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Núm. PLE2013/14 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 21 de novembre de 2013  
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 21 de novembre de 2013, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, 
el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la 
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el 
Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, 
i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª 
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de l Ple ordinari del 17 d’octubre de 

2013 
 
S’aprova l’acta anterior per unanimitat de les persones assistents. 
 
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:  
 

Espai Escènic Ca n’Humet 
El 19 d’octubre, els artistes Victòria Pujadas, Norberto Sayegh i Pepe Jiménez Espejo 
van presentar la seva particular visió de l’art contemporani amb un mescla de 
conferència i performance. Hi van assistir més de cent persones. 
 
El 20 d’octubre, en aquest mateix espai, a les 19 h, Pere Arquillué va protagonitzar el 
text Primer amor, de Beckett, amb una sala plena de gom a gom. L’actor va encarar el 
monòleg amb la cruesa pròpia dels textos d’aquest escriptor existencialista, una 
actuació que la sala va aplaudir amb una ovació final. 

 
Biblioteca Joan Coromines 
El 15 d’octubre, a l’Aula d’Extensió Universitària, es va organitzar la conferència “La 
presó al llarg del segle XX”, a càrrec de César Lorenzo (doctor en història per la UB), 
seguida d'un col·loqui obert a la participació del públic. 
 
El 17 d’octubre es va programar una sessió de Contes per a Adults, amb Historias de 
mujeres de ojos grandes, a càrrec de Martha Escudero.  
 
El 18 d’octubre, a les 18 h, hi va haver una sessió de L’Hora del Conte amb 
¡Americantos y laticuentos!, a càrrec de Rubén Martínez Santana. Contes i cançons 
d’autors i autores llatinoamericans per a infants.  
 
Comunitat i Persones – Entitats 
El 19 d’octubre va tenir lloc tota una sèrie d’activitats organitzades per les entitats del 
Masnou per recollir aliments per a Càritas. La majoria d’activitats van tenir lloc a la plaça 
del Mercat Vell. L’acte va rebre també el suport de l’Ajuntament. 
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Participació Ciutadana 
El 18 d’octubre, a la sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines, va tenir lloc la 
Conferència “Transparència i bon govern”, a càrrec del catedràtic de ciència política i de 
l'administració Carles Ramió. Davant d’una cinquantena de persones, polítics, 
treballadors de l’Ajuntament i ciutadania, el catedràtic va parlar sobre els imperatius 
legals i socials que, cada vegada més, obliguen els polítics i els gestors de 
l'Administració a exercir la seva tasca amb més transparència. 

 
Espai Familiar “Ludoteca”  
El 19 d’octubre, des de la Regidoria d’Infància i a l’Espai Familiar “Ludoteca”, es va dur 
a terme l’activitat Tallers de Tardor, en què els infants i les famílies van poder participar 
en quatre tallers diferents relacionats amb aquesta estació de l’any (estampació de 
fulles, pintura d’un mural, realització d’un mòbil i modelar fang per realitzar un animal del 
bosc), tots ells inspirats en els colors i les textures que ens ofereix la tardor. Les 
creacions sorgides d’aquests tallers van formar part de la decoració de l’Espai Familiar 
“Ludoteca” per rebre la Castanyera el dia 1 de novembre. 

 
Ca n’Humet  
Dins de la programació d’activitats de la Regidoria de Joventut, el dia 17 d’octubre va 
tenir lloc el taller xerrada “La feina de buscar feina”, a la sala polivalent de Ca n’Humet, 
cicle de tallers i xerrades del Club de Feina Jove.  
 
El 18 d’octubre, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, es va fer una sessió de Jocs 
d’arreu del Món. 
 
També el mateix dia 18, va tenir lloc el càsting per a joves majors de 14 anys que 
volguessin formar part dels actors i actrius del túnel de terror, a càrrec de l’entitat 
AJTEM. Activitat dins de la programació de la Castanyada Jove 2013. 
 
El 19 d’octubre, a la sala polivalent de Ca n’Humet, hi va haver una xerrada debat sobre 
les cooperatives de consum ecològic, a càrrec de la Cistella Verda. 
 
El mateix dia 19, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet i dins de la programació d’oci 
nocturn, va tenir lloc el Campionat de Trivial Pursuit. 
 
Del 19 al 30 d’octubre, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, es va poder visitar 
l’exposició “Alternativa 3”, sobre comerç just. 

 
Pla municipal de prevenció de drogodependències del  Masnou  
El dia 17 d’octubre, la Regidoria de Salut Pública va dur a terme, a l’Espai Escènic Ca 
n’Humet i en el marc del Pla municipal de prevenció de drogodependències del Masnou, 
la representació de No em ratllis!, un espectacle interactiu que fusiona el teatre amb la 
prevenció de les conductes de risc associades al consum de drogues. 
 
Els nois i les noies de tercer d'ESO de l’escola Sagrada Família i de l’institut Maremar 
van poder gaudir d'aquesta obra i, en finalitzar, l’alumnat va participar en un intens 
debat en què es va parlar de tabac, alcohol i drogues en general i van tractar-s’hi temes 
interessants per als adolescents, com ara quins són els efectes secundaris de les 
drogues sobre el cos.  
 
Mercat Municipal - Concurs de receptes amb raïm o v i DO Alella 
El 18 d’octubre es va celebrar la final del concurs de receptes amb raïm o vi DO Alella al 
Mercat Municipal del Masnou, organitzat per l’Associació de Paradistes del Mercat i el 
Departament de Promoció Econòmica del l’Ajuntament. El concurs va tenir una bona 
acollida i es van recollir més d’una trentena de receptes, vuit de les quals van ser 
seleccionades per passar a la final.  
 
Les delicioses “carxofes marineres amb perfum de vi” de QQQQQ va resultar la recepta 
guanyadora; en segon lloc, el “rap amb ginesta” GGGGG i, en tercer lloc, la 
“borgonyona d’ànec amb figues” de MMMMM. El regidor va ressaltar que, amb aquest 
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concurs, s’havia demostrat que, a més de bons vins, al territori de la DO Alella també 
podem presumir de tenir excel·lents cuiners i cuineres.  
 
Espai Escènic Ca n’Humet 
El 26 d’octubre, l’associació Club del Ritme va celebrar una nova edició de la Nit del 
Ritme amb rumba catalana amb Les Estrelles del Club del Ritme i el concert del grup 
Boxets.  
 
Biblioteca Joan Coromines 
El 23 d’octubre, a la Biblioteca, va tenir lloc una sessió de tertúlia literària. En aquesta 
ocasió, es va parlar del llibre Un sombrero lleno de cerezas, de l'escriptora italiana 
Oriana Falacci.  
 
El 24 d’octubre, a la Biblioteca Joan Coromines va celebrar el Dia de la Biblioteca en el 
marc de l'any de Salvador Espriu, amb un concert de Dídac Rocher, que presentava el 
seu celebrat disc El Minotaure i Teseu, basat en els poemes de Salvador Espriu. 
 
El 25 d’octubre, també a la Biblioteca, es va dur a terme una sessió de contes per a 
nens i nenes a càrrec d’Irma Borges, que formava part del 4t Festival de Narració Oral 
de Barcelona conegut com a Munt de Mots. 
 
Museu Municipal de Nàutica del Masnou 
El 26 d’octubre, al Museu Municipal va tenir lloc la VII Trobada d’Entitats de Recerca 
Local i Comarcal del Maresme: “La guerra de Successió i les seves conseqüències: el s. 
XVIII al Maresme”. 
 
La ponència inaugural va ser a càrrec de l’historiador Benet Oliva. 
 
Hi va haver una visita teatralitzada al Museu Municipal de Nàutica del Masnou, a càrrec 
del Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou (GAT). 
 
Aquesta trobada s’emmarca dins de les activitats que organitzen els Centres d’Estudis 
de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner arreu del territori català i s’ha dut a terme 
amb el suport de l’Arxiu Comarcal del Maresme. 
 
La conferència de cloenda va ser a càrrec del director del Museu d’Història de 
Catalunya, Agustí Alcoberro, sobre “La guerra de Successió a Catalunya”, amb 
l’assistència de 75 persones. 
 
Espai de Trobada de Ca n’Humet 
Activitats de la Regidoria de Joventut que es van dur a terme dins de la programació 
d’aquest espai: 
Taller pica-pica d’idiomes, el 24 d’octubre. 
Torneig de bàdminton, dia 25 d’octubre. 
Taller d’scrapbook, dia 26 d’octubre . 
El 26 d’octubre, es va organitzar la 2a Jornada J de Jocs, de jocs de taula moderns, 
activitat dinamitzada per l’entitat J de Jocs. 
 
Exposició de comerç just, de l’entitat Alternativa 3, exposada a Ca n’Humet del 19 al 30 
d’octubre. 

 
Teatre familiar: Tot bufant  
El 27 d’octubre a la tarda, l’Espai Escènic Ca n’Humet es va omplir amb una proposta 
per a famílies dedicada als instruments de vent, en què es va poder veure un ampli 
ventall d’instruments i creacions que es poden fer sonar gràcies al vent. En el transcurs 
de l’espectacle, es va poder veure com d’una mànega en pot sorgir una trompeta, com 
les canyes de bambú es poden convertir en instruments musicals, alhora que el saxo i la 
trompeta compartien riures i discussions. Finalment, diversos participants van pujar a 
l’escenari per crear una orquestra amb joguines. L’espectacle va rebre en tot moment 
una bona acollida i la participació del públic assistent.  
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Tallers per a dones  
El 21 d’octubre, des de la Regidoria d’Igualtat es va fer la primera sessió del taller 
Autoprotecció: aprenent a defensar-me, que es fa al poliesportiu municipal i que 
finalitzarà el 9 de desembre. 
 
El 23 d’octubre es va fer la primera sessió del taller Entre dones a l’Espai Casinet i 
finalitzarà el 27 de novembre. 
 
