvi una mica en el sentit de les 
coses com s’han fet fins ara en alguns temes a l’Ajuntament. Esperem que aquesta 
moció sigui un primer pas i amb la col·laboració de tots els equips puguem donar un 
nou ROM, que ens toca ja, perquè el nostre és una mica vellet a l’Ajuntament. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, molt breument, per dir que, evidentment, hi hem votat a favor perquè precisament 
això és el que anava a fer el Govern, amb el compromís que va adquirir ja fa un any 
amb la moció aprovada per aquest Ple de desenvolupar un Pla i un Reglament de 
participació ciutadana, immediatament tocava posar-se a treballar amb el ROM, un cop 
tancat el Reglament, encara que sigui amb l’aprovació inicial i el Pla de participació, 
ara evidentment tocava això i el que hem de fer doncs, amb el que s’aprova avui, és 
constituir la comissió al més aviat possible i posar-nos-hi a treballar. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas   
 
En nom de la resta de grups que no han intervingut però que sí que signaven la moció, 
vull agrair a tot el consistori la unanimitat. És una votació coherent, com deia el senyor 
Oliveras, perquè fa una any vam adoptar un acord semblant i l’únic que hem fet ha 
estat intentar esprémer el calendari i l’objectiu que ens havíem marcat ara fa un any, i 
és que abans de finals de febrer del mes vinent poguéssim tenir un nou reglament que 
servís, no només per millorar la situació de l’oposició en les seva tasca de control i 
d’aportació de propostes a l’activitat municipal, sinó també perquè la transparència i la 
participació ciutadana siguin una realitat al més aviat possible, i jo em congratulo 
perquè crec que és una cosa que avui hem aconseguit amb la votació conjunta de tot 
el consistori. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.35 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 
 
 
 
 
 