El tercer taller, Busquem feina, es fa a l’Espai Casinet els dilluns i divendres del mes de 
novembre. 
 
Salut Pública i Civisme  
El 25 d’octubre, a la sala d’actes de l’espai cívic Els Vienesos i a proposta de 
l’Associació La Fulla, es va presentar el còmic Rosa y Javier, sobre com afrontar 
l'addicció a les drogues d'un fill. Basat en fets reals. 
 
Una vintena de persones van poder gaudir de l’explicació del creador d’aquest còmic, 
que té un estil narratiu poc instaurat a Catalunya, però en aquest cas molt eficient, ja 
que mitjançant les seves vinyetes, els creadors plasmen una situació que mai no passa 
de moda: les drogues i el que representen per a la nostra societat. 
 
La presentació, la va dur  a terme l’escriptor del còmic Paco Hernández, bloguer, 
articulista i guionista.  
 
Regidoria de Salut Pública 
El 24 d’octubre, es va aprovar una addenda per modificar el conveni subscrit entre 
l’Ajuntament i la Fundació Gresol Projecte Home per a la implantació als centres 
escolars del programa “Entre tots”, de prevenció integral de drogodependències, ja que 
inclou accions entre adolescents com a potencials consumidors, i les complementa 
actuant sobre les seves famílies i el professorat.  
 
L’Ajuntament, en el marc del Pla municipal de prevenció de drogodependències, va 
signar l’any 2011 aquest conveni, que incloïa els cursos de 1r i 2n d’ESO per a la 
implementació d’aquest programa, i ara el que s’ha fet és ampliar aquesta 
implementació a 3r i 4t d’ESO, atenent així la petició de les escoles participants i de la 
mateixa Fundació. 
 
Aquesta modificació permetrà donar continuïtat a la tasca de prevenció iniciada en la 
primera etapa de l’ESO i millorar la prevenció en el consum de drogues en adolescents. 
 
V Jornades de Fotografia Creativa del Masnou 
Del 31 d’octubre al 2 de novembre, l’Associació de Fotografia El Masnou (FEM) va 
inaugurar la cinquena edició de les Jornades de Fotografia Creativa del Masnou amb la 
presència de SSSSS. La inauguració de les exposicions del cineasta i de RRRRR van 
ser el tret de sortida de la taula rodona, el taller de formació “Escribiendo con luz” i 
diferents exposicions en diversos espais del Masnou i Teià. 

 
Castanyot 
El dia 31 d’octubre, la Colla de Diables del Masnou, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va organitzar un any més el Castanyot, una activitat que recupera la 
tradicional Castanyada i els contes a la vora del foc, incorporant-hi les disfresses de 
Halloween. 
 
La cercavila pels carrers, amb centenars de nens i nenes disfressats acompanyats pels 
tabalers de la Colla de Diables, va ser un èxit. L’acte va finalitzar a l’Altell de les Bruixes 
amb un contacontes i la festa final amb música. 
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Festa de Hallowen 
El mateix dia 31 d’octubre, l’Associació de Veïns del Bellresguard va celebrar la Festa 
de Halloween amb un contacontes de terror per als més petits i un passadís del terror 
per als adults. Les activitats es van portar a terme al parc del Llac. 

 
Entitats 
El divendres 1 de novembre, a les 12 h, l’Agrupació Sardanista del Masnou va 
organitzar la Ballada d'aniversari, amb motiu de del quaranta-tresè aniversari de l'entitat, 
amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. 
 
Ofrena floral institucional 
L’1 de novembre, al migdia, al monument de la creu de terme del Cementiri Municipal 
del Masnou, es va fer un reconeixement als masnovins i masnovines que van morir 
durant la Guerra Civil espanyola, així com als masnovins i masnovines que van morir 
quan es trobaven fora de la seva terra. 
 
La Castanyada a l’Espai Familiar “Ludoteca” 
L’1 de novembre, a l’Espai Familiar “Ludoteca” es va rebre la vella Maria la Castanyera, 
que un any més ha visitat el Masnou. L’activitat va tenir molt bona acollida, petits i grans 
van poder veure l’espai decorat amb tot allò que s’havia elaborat en el Taller de tardor, 
com ara un mural amb estampació de fulles. 
  
Castanyada Jove 2013 a Ca n’Humet 
Els dies 30 i 31 d’octubre, i 1 i 2 de novembre van tenir lloc diverses activitats a Ca 
n’Humet. Les activitats programades van ser ben acollides: els tallers de decoració de 
Halloween i el taller de maquillatge de terror. 
 
El dia 31 a la nit, es va poder gaudir d’un concert de hard rock, amb la col·laboració de 
l’entitat Metropolis, amb tres grups usuaris als bucs de Ca n’Humet, Dèria, Guilty Lips i 
Delaware. Aquesta activitat va tenir una bona participació, aproximadament unes 70 
persones. 
 
El divendres 1 i el dissabte 2 de novembre es va dur a terme el túnel del terror, amb la 
col·laboració de l’entitat AJTEM, que va crear una comissaria terrorífica. El recorregut 
començava a la sala polivalent del centre cívic i finalitzava a l’Espai Escènic. 
Aquesta activitat, un any més, ha estat molt ben acollida. Hi van participar 
aproximadament unes 500 persones de totes les edats: joves, adults i famílies 
senceres. 
 
Xerrada a la sala d’actes d’Els Vienesos, organitza da per les regidories de 
Consum i Civisme 
El dia 30 d’octubre de 2013, es va realitzar, a la sala d’actes d’Els Vienesos, la xerrada 
“La banca i els seus productes”, dins del Cicle de Xerrades d’Interès Comú que es 
realitzen l’últim dimecres de mes a l’Espai Cívic Els Vienesos. 
 
Davant de quaranta assistents, VVVVV, economista i tècnic d’AICEC-ADICAE, va 
informar dels drets dels ciutadans davant el sector bancari, els productes i serveis que 
ofereix la banca, i els aspectes que cal considerar abans, durant i després de contractar 
serveis o productes financers. També va donar consells pràctics a l’hora de gestionar 
els estalvis o demanar finançament, així com les vies de reclamació en el cas que es 
produeixi alguna problemàtica. 
 
Finalment, es va informar els assistents de l’estat actual de les vies arbitral i judicial pel 
que fa a les participacions preferents i obligacions subordinades. 
 
Trobades i conferència a la Biblioteca Joan Coromin es  
El  6 de novembre, la Biblioteca Joan Coromines es va omplir per escoltar l’escriptor 
Albert Sánchez Piñol, que va parlar de la seva novel·la Victus. Aquesta novel·la històrica 
ha esdevingut un gran èxit editorial, fet que va comportar una gran expectació per a 
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aquest acte. L’autor va parlar abastament de la novel·la i de l’esdeveniment històric del 
setge de Barcelona del 1714. 
  
El 7 de novembre, es va realitzar la Trobada de Clubs de Lectura del Maresme. 
L'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora va parlar del seu llibre Dos amics de vint anys.  
 
Aquesta trobada, que ha tingut lloc al Teatre Principal d’Arenys de Mar, ha estat 
destinada a commemorar l’Any Espriu i ha reunit participants dels Club de Lectura de 
les diferents Biblioteques de la Comarca del Maresme.  

 
El dia 8 de novembre, la Regidoria de Participació Ciutadana va organitzar la 
conferència “Eleccions i participació política”, a càrrec del Dr. Josep Maria Reniu.  El 
ponent va fer un repàs dels sistemes d’elecció política de diferents països. També va 
repassar el sistema d’eleccions a Catalunya i Espanya, i va plantejar algunes qüestions 
per reflexionar sobre la Llei electoral del nostre país. Per acabar, es va obrir un torn de 
preguntes i dubtes que el professor va anar responent. 
 
Entitats  
El 8 de novembre, al Casal de la Gent Gran Can Malet (segona planta), es va projectar 
el documental sobre el pintor LLLLL: La meva vida és pintar,  produït per l'Associació 
UNESCO i dirigit per XXXXX. 
 
Espai Familiar “Ludoteca” 
El dissabte 9 de novembre, es va dur a terme una activitat d’ombres xineses a l’Espai 
Familiar “Ludoteca”. Les famílies van poder gaudir d’aquest teatre i els infants van poder 
conèixer com es fa el teatre d’ombres xineses, com es col·loquen els titelles entre una 
font de llum i una pantalla, de manera que la posició i el moviment dels ninots es 
projecten, i llavors els nens i nenes van poder manipular ells mateixos els titelles de tija.  
 
Espai Escènic Ca n’Humet 
El diumenge 10 de novembre, es va realitzar l’espectacle infantil Cacauòtic, organitzat 
per les regidories de Consum i Infància. La companyia Roger Canals va representar una 
obra en la qual es donaven a conèixer els valors del consum responsable i el comerç 
just. L’acció es va combinar amb cançons i jocs, i hi va participar un públic familiar 
(setanta-cinc persones). 
 
Biblioteca Joan Coromines 
El dia 15 de novembre es va realitzar la sessió de L’Hora del Conte Contes d’Andersen, 
a càrrec EEEEE. Aquesta activitat va tenir molt bona acollida entre els infants, que van 
gaudir-ne especialment. 
 
Museu Municipal de Nàutica 
El dies 15 i 17 de novembre, es va realitzar la reobertura de la mina d’aigua del Masnou, 
actuació que forma part del projecte FEDER “El Masnou terra de mar”.  
 
Dia 15 de novembre, la visita va ser per a les persones implicades en el projecte, per als 
membres del consistori i per als copropietaris de la mina Cresta i Malet, els quals tenen 
signat un conveni amb l’Ajuntament.  
 
El dia 17 de novembre, es van fer visites guiades a la mina d’aigua del Masnou i al 
safareig d’una casa particular. En total hi van assistir 166 persones, que van ocupar 
totes les places disponibles previstes. 
     
Entitats 
El diumenge 17 de novembre es van convocar, a la plaça d’Ocata, els afeccionats al ball 
i la música swing per ballar durant tot el matí.  
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Espai Familiar Ludoteca 
El dia 16 de novembre, la diversitat de jocs per compartir en família, va ser l’activitat que 
va acollir l’Espai Familiar “Ludoteca”, infants acompanyats pels seus pares i mares van 
poder gaudir d’una tarda jugant plegats.  
 
Noces d’Or 
El dissabte 16 de novembre, aquesta sala de plens va acollir l'acte d'homenatge de 
l'Ajuntament a dotze parelles del municipi que han celebrat els cinquanta anys de 
matrimoni durant el 2013. A l’acte se’ls va obsequiar amb una placa de record i un ram 
de flors. Al final de l’acte es va fer una fotografia de grup. 

 
3) Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 14 de novembre de 2013, pel qual es 

designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el 
procediment abreujat número 229/2013 V, recurs contenciós administratiu, en matèria 
de responsabilitat patrimonial. 

 
4) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i 
els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim 
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la 
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el 
Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, 
i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
5) Aprovar la pròrroga del conveni de delegació de competència del Servei 

d’Atenció Domiciliària (SAD) al Consell Comarcal de l Maresme per a l’any 2014 i 
la seva addenda econòmica 

 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Atès que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord amb 
la Llei de serveis socials 12/2007 i el contracte programa signat entre l’Ajuntament del 
Masnou i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, és necessari continuar prestant aquests serveis. 
 
Atès que al Ple ordinari de data 21/07/2011 es va aprovar la delegació de la competència 
municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2011, i per 
un període d’un any renovable per períodes anuals.  
 
Atès que el Ple ordinari de data 18/10/2012 va aprovar un nou conveni de delegació de la 
competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i 
SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2012, 
el qual preveu la pròrroga anual de forma expressa mitjançant acord dels òrgans 
competents municipal i comarcal, així com l’aprovació de l’addenda econòmica. 
 
Atès que l’equip tècnic del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ha fet una 
valoració positiva de la prestació del servei per part del Consell Comarcal del Maresme 
durant l’any 2011-2012-2013 basada en el compliment de nivells òptims de qualitat i la 
bona coordinació entre totes dues administracions en benefici de la prestació del servei a 
la ciutadania. 
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Vist l’informe de la cap de Serveis Socials de data 22 d’octubre de 2013, en el qual es 
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi la pròrroga del conveni de delegació de la 
competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del 
Maresme i l’addenda econòmica per a l’any 2014. 
 
Atès que la pròrroga del conveni de delegació de competències proposada comporta la 
transferència de fons al Consell Comarcal, per al finançament del servei indicat, es proposa 
aprovar una addenda anual per a l’any 2014, per import màxim de 195.032,64 euros, IVA 
inclòs.  
 
En virtut del tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar la pròrroga del conveni de delegació de la competència municipal relativa 
a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell 
Comarcal del Maresme per a l’any 2014, i l’addenda econòmica que l’acompanya.  
 
Segon . Facultar l’alcalde perquè realitzi qualsevol acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
Tercer . Condicionar el present acord a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l’any 2014. 
 
Quart . Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 

 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
6) Informe corresponent al tercer trimestre de l’an y 2013 sobre compliment dels 

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

 
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del tercer trimestre del 2013 sobre compli ment de terminis de pagament 
d’obligacions pendents  
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un 
informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb 
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de 
factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense que hi hagi 
hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per estat de 
tramitació del tercer trimestre de 2013. 
 
Normativa aplicable: 
  
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic.  
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor 
afegit.”  
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Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
 
7) Donar compte de l’informe d’intervenció número 5 1/2013 de seguiment del Pla 

d’ajust del tercer trimestre de 2013 
 
“Primer. Donar compte de l’informe d’intervenció número 51/2013 de seguiment del Pla 
d’ajust del segon trimestre 2013 elaborat el dia 14 d’octubre de 2013.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
 
8) Donar compte de l’informe d’Intervenció número 5 4/2013 d’avaluació del 

compliment d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer 
trimestre del pressupost 2013 amb motiu de la seva remissió al Ministeri 
d’Hisenda 

 
“Primer. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 54/2013 d’avaluació del 
compliment d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del 
pressupost 2013 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda elaborat el dia 4 de 
novembre de 2013.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
 
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 les tres propostes amb el resultat següent: 21 
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). 
S’aprova la urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
 
• Règim de sessions del Ple del mes de gener 2014 

 
El senyor Pere Parés i Rosés, alcalde, llegeix l’acord següent:  
 
“S’informa els assistents que el Ple del mes de gener tindrà lloc el dijous 23 de gener de 
2014, a les 20 hores. 
 
Així doncs, les comissions informatives quedaran de la manera següent. 
 
Comissions informatives  

• La de Foment i la de Manteniment i Serveis es faran el dilluns 13 de gener de 2014. 
• La de Comunitat i Persones es farà el dimarts 14 de gener de 2014. 
• La d’Administració i Finances es farà el dimecres 15 de gener de 2014. 

 
La Comissió Informativa de Foment i la de Manteniment i Serveis es convocaran el dimarts 
7 de gener de 2014, extraordinàries. 
 
La Comissió Informativa de Comunitat i Persones es convocarà el dimarts 7 de gener de 
2014. 
 
I la Comissió Informativa d’Administració i Finances es convocarà el dimecres 8 de gener 
de 2014. 
 
Junta de Portaveus 
El dimecres dia 22 de gener de 2014 a les 20 hores.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
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• Modificació de l’article 67 del Reglament orgànic m unicipal  

 
El senyor Pere Parés i Rosés, alcalde, llegeix l’acord següent:  
 
“Vist que en la sessió de la Comissió Informativa d’Administració i Finances amb data 13 
de novembre de 2013, es va posar de manifest la necessitat de modificar la redacció de 
l’article 67 del Reglament orgànic municipal. 
 
Vist l’informe emès per la secretària general amb data 14 de novembre de 2013, de 
caràcter preceptiu, ja que l’aprovació o modificació del Reglament orgànic municipal 
exigeix majoria  absoluta. 
 
Després de la deliberació d’aquesta modificació a la sessió de la Junta de Portaveus amb 
data 20 de novembre de 2013.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de la redacció de l’article 67 del Reglament 
orgànic municipal, que queda de la manera següent: 
 

“Article 67 
 
El procediment per estudiar les propostes, debatre i, si escau, acceptar o refusar les 
esmenes, es fixarà a la sessió de constitució de cada mandat. 
 
Els dictàmens s’aprovaran per majoria simple dels presents, decidint els empats el 
President amb vot de qualitat, però el resultat no serà vinculant, ni limitarà l’accés de les 
propostes per ser debatudes en el Ple. 
 
Per ponderar els vots, es tindrà en compte el nombre de regidors que cada grup té al 
Ple.” 

 
Segon. Procedir a la publicació del present acord, obrint un termini d’exposició  pública de 
trenta dies hàbils, per a la consulta de l’expedient i la presentació d’al·legacions. 
 
Transcorregut aquest termini sense al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada 
aquesta modificació, sens perjudici de la seva publicació íntegra en els diaris oficials 
corresponents.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
  
• Aprovació de l’aportació econòmica al Fons Català d e Cooperació al 

Desenvolupament amb destinació al projecte 2626 Res posta als efectes del tifó 
Haiyan a les Filipines 

 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Solidaritat i Cooperació, 
llegeix la proposta següent: 
 
“Atès que l’article 22 de la Llei general de subvencions, en el punt 2, apartat c, estableix la 
concessió directa de subvencions amb caràcter excepcional quan s’acrediten raons 
d’interès humanitari que en dificultin la convocatòria pública. 
 
Atès que, el divendres 8 de novembre de 2013, sis illes de l’arxipèlag de les Filipines van 
patir el pas del tifó Haiyan, que, amb una virulència de 5 sobre 5 en l’escala Saffir-
Simpson, va ocasionar danys considerables a les ciutats i zones rurals de la regió.  
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Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, davant del que es considera 
el pitjor desastre natural que ha patit aquell país, ha posat en marxa una campanya 
d’emergència i ha fet una crida als ajuntaments i les institucions supramunicipals per 
sumar-se a aquest procés de suport a la població afectada pel tifó Haiyan a les Filipines. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Solidaritat i Cooperació de data 14 de novembre de 
2013. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar l’aportació de 12.000 € (dotze mil euros) al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, amb destinació al projecte “2626. Resposta als efectes del tifó Haiyan a 
les Filipines”, com a socis del referent. L’entitat esmentada haurà de presentar un informe 
justificatiu de la subvenció. 
 
Segon . Aplicar la despesa total de dotze mil euros amb càrrec a la partida 13 SL 23270 
48000. 
 
Tercer . Notificar l’acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
9) Control dels òrgans de Govern municipals 

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

 
El Sr. Pere Parés  
 
Jo vull disculpar-me amb el senyor Màxim Fàbregas, perquè avui mateix li he fet arribar 
una de les preguntes que m’havia formulat i, bé, que accepti les meves disculpes pel 
retard, però hem hagut de corroborar el que deien algunes actes i ja està, ja en parlarem, 
però volia disculpar-me. 
 
Tots tenen la contesta en forma? Entenc que sí, per tant, comencem pel torn. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bona tarda a tothom. En primer lloc, m’agradaria conèixer en detall tota la despesa que 
comportarà la campanya del 25 de novembre d’enguany.  
 
En segon lloc, m’agradaria conèixer les conseqüències del temporal de la setmana 
passada que va tenir lloc al nostre municipi, no només pel que fa al manteniment, sinó 
també a la seguretat ciutadana.  
 
Després, recentment, podíem llegir a la pàgina web de l’Ajuntament que una de les escoles 
del nostre municipi havia visitat l’Ajuntament. M’agradaria saber si serà l’única que ho farà i 
si està previst que en vinguin d’altres i si, en el cas que no estigui prevista aquesta visita, si 
la d’aquesta escola s’encaixa en algun programa determinat. 
 
I, finalment, voldria saber si ja s’han instal·lat els dos punts d’informació electrònica que 
estaven previstos amb l’entrada en vigor de l’e-Tauler de l’Ajuntament. Gràcies.  
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El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit. Un parell de precs. Bé, primer  vull mostrar la 
diferència d’aquest Ple respecte del d’aquest migdia, la veritat és que semblen la nit i el 
dia. 
 
Dues qüestions. Una en relació amb els números del Ple de Riure, vejam si hi havia la 
possibilitat de poder tractar-los a la propera comissió informativa corresponent. És bo tenir-
ne el resum i el detall, sobretot abans dels pressupostos de l’any que ve, per poder saber 
per on valorar-lo i per proposar el destí d’aquest festival.  
 
I una altra qüestió, també en funció del que hem viscut avui al Ple del matí, no estaria 
malament donar, amb les limitacions que tots tenim, un impuls a la modificació del ROM, 
que està pendent per molts motius i molts per la manca de temps també dels regidors, és a 
dir, que no és culpa de ningú, però bé, en certa manera, vejam si podem donar-li un impuls 
i mirar de tancar-la per poder autoorganitzar-nos. Gràcies.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Tinc diverses preguntes i alguns precs. 
 
Una va en la línia de la que ha fet la meva companya, Judit Rolán, sobre el temporal del 
cap de setmana passat. Dissabte especialment, el Masnou va patir un temporal de vent i 
pluja, una bona tempesta, i, com a conseqüència d’allò, vam observar diverses actuacions 
dels serveis públics del municipi. Llavors, demanaríem al regidor de Manteniment o de la 
Policia, a qui pertoqui, que ens informi de les actuacions realitzades, un resum de com ha 
anat, si s’han produït danys a les persones i, si és el cas, la valoració dels danys que hagin 
pogut tenir a l’Ajuntament.  
 
Una segona petició és sobre la bandera estelada que tenim instal·lada al costat de la 
rotonda de la carretera d’Alella. Jo he parlat d’aquest tema diverses vegades, però de tant 
en tant l’aniré recordant, perquè ningú no se n’oblidi. Sí, continuem observant que la 
bandera estelada que aquest grup de govern va col·locar a l’entrada del port, a la cruïlla 
amb la carretera Nacional amb la d’Alella, continua contra vents i contra marees, després 
de ser restituïda quan la va fer caure alguna persona a qui segurament li molestava la seva 
presència. Encara que nosaltres no som... no fem caure banderes, no podem acceptar que 
aquest grup de govern hagi usurpat un lloc que és de tots per fer bandera dels seus ideals, 
bandera que, a més d’ocupar un espai que no li correspon, doncs no és seu, no és una 
bandera oficial, no és una bandera constitucional i no hi ha llei que empari aquesta 
bandera. 
 
Continuaran mantenint aquesta bandera que el representa a vostè i a alguns més? O 
entraran en la senda del judici, que és el que correspondria, i la retiraran d’una vegada? 
Espero que entrin en la senda del judici i espero que la retirin i que em contestin la meva 
pregunta.  
 
Tinc una altra pregunta sobre la licitació de les escombraries. Passa el temps, ho hem 
comentat més d’una vegada, i encara no hem vist el projecte de licitació de recollida de 
brossa del Masnou, que és potser la contracta més gran que tenim. Ja fa dos anys des que 
vostès estan governant i encara no sabem on són. Bé, ja està licitada, bé la grossa, la de 
l’any, sí, el problema..., ja sabem del que estem parlant. 
 
Pensem que aquest tema, que és d’importància especial, hauria d’estar ja sobre la taula a 
fi que els grups de l’oposició poguessin valorar-lo i conèixer l’estat dels plecs que estan 
preparant i disposar de temps suficient per poder-los valorar i, si escau, esmenar. Els 
demano celeritat i no deixar-ho tot per última hora, ja que després vénen els problemes i no 
volem problemes per als veïns amb un tema que ens afecta especialment a tots.  
 
Aquesta altra és una petició d’informació referent a la Dogi. Fa unes setmanes vam tenir 
una reunió tots els grups amb el nostre alcalde per conèixer la situació i les perspectives de 
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la Dogi. L’empresa està immersa en una crisi molt greu. En aquesta reunió que vam 
mantenir se’ns va donar a conèixer de primera mà l’estat de la qüestió de com estava la 
situació de les negociacions de l’actual direcció amb els potencials grups inversors. Encara 
no en sabem res, sembla que ens va dir que seria un tema immediat, però no sabem si és 
que no ha sortit encara o és que encara no hi ha cap decisió respecte a aquest assumpte. 
En tot cas, és un tema que ens interessa i ens preocupa, perquè molta gent del Masnou i 
de la rodalia treballa a la Dogi i és un tema que, en el cas que anessin mal dades, pot 
afectar molta gent. Ens agradaria, doncs, que ens informessin, si tenen més dades de les 
que nosaltres disposem, de com està la situació.  
 
Després, tinc un altre prec referent a la Casa del Marquès. La Casa del Marquès és on va 
ubicat el Centre d’Emprenedors. Fa uns dies es van visitar les obres. Jo no hi vaig anar 
perquè era al matí i era a la feina, no hi vaig poder passar, però molts regidors d’aquí, del 
consistori, van visitar les obres de la Casa del Marquès, que s’ha de constituir properament 
en el Centre d’Emprenedors del Masnou o del Baix Maresme, encara no ho sé, un centre 
d’emprenedors local i que abraçaria més municipis. Les obres van a bon ritme i ja se 
n’estan licitant els trams finals de l’execució, però, com vaig comentar al seu moment, 
l’obra està molt bé, però l’important són els continguts, i dels continguts no coneixem més 
que un Power Point sobre el disseny dels  logotips. 
 
Ja sabem que hi ha un projecte de continguts que es va fer al seu moment, però també 
sabem que aquest projecte es va fer en un entorn i en unes condicions que res tenen a 
veure amb les actuals. Ho hem dit anteriorment: l’obra pot estar molt bé, ens pot encantar, 
però l’important no és l’obra, sinó que aquest projecte sigui viable i, per tant, un petit o mitjà 
o gran motor econòmic al Masnou, i aquest motor no està en la carcassa, sinó a les seves 
tripes, o sigui, en els continguts. Bill Gates va començar el seu projecte en un garatge; 
Amancio Ortega tallant, fent patronatge de batins de pijames. Jo penso que vostès no han 
pres bona nota de com es creen els projectes de valors i si féssim un símil, salvant les 
distàncies, aquí potser penso que estem començant la casa per la teulada o potser la 
teulada ha avançat per sobre del projecte que ens interessaria. 
 
La pregunta és: quin serà el projecte de continguts perquè el projecte de la Casa del 
Marquès sigui un projecte d’èxit, potser en el que més s’ha invertit els últims temps al 
Masnou, gràcies als fons europeus dels quals gaudim, ja que som Unió Europea com a 
país? Per què aquest projecte que és important en inversió en el nostre municipi no està 
tenint actualment un debat de propostes participatiu i imaginatiu? Per què no estan 
participant en el seu disseny escoles de negoci, assessors, entre d’altres, entre tantes que 
en tenim a Barcelona? En definitiva, on és el projecte? Volem saber on és el projecte.  
 
Després, tinc una altra pregunta sobre el comerç del Masnou. Un dels baròmetres de la 
salut econòmica del municipi —entre d’altres, n’hi ha molts— és la situació del seu comerç. 
La seva evolució, la creació neta de nous establiments, altes menys baixes i la inversió 
mitjana amb els que van sorgint és una manera de mesurar l’evolució econòmica, que 
encara que no és substantiva, sí que és orientativa, a fi de conèixer com estan anant les 
coses i aquest coneixement pensem que és necessari per prendre mesures per fomentar i 
animar l’obertura de comerços i interessa que sigui de més i millor qualitat. 
 
Properament entrarem en el debat de pressupostos i demanaríem les dades del comerç 
del Masnou en un informe que se’ns pugui donar recent. Pensem que són necessàries per 
a tots els grups per poder demanar actuacions, bonificacions, incentius o temes que 
pensem que poden ser d’interès. 
 
Per això, els demanaria un informe sobre la situació actual del comerç del Masnou, 
comparativament amb exercicis precedents, un informe en què puguem conèixer les 
tendències, números d’altes, de baixes, tipologies, inversió mitjana per establiment, llocs 
de treball o feina neta creada, preferències en la ubicació, zones més demanades, 
etcètera. Els agrairia, si tenen aquest informe, que l’enviïn a tots els grups per poder-ne 
disposar. Si pensen que el que demano no ho tenen en la seva totalitat, em conformaré 
amb el que tinguin i els demanaria que en prenguessin nota per poder aconseguir-ho tot. 
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No sé si tot això que demano està disponible, ho estan controlant o no i, si no, penso que 
és un bon tema per controlar. (Joaquim Fàbregas - Promoció Econòmica) 
 
Després, tinc un prec. Vaig parlar també en un Ple, va ser gairebé fa uns mesos, de l’esplai 
de Sant Pere a l’església del Pilar dels dissabtes. Ho vaig comentar. O sigui, crec que és la 
segona vegada que faig referència a aquest tema i cada dissabte, a través de l’organització 
parroquial, té lloc l’esplai de Sant Pere els dissabtes a la tarda, des de les 17.30 fins a les 
19 o19.30 h. Hi van els nanos, hi ha molts nens, més de cent nens inscrits, les activitats es 
fan als locals del costat de l’església del Pilar i, en els moments tant d’entrada com de 
sortida, hi ha unes aglomeracions importants: nens que creuen pel carrer, cotxes que 
aparquen... És clar, arriba tothom al mateix temps i surten al mateix temps, i hi ha unes 
certes aglomeracions. I, ja ho he comentat, això està creant, des del meu punt de vista, uns 
problemes de seguretat, ho he comentat més d’una vegada: tots són nens i, quan surten, 
tots corren quan vénen els pares a buscar-los, molts vénen amb cotxes, els cotxes 
s’aparquen malament i és un zona de trànsit. Jo, demanaria que, igual que es vetlla per les 
entrades i sortides dels col·legis i instituts cada dia, que es prengui nota de que l’esplai de 
Sant Pere, que té molta afluència de nens i és una responsabilitat d’aquest Equip de 
Govern vetllar pels horaris d’entrada i sortida. El dia que no hi hagi esplai o es facin altres 
activitats, doncs no caldrà fer-ho, però hi ha unes hores molt concretes, és un horari molt 
delimitat i demano que en prenguin nota d’una vegada per enviar-hi una patrulla a l’horari 
d’entrada i sortida, més que res per fer-hi una ullada i vigilar el trànsit a la zona, ja que 
pensem que és un lloc on es podrien produir situacions de perill. Gràcies.  
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
Gràcies. Només una pregunta: els veïns del carrer de Navarra em pregunten pel tema dels 
arbres. Hi ha una part de Sant Cristòfol, fins a l’estanc, no sé quin carrer és allò...  
 
El Sr. Pere Parés  
 
Cristòfol Colom. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
D’acord. Només volia comentar això, que si pensen substituir-los, els volen treure... Com 
està quedant aquest tema?  
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ens vam reunir amb els veïns del carrer de Navarra.  
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
S’han reunit amb ells? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Se’ls va... Bé, després contestarem...  
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
D’acord. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Però els vam oferir dues opcions, eh. Ara ho explicarem. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
Un grup de veïns em demanen això: sobretot que si els treuen, que els tornin a posar. 
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El Sr. Pere Parés  
 
Ens vam reunir amb la comunitat de propietaris dels pisos del carrer de Navarra. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
Bé, doncs ja m’ho explicarà. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ara li ho expliquem. 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. La Carmen m’ha copiat el prec. Així doncs, no 
el repetiré, però també he de demanar al senyor Matas, si us plau, els informes que tingui 
amb referència a les actuacions de l’arbrat del carrer de Navarra, els informes que tingui 
com a regidor de Medi Ambient i els de Manteniment, de les actuacions que s’han fet des 
que vostès van arribar, bé, i anteriorment, si hi ha alguna cosa, perquè em sembla que 
aquest és un tema històric, si ens podria facilitar la informació, si us plau, també ho 
agrairíem.  
 
I, després, un prec conjuntament. A banda d’això, també he de comentar al senyor Oliveras 
si poguessin tenir present, quan fan les convocatòries de les associacions amb els veïns, 
els horaris, perquè em sembla que aquesta reunió a la qual feia referència es va fer un 
matí o migdia i potser molts veïns no hi van poder acudir, perquè és un horari una mica 
intempestiu. Que ho tinguessin present, també, com un tema de participació ciutadana, que 
les sessions informatives de veïns s’han de fer en horaris en què els veïns hi puguin 
assistir. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo començo per la demanda. Primer, accepto les disculpes que 
abans ha expressat per respondre tard, incomplint el ROM, i llavors li demanaria que, com 
que no és la primera vegada, no en el cas d’Alcaldia, però sí en el cas d’altres regidories, 
que, si us plau, ja li ho he demanat més d’un cop, faci arribar, per si no ho senten, a la 
resta de companys del seu govern la demanda que compleixin el ROM, més que res 
perquè jo avui tenia cinc preguntes, tres de les quals eren per reclamar resposta, i m’he 
trobat la resposta quan he arribat aquí, i jo recordo que, segons el ROM, per a les 
preguntes que es fan per escrit, el termini és de quinze dies. Llavors, dues preguntes.  
 
Una diu el següent: fa ja algunes setmanes que la façana de l’Eroski ha estat pintada i ara 
hi apareix de nou el nom de Caprabo. Preguntem al Govern si aquesta modificació ha 
obtingut la llicència municipal corresponent i si ha entrat a l’Ajuntament alguna sol·licitud de 
Caprabo relacionada amb la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors 
a l’inici de les activitats. 
 
I la segona, diu el següent: diversos ajuntaments de Catalunya, a la vista de les sentències 
que s’han produït en relació amb la paga extra de Nadal de 2012, han procedit a pagar als 
seus treballadors i treballadores la part proporcional de la paga de Nadal meritada entre l’1 
de juny i el 14 de juliol de 2012. Alguns d’aquests ajuntaments han acordat fer el pagament 
de la part corresponent al període 1 de gener - 14 de juliol. Preguntem al Govern si té 
previst adoptar algun acord en relació amb aquest tema i li demanem que, si es produeix 
alguna demanda dels treballadors i treballadores en aquest sentit, negociï amb ells la millor 
solució al problema que va plantejar la retallada salarial practicada en compliment de la 
norma aprovada pel Govern central del Partit Popular. 
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El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup està molt amoïnat per la paràlisi que mostra aquest 
Govern, el Govern d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió. Paràlisi que, entre 
altres problemes, es pot traduir aviat en la impossibilitat que es puguin prestar serveis 
bàsics i d’obligat compliment, com és la recollida de residus, a més de la neteja viària. 
 
Aquest mateix matí, algun regidor feia esment que l’aprovació de la reducció d’impostos 
podria provocar la no-prestació de serveis... No, no, serà l’incompliment d’uns terminis que 
el Govern té. 
 
Vull recordar que el 31 de gener d’aquest any vam aprovar un concurs per a la prestació 
d’aquest servei i la vam ratificar el 31 de març. El termini d’aquesta prestació era de dotze 
meso, tal com vam aprovar, temps necessari per a l’adjudicació del nou concurs dels 
serveis municipals de recollida de residus de la neteja viària, passeig Marítim i platges. 
 
Vull també recordar que aquest servei és improrrogable, excepte en el cas que hi hagi 
alguna incidència o recurs en el procediment obert, però perquè això pugui ser possible, el 
concurs hauria d’estar iniciat i, ara per ara, no és el cas. 
 
El nostre Grup va votar a favor de la proposta abans esmentada, ja que enteníem que calia 
dotar el servei de neteja i recollida de residus d’una cobertura legal de la qual llavors no 
disposava. Va ser un vot sincer, que anava acompanyat d’un advertiment. Els vam dir que 
no era un xec en blanc i, de fet, vam reclamar la redacció d’un nou concurs i el Govern es 
va posar a treballar en aquest tema i una actuació de l’ordenança de convivència 
ciutadana, alhora que vam estendre la mà al Govern per asseure’ns i trobar el consens 
necessari en aquests temes tan importants. 
 
Hores d’ara no hem aconseguit res de tot això, res de res, ni ordenança de convivència 
ciutadana ni recerca de consens ni redacció d’un nou concurs. Cert és que, ja fa gairebé un 
mes, el senyor Matas ens va reunir amb un tècnic i ens va fer cinc cèntims de la seva 
proposta en un format teòric, però ni ens va mostrar xifres aproximades del seu cost ni 
disposem de plecs ni documents que haurien de servir de base o de debat o d’anàlisi per 
poder fer el concurs, i el temps va passant. 
 
Des del nostre Grup, li recordem que esperem participar conjuntament amb la resta de 
membres de l’oposició en el disseny del plec definitiu, com ja hem manifestat en diverses 
ocasions, i pot semblar reiteratiu, perquè no és la primera vegada que ho dic en aquest 
Ple, senyor Matas, però és que tenim poc temps, molt poc temps. 
 
Tal com vaig dir-li al Ple del 31 de març passat, llegeixo literalment: “Reclamem ja una 
comissió específica per a aquest tema, perquè es posi a treballar des de demà mateix 
sense defallir per evitar el pitjor dels escenaris possibles, que passin dotze mesos i no hi 
hagi una nova concessionària.” No sé si m’equivoco en els terminis, però em sembla que al 
febrer acabaria el termini, espero equivocar-me, però, senyor Matas, li ho torno a demanar, 
si us plau, compti amb l’oposició. 
 
Un altre tema que per nosaltres és preocupant i que denota aquesta paràlisi que ja hem 
comentat és la gestió de les platges. Vull recordar que al Ple del mes de setembre el 
senyor De las Heras, que sembla que coincidim en els temes —no els preparem, eh?, però 
coincidim—, en nom del PP va reclamar informació sobre la platja i vostè, senyor Matas, li 
torno a llegir literalment l’acta d’aquell dia, va dir: “Respecte al Partit Popular, el senyor 
Federico ha fet referència a les guinguetes. També a la comissió informativa a la qual vostè 
no va poder ser, vaig comunicar que, properament, al mes d’octubre, farem la comissió de 
platja i, llavors, se’ls informarà de tot el que hagi passat en aquest sentit. No hi ha res per 
amagar i s’informarà amb deteniment de tots els informes que hi hagi.” 
 
Vull recordar-li que la temporada de platja es va acabar al setembre, excepte per a algunes 
guinguetes, que van tancar el 15 d’octubre. Vostè, la comissió, l’ha convocada per al 25 de 
novembre, passat aquest Ple. Com aquell qui diu, parlarem més de la temporada vinent 
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que no de la passada, que queda ja llunyana. I això que, a més de tot el que ens hagi 
d’informar sobre l’estiu cal sumar-hi la reunió amb les guinguetes, que va tenir lloc el mes 
passat i de la qual no sabem res, i el temps passa. 
 
Vostè va substituir el senyor Flo i se suposava que era per fer-ho millor. De moment, no 
només no ho ha aconseguit, sinó que està fent bo el senyor Flo. Jo ja l’enyoro, eh! Gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas  
 
Bona nit. Jo només tinc una pregunta. M’agradaria saber com està plantejada la Cavalcada 
de Reis d’enguany, si es comptarà amb la mateixa empresa que l’any passat. Quin 
pressupost hi ha previst? I, a grans trets, com està previst l’esdeveniment i com es 
gestionarà el concurs de carrosses.  
 
La Sra. Marta Neira  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, jo tinc una molt bona notícia per al 
Masnou. És referent a les pantalles acústiques. Doncs, finalment i feliçment, tenim 
resposta afirmativa a la nostra proposta de resolució sobre les pantalles acústiques, 
proposta que vull recordar-los que es va aprovar aquí per unanimitat i al Parlament de 
Catalunya dues vegades, la segona al final, qui la persegueix l’aconsegueix. 
 
Els vull recordar que nosaltres, en aquesta proposta de resolució, demanàvem la 
instal·lació urgent de pantalles a la C-32, a l’altura del Masnou, per protegir la zona de 
l’impacte acústic. També demanàvem la plantació de vegetació més eficaç per capturar els 
gasos emanats pel trànsit i, tercer, garantir la realització urgent d’aquestes obres dins de 
l’any 2013. Home, és evident que no es realitzaran dins de l’any 2013, això no, però sí que 
hem de dir que, fruit d’aquell acord parlamentari del 3 d’octubre passat, el Govern de la 
Generalitat ha informat el Parlament de la propera implantació d’aquestes mesures de 
protecció i de correcció acústica. 
 
Pel que fa a la plantació de vegetació, es preveu que s’executi a finals d’any, i ja s’està 
fent, perquè la societat concessionària ja havia fet l’adjudicació. 
 
I pel que fa a la implantació de mesures de correcció acústica, ja s’ha acordat entre la 
concessionària d’autopistes i la Generalitat que es destinaran 300.000 euros a la reducció 
de l’impacte acústic a la C-32, no només al Masnou, sinó també a Montgat i Calella. 
 
Home, és evident que nosaltres estem molt contents. És un tema que hem treballat molt, 
l’hem perseguit molt i, bé, finalment ho hem aconseguit, però també som conscients que 
això només ha fet que començar. Llavors, jo penso que, ara, el que és molt important és fer 
un seguiment molt acurat de les actuacions esmentades i jo, per això, demano al senyor 
alcalde, formalment, que convoqui una reunió amb tots els portaveus per posar en comú la 
informació de què disposem i poder decidir les accions que cal dur a terme. Entre altres 
coses, cal aclarir molts dubtes: quin tipus de vegetació s’utilitzarà, per exemple; quin tipus 
de pantalles; en quins trams de l’autopista s’instal·laran; si estan previstos altres tipus de 
mesures de correcció acústica... I el que jo crec que és molt important és que hem de lluitar 
tots plegats perquè no es deixi de banda el barri de Santa Madrona. 
 
Recordem que, si s’acullen a l’estudi d’impacte acústic, el barri de Santa Madrona no 
superava els nivells de sorolls que estableix la llei, però també cal dir, i nosaltres hi hem 
d’insistir, que estaven molt a prop dels límits superiors i, per tant, ja és una molèstia 
important i, per tant, jo crec que des de l’Ajuntament, tots plegats, hem d’insistir que no es 
deixin de banda les mesures de correcció acústica també per al barri de Santa Madrona. 
 
Penso que és molt important, també, que mantinguem informats els veïns i veïnes més 
afectats per aquesta qüestió de tot el procediment que es vagi fent, evidentment, a través 
de les associacions de veïns, com la de Ramón y Cajal, de Santa Madrona i l’escola Rosa 
Sensat. Home, a mi, òbviament. Ja s’ha començat i, per tant, vosaltres, el Govern, n’està 
informat, però, és clar, a mi m’hauria estranyat molt que el Departament de Territori i 
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Sostenibilitat no s’hagués posat en contacte amb l’alcalde del Masnou per informar-lo de 
les actuacions que es duran a terme al municipi. És evident que ho deu haver fet. Llavors, 
el que encara m’estranya més és que, com a alcalde, no hagi informat aquest Ple d’aquest 
tema, em sembla increïble, perquè, home, crec que és un assumpte de màxima 
importància per al municipi, és una millora considerable per al municipi. Hem d’estar 
informats de com es farà això. Llavors, no ho sé, m’estranya que no ens n’hagi dit res. Bé, 
ja ho dic jo. De totes maneres, si algú en vol la informació, podem passar la proposta de 
resolució que vam presentar, la resposta del conseller Vila a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat i els acords que acabo d’esmentar i que corroboren tot això. Aquesta jo penso 
que és una bona notícia per al municipi i que val la pena insistir-hi.  
 
I, després, canviant de tema, una altra bona notícia és que en aquest poble tenim gent molt 
maca i una d’aquestes persones és el senyor JJJJJ, que és un economista jubilat amb 
moltes ganes de participar. Jo vaig parlar recentment amb ell. Jo sé que ja va participar 
amb Promoció Econòmica l’any passat en un curs de formació que es feia i ell 
complementava la formació. Si no ho recordo malament, era un curs ocupacional de 
jardineria i bé, el cas és que aquest any ell també hi volia seguir participant i no ha trobat 
resposta de Promoció Econòmica. Home, ja sé que no sempre es pot donar sortida a 
aquestes propostes, però sí que penso que és important aprofitar aquest capital humà que 
tenim, no només del JJJJJ, sinó que hi ha moltes persones com ell que es jubilen als 65 o 
70 anys que són joves, que tenen molta experiència professional, que tenen un gran 
bagatge cultural, que tenen ganes de participar de forma altruista i, per tant, home, 
busquem la manera de donar respostes a aquestes persones, perquè, realment, crec que 
és un capital humà que val la pena aprofitar i penso que cada vegada tindrem més 
necessitat d’aprofitar aquest voluntariat. Només els demano, com a suggeriment, que ho 
valorin, que si volen podem pensar com es pot articular d’alguna manera el treball 
d’aquestes persones que volen fer voluntariat. I res més. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ara començarem a donar algunes respostes. Les altres les seguirem donant més 
àmpliament. 
 
A mi em toca començar pel final. Senyora Neira, efectivament és una bona notícia. Una 
vegada presentada la moció que es va aprovar vaig ser jo mateix qui va anar a veure el 
director general de Carreteres, el senyor Javier Fornés, i li vam posar al damunt de la taula 
no solament això, sinó també tots els estudis que nosaltres teníem i, una vegada fet 
l’anunci, jo em vaig posar... abans de fer l’anunci, jo em vaig posar en contacte amb ell 
diverses vegades i el que em va dir és que estaven enmig de la negociació i que encara no 
ens en podien dir res. 
 
Tot aquest conveni es desplega en quatre convenis. Han començat pel que té a veure amb 
els preus, o sigui amb les tarifes i amb la compensació, i el conveni concretament de les 
pantalles i de tot el projecte d’insonorització d’aquest tram és un conveni que encara no 
s’ha signat. En principi està previst signar-lo aquest mes de gener. El que sí que ell es va 
comprometre amb mi mateix, en aquest cas, és que, abans de signar el conveni, ens faria 
cinc cèntims de quines eren les actuacions concretes, no les de la plantada d’arbres, que 
aquestes són actuacions que ells consideren de manteniment, sinó quant a les pantalles i a 
zones reductores. 
 
Jo, si de cas, em comprometo que, quan me’n diguin alguna informació més concreta una 
de dues: anem uns quants allà perquè sigui més extensiva a tots plegats aquesta 
informació o convidem algú del Departament que vingui aquí a explicar-nos-ho, però, en tot 
cas, el conveni encara no està signat i és previsible que, si tot va bé, aquest mes de gener 
es pugui signar i, hi insisteixo, el compromís que tenim com a ajuntament és que just abans 
de signar aquest conveni ens podran detallar més quin tipus d’actuacions d’aquests 
300.000 euros que sembla que hi ha destinats, quina serà la part. 
 
Avui tenim, doncs, una mica més de temps. Sí que els diré algunes de les informacions 
quant als efectes del temporal. També tenim una altra bona notícia, que és que han 
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començat les obres de l’escullera. Per tant, aquestes són coses d’aquelles que no es 
veuen i que s’han de dir. Això ha costat Déu i ajut, s’ha parlat amb el Ministeri de Foment, 
vam tenir aquí la senyora Toledano i vam haver d’insistir-hi molt, i sembla que al final 
tindrem... que s’han començat, i per cert es van haver d’aturar pel temporal. 
 
Hi ha hagut danys a les persones pel temporal? Nosaltres no en tenim coneixement. Sí que 
hi ha hagut destrosses en vehicles particulars arran de la caiguda de branques d’arbres. 
També han caigut alguns murs que han tingut una afectació sobre la via pública i sobre 
vehicles que hi havia i també..., quatre senyor Matas? Quatre, sis arbres són els que...? 
Uns quants més? En tot cas, tindran... No hem de lamentar danys, que sapiguem, 
personals. 
 
En relació amb aquesta qüestió, estem contents que hàgim pogut fer la poda de l’arbrat en 
un temps relativament prudencial i fins i tot una mica abans que altres anys, perquè això ha 
suposat tenir els embornals nets i l’impacte que hi ha hagut o l’afectació que hi ha hagut 
sobretot a la banda baixa no ha estat tan alta com en altres ocasions. 
 
Jo vaig així, improvisant una mica, però si qualsevol regidor vol contestar algunes de les 
coses que s’han dit fins ara, podem fer una roda perfectament. Comencem per allà. 
Senyora Folch, ha demanat la paraula? 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a la senyora Rolán respecte a l’e-Tauler. Tal 
com ja informa a la pàgina web, ja s’han posat en marxa els dos punts d’informació: un en 
aquest mateix edifici i l’altre a l’OAC, a Roger de Flor. Estan en marxa i a la notícia del web 
no només s’ha posat a disposició el que s’ha dit de l’e-Tauler, sinó també s’ha aprofitat per 
tenir aquesta plataforma per poder accedir tant a la seu com al catàleg de tràmits. 
 
Per respondre també al senyor Màxim respecte a si hi havia algun treballador o si s’havia 
presentat alguna demanda per la paga extra, de fet, demà al matí tenim una reunió amb la 
mesa general de negociació perquè els sindicats ens han presentat una proposta. Demà 
tenim la mesa i, en aquests moments, el que sí que tenim és una demanda, una única 
demanda d’un funcionari per aquest tema. Encara no tenim data de judici. Per tant, encara 
no tenim cap sentència que ens digui judicialment què hem de fer. Demà tenim una reunió 
amb la mesa general, demà prendrem, en principi, algun acord o tindrem alguna solució i 
en seran informats a la pròxima comissió informativa. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Només per donar una informació al senyor De 
las Heras en relació amb la Casa del Marquès. 
 
Si bé és cert que es va convocar el grup de treball de la Casa del Marquès i es va 
comentar la presentació del logotip, també és cert que, prèviament a aquesta reunió, va 
haver-n’hi una altra, que no recordo ara si el senyor De las Heras hi va poder anar o no, en 
la qual es va donar més informació del projecte i també es va apuntar una mica per on 
anaven els trets quant al tema dels serveis que s’hi prestarien, quant a criteris d’admissió 
d’empreses allotjades allà... En tot cas, vull informar-lo simplement que la setmana que ve 
convocarem el grup de treball i espero poder adjuntar a la convocatòria la informació per tal 
que, quan ens reunim, ja pugueu haver llegit la informació que us trametrem i amb la 
finalitat que la reunió del grup de treball sigui tan productiva com sigui possible. 
 
Quant a la sol·licitud d’informes respecte a la situació del comerç, treballarem en l’informe, 
però ja li dic que algunes de les dades que ha demanat no les tenim. El que sí que li 
podem dir és que aquest any va sortir, al mes de maig L’Actiu i, per comparació amb el 
nombre de comerços i activitats econòmiques d’aquest any 2013 en relació amb l’últim 
Actiu, que era del maig del 2011, hi havia hagut una lleugera reducció en el nombre 
d’establiments comercials i activitats econòmiques, si no ho recordo malament a l’entorn 
d’uns vint. De totes maneres, aquestes dades sí que les tenim. D’altres que sol·licita, com 
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la inversió que han portat a terme els propietaris d’aquests comerços, no les tenim ara ni 
crec que les hagi tingut mai l’Ajuntament. 
 
I, finalment, vull comentar també a la senyora Marta Neira que, vejam, estic d’acord amb 
ella que val la pena aprofitar el talent que puguin tenir persones que tenen un bagatge, una 
experiència i, per tant, no conec particularment aquest cas, sé que havia col·laborat en 
temes d’assessorament també en comerços, si no ho recordo malament. Bé, li donaré una 
resposta per escrit ampliada. Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, només és per donar resposta a la senyora Rolán. La despesa de la campanya no la sé. 
Per tant, ja la hi enviaré i la hi donaré per escrit, però el que ha preguntat de la visita de 
l’escola, que va ser l’escola Sagrada Família, no és cap campanya. Cada any s’ofereix al 
Consell Escolar Municipal, normalment coincideix que són els alumnes de tercer de 
primària que estudien el Masnou, la visita a l’Ajuntament i tot en general, i són ells qui 
sol·liciten venir. 
 
De moment, aquest any ho han sol·licitat tres escoles des de principi de curs, però durant 
el curs solen passar-ne bastantes, però no totes, però és per sol·licitud d’ells directament. 
Res més. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Sí, molt breument, per contestar la senyora Fusellas, parcialment, perquè les dades 
exactes ara no les hi podré donar, però sí, vam dir-li que el concurs de carrosses és com 
cada any amb les bases aprovades per la Junta de Govern. Si no les té les hi faré arribar. 
L’empresa és la mateixa de l’any passat. Ja fa dos anys que hem treballat amb aquesta 
empresa i es va presentar també la proposta a la Comissió de Festes i es va considerar 
correcta. A més a més, té l’avantatge que ofereix un descompte important aquest any pel 
que va passar l’any passat. Era una empresa solvent, que treballava amb quaranta 
municipis alhora, i podem tenir la mala sort, però vull dir que es va considerar que era una 
empresa solvent i, a més a més, podem aprofitar un descompte considerable, que serà en 
benefici d’això. I, després, respecte del recorregut, és el de cada any, acordat en el si de la 
Comissió de Festes. 
 
Alguna pregunta que m’ha adreçat la senyora Crespo... Suposo ja li contestaran el tema de 
la reunió amb els veïns, però vull dir-li que des de Participació només entrem en aquelles 
tipologies de reunions que estan reglamentades en el Reglament de participació ciutadana, 
quan són audiències que tenen aquestes característiques. Pel que fa a una reunió de 
regidors amb veïns, doncs cada regidoria diguem s’organitza com bonament pot. 
 
I després, pel que fa al senyor Avilés, li farem arribar també les respostes oportunes, com 
ja vam fer amb algun altre grup municipal, i ja ho explicarem a la propera comissió 
informativa. 
 
El Sr. Angel Lugo  
 
Sí, només vull fer un comentari a la petició tant de la senyora Rolán com del senyor De las 
Heras. Bé, l’alcalde ja els l’ha avançat una miqueta de manera resumida, però que sí que 
és veritat que plantejarem un informe i els farem saber totes les situacions i totes les 
incidències que s’han pogut donar des del punt de vista de Seguretat Ciutadana. 
 
Respecte a la petició que vostè em fa, senyor De las Heras, jo plantejaré el tema. Pensi 
que la disposició, normalment els caps de setmana, és una miqueta menor, quant a 
disposició de patrulles parlo. Ho tindrem en compte. Jo això ho he de plantejar i a veure si 
és possible; jo crec que sí, que no hi haurà cap mena de problema. Sí, faré arribar la 
petició a l’inspector i mirarem de tirar-ho endavant. Gràcies. 
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El Sr. Pere Parés  
 
Sí, si pot encaixar, perfecte. Una cosa important: el dia, no recordo bé si era el 22 o el 24 
d’octubre, efectivament, alguns dels portaveus van tenir l’oportunitat de conèixer de 
primera mà informació de com estava en aquells moments la negociació, molt important, 
amb Dogi. Ho vam creure així convenient, no solament per la petició d’alguns de vostès, 
sinó perquè el tema és d’una transcendència vital per a aquest municipi, perquè afecta  
195 famílies. 
 
En aquella ocasió es va dir que s’estava molt proper d’una situació en un sentit o en un 
altre sentit, i sí que vam demanar, ho recordo, als portaveus, que quan hi hagués alguna 
notícia, tant si era positiva com si era, per desgràcia, una notícia negativa, que ens ho 
fessin saber. 
 
Jo vaig fer una trucada a gent de la direcció d’aquesta empresa la setmana passada i vaig 
preguntar-los: “Bé, escolta, tinc certa angoixa, no sé com està el tema”, i em van dir que 
encara no en podien dir res i que ens demanaven uns dies, que encara hi havia el que ells 
en deien serrells per tancar, però que encara no hi havia una..., no estava definit en quin 
sentit acabaria. Jo prefereixo pensar que, si no hi ha notícia, són bones notícies, prefereixo 
pensar-ho, però estem enmig d’una... Nosaltres no... La gent de Dogi, de la direcció de 
Dogi, està enmig d’una negociació complicada, molt complicada i, per tant, els donarem 
aquest temps, vejam si realment hi ha bones notícies. Jo sí que el que tornaré a fer serà 
tornar-me a interessar, com vaig fer la setmana passada, sobre la qüestió, que si hi ha 
alguna mala notícia que ens la diguin, però desitjo que siguin bones notícies. 
 
El que sí que sé, i això em sembla que ja ha transcorregut, que ja s’està començant a 
negociar amb els treballadors i treballadores és aquest ERO. Per tant, dintre que aquest 
quart ERO que em sembla que ara ve, tot i que es una mala notícia, implica que era una de 
les quatre o cinc potes, i potser les altres estan solucionades, no ho sé, eh, jo ara estic 
aquí fent un exercici d’autoreflexió, però bé, intentarem saber com està la situació i 
traslladar-vos-la tan aviat com en sapiguem alguna cosa. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Gràcies. Referent als veïns del carrer de Navarra, es va fer una reunió que es va convocar 
des de la Regidoria de Medi Ambient. Es va fer a una hora cap al migdia, també en aquest 
sentit, perquè tothom qui se’n va informar, amb qui durant mesos anteriors ens havíem 
anat trucant i que llavors havia vingut era sempre als matins. Si ens hem equivocat, entenc 
que és per això, perquè sempre totes les persones, tothom qui s’hi havia interessat havia 
vingut i vam dir “bé, doncs fem-ho cap al migdia”, no vam buscar res més, només això, 
poder donar resposta a la gent que havia mostrat, especialment, aquesta inquietud. 
 
L’acta de la reunió s’ha enviat a tots els veïns, igual que se’ls va enviar la convocatòria s’ha 
enviat també l’acta a tots els veïns perquè almenys tinguin constància del que es va parlar. 
La finalitat que ho rebessin era aquesta, que tothom estigués informat encara que no 
hagués pogut venir i, després, en aquesta reunió, des del punt de vista de la Regidoria, 
vam proposar uns arbres que consideràvem més adequats pel terreny, pel seu 
manteniment i els veïns van optar i van decidir que era millor i que volien que es tornessin 
a posar els arbres que ja hi havia fins ara,que es plantessin una altra vegada les moreres. 
Nosaltres vam dir que, d’acord, si els veïns és el que sol·licitaven, doncs així ho faríem.  
 
I, d’altra banda, el que sí que vam dir és que posarem protectors a aquests arbres perquè 
no torni a passar el que ha passat. Mirarem a veure si amb aquests protectors aconseguim 
que els arbres creixin més sans i no amb els cops que reben i que fan que es produeixin 
malalties com a resultat dels cops dels cotxes. Això ho farem. En principi, la nostra idea és 
fer-ho a finals d’any-gener, que és l’època que, des del punt de vista tècnic, es considera 
més adequada per poder-ho fer. 
 
D’altra banda, també cal recordar que sempre he dit, senyor Suñé, i referent al senyor 
Federico, que jo sempre comptaria amb l’oposició, i així serà. Jo espero que la setmana 
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que ve em pugui posar en contacte amb tots vostès, també perquè ja he acabat 
relativament fa poc, he de fer un retoc en el text i llavors, a partir d’allà, ja podem començar 
a parlar del tema. 
 
Referent a la platja. Sí, jo vaig dir que era octubre, i efectivament s’ha convocat ara, que és 
novembre, és cert, no ho nego, i és cert que és més per un tema administratiu que s’ha 
demorat, per tant, aquest és el motiu, però aquest dilluns i a aquesta comissió i en aquesta 
comissió se us explicarà tot. No hi ha res més, no hi ha cap cosa a amagar. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Aquestes preguntes les contestarem amb més profunditat i... 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Senyor alcalde, si m’ho permet? Referent a la poda. Aquest any, vostè ha comentat això, 
que havia anat molt bé, que el passeig està ja podat. A dia d’ahir, almenys, anem cap a un 
terç de la poda estimada del temps de la poda, per tant, possiblement aquest any podrem 
acabar-la abans del previst. Hem començat abans i possiblement també acabarem abans, 
per la qual cosa les molèsties a tots els veïns seran menors que altres anys. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Deia que la resta intentarem contestar-les en temps i forma amb més profunditat i obtenint 
més informació. 
 
 
10) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per posar el nom de Ricky 

Rubio al nou Complex Esportiu del Masnou 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, senyor alcalde, retirem la moció. 
 
Aquesta moció és retirada de l’ordre del dia pel Grup proposant. 
 
11) Moció presentada pel Grup Municipal del PP a fi  d’instar una actuació al carrer de 

Santiago Rusiñol, número 8, de la nostra localitat,  per vetllar pel compliment 
normatiu de les seves instal·lacions, davant les no mbroses i constants queixes 
veïnals 

 
El senyor Federico Manuel de las Heras llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Antecedents 
 
Fa uns dos anys, el local de referència va ser llogat, sense utilitzat per a usos col·lectius, 
amb àmplia afluència de persones. 
 
Per les informacions rebudes directament dels veïns, el local no reuneix les condicions 
urbanístiques ni sanitàries ni compta amb els permisos necessaris pel desenvolupament 
d’activitats que comporten el seu ús per aquests col·lectius. 
 
No ens consta que aquest Ajuntament hagi pres les mesures adequades a través de la 
inspecció per vetllar pel compliment normatiu i la seguretat de les persones usuàries, la 
qual cosa, de confirmar-se, podria derivar en una greu responsabilitat dels seus membres. 
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Tenim sobrats exemples de les conseqüències de la utilització inadequada de locals, així 
com coneixement del cel que aquest mateix Ajuntament aplica a altres establiments de la 
nostra localitat. 
 
Les queixes veïnals, ben nombroses, es refereixen tant a la mobilitat, com a la sonoritat, 
com a la seguretat de dit  local, queixes rebudes per aquest Grup Municipal i que posem en 
aquest escrit de manifest.  
 
Aquests fets, coneguts pel nostre Ajuntament, requereixen una actuació, que en aquesta 
moció sol·licitem, a través de la següent 
 
Proposta 
 
1. Que l’Ajuntament informi en el Ple sobre les actuacions realitzades en dit local, a fi de 

garantir la idoneïtat dels usos que actualment té el mateix, especialment en matèries 
urbanístiques, de seguretat de les persones i sanitàries. 

 
2. Que a fi de garantir el compliment normatiu i vetllar per la seguretat de l’ús i per a les 

persones, del local de c/ Santiago Rusiñol 8, es prenguin, si escau, les mesures 
oportunes i ajustades a normativa, de forma urgent.”  

 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Passaré a llegir aquestes esmenes. 
 
Esmenes que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA a la moció presentada pel PP. 
 
La primera seria afegir, darrere del penúltim paràgraf dels antecedents, el paràgraf 
següent: 
 
“Atès que d’altres locals de característiques similars poden incomplir totes o algunes de les 
normatives esmentades havent-se rebut queixes en algunes ocasions al respecte per part 
d’aquest Ajuntament.” 
 
I la segona seria, substituir els punts 1 i 2 de la proposta d’acord pels següents: 
 
“1. Que l’Ajuntament informi al Ple sobre les actuacions realitzades respecte de tots els 
locals de lliure concurrència de la nostra vila per tal de garantir la idoneïtat d’usos dels 
mateixos especialment en matèries urbanístiques de seguretat de les persones i sanitàries. 
 
2. Que l’Ajuntament realitzi un informe sobre la situació actual en quant al compliment de 
les normatives esmentades dels locals d’aquest tipus situats dins del municipi del Masnou. 
 
3. Que l’Ajuntament garanteixi el compliment de les normatives vigents per aquesta mena 
de locals i prengui, si s’escau, les mesures oportunes ajustades a les mateixes de la forma 
més ràpida possible.” 
 
I la tercera, en virtut de si s’aproven aquests canvis, la capçalera de la moció quedaria 
estranyíssima respecte al contingut. Per tant, proposaríem canviar el títol de la moció pel 
següent:  
 
“Moció a fi de garantir el compliment de les normatives vigents dels locals de lliure 
concurrència del Masnou.” 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Nosaltres, sobre la proposta que ha presentat ICV-EUiA, proposaríem, al punt que fa 
referència al primer acord, substituir la informació que s’ha de donar al Ple per tal de poder-
la facilitar a la Comissió Informativa de Foment, que creiem que és el marc més adient per 
poder debatre i tractar aquest assumpte. 
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El Sr. F. Xavier Serra  
 
Cap problema, perquè és el mateix que nosaltres preteníem amb l’esmena, que s’informés 
els grups municipals. Per tant, compleix els objectius. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, els ponents han de manifestar si estan d’acord o si incorporen o no incorporen les 
esmenes. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Eh, no les acceptem. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, les posem a votació, eh. 
 
Posem a votació les esmenes presentades per ICV-EUiA amb la modificació, amb la petita 
modificació que els ha proposat el senyor portaveu de CiU, d’acord? 
 
Sí. Deia que sotmetrem a votació les esmenes presentades i no acceptades per ICV-EUiA 
amb la modificació que els esmenants han acceptat que, en comptes que l’Ajuntament 
informi el Ple, que informi la Comissió Informativa de Foment, d’acord? 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
amb la incorporació d’una esmena del Grup Municipal de CiU amb el resultat següent: 18 
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra 
(PP i GIM). Les esmenes queden incorporades. 
 
El president sotmet a votació la moció amb les esmenes incorporades dels grups 
municipals d’ICV-EUiA i CiU, amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
La moció del Grup Municipal del PP amb les esmenes incorporades dels grups municipals 
d’ICV-EUiA i CiU, queda de la manera següent: 
 
“Moció a fi de garantir el compliment de les normati ves vigents dels locals de lliure 
concurrència del Masnou 
 
“Antecedents 
 
Fa uns dos anys, el local de referència va ser llogat, sense utilitzat per a usos col·lectius, 
amb àmplia afluència de persones. 
 
Per les informacions rebudes directament dels veïns, el local no reuneix les condicions 
urbanístiques ni sanitàries ni compta amb els permisos necessaris pel desenvolupament 
d’activitats que comporten el seu ús per aquests col·lectius. 
 
No ens consta que aquest Ajuntament hagi pres les mesures adequades a través de la 
inspecció per vetllar pel compliment normatiu i la seguretat de les persones usuàries, la 
qual cosa, de confirmar-se, podria derivar en una greu responsabilitat dels seus membres. 
 
Tenim sobrats exemples de les conseqüències de la utilització inadequada de locals, així 
com coneixement del zel que aquest mateix Ajuntament aplica a altres establiments de la 
nostra localitat. 
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Les queixes veïnals, ben nombroses, es refereixen tant a la mobilitat, com a la sonoritat, 
com a la seguretat de dit  local, queixes rebudes per aquest Grup Municipal i que posem en 
aquest escrit de manifest.  
 
Atès que d’altres locals de característiques similars poden incomplir totes o algunes de les 
normatives esmentades havent-se rebut queixes en algunes ocasions al respecte per part 
d’aquest Ajuntament. 
 
Aquests fets, coneguts pel nostre Ajuntament, requereixen una actuació, que en aquesta 
moció sol·licitem, a través de la següent: 
 
Proposta 
 
1. Que l’Ajuntament informi a la Comissió Informativa de Foment sobre les actuacions 
realitzades respecte de tots els locals de lliure concurrència de la nostra vila per tal de 
garantir la idoneïtat d’usos dels mateixos especialment en matèries urbanístiques de 
seguretat de les persones i sanitàries. 
 
2. Que l’Ajuntament realitzi un informe sobre la situació actual en quant al compliment de 
les normatives esmentades dels locals d’aquest tipus situats dins del municipi del Masnou. 
 
3. Que l’Ajuntament garanteixi el compliment de les normatives vigents per aquesta mena 
de locals i prengui, si s’escau, les mesures oportunes ajustades a les mateixes de la forma 
més ràpida possible.” 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, per explicar, lògicament, ja ho hem dit alguna vegada, 
que nosaltres respectem la voluntat dels ponents i, en aquest cas, doncs si el regidor del 
PP, que és qui ha presentat la moció, volia respectar-la originàriament, entenia que s’havia 
de fer així. A més tenir en compte que l’esmena l’hem rebutjada perquè no deixa de ser 
una altra..., més que una esmena, una altra moció totalment paral·lela, i és cert que es pot 
presentar d’aquesta manera, però canviava molt el sentit de la moció que ha presentat el 
PP i que, si s’hagués mantingut en els mateixos termes, hauria estat votada favorablement 
per aquest Grup. Anava adreçada a preguntar sobre un cas concret en el qual jo ara 
mateix no sé si el que hi ha són problemes o no són problemes, això ja s’hauria de 
determinar, però el que sí que és clar és que és un lloc on es produeixen bastantes 
queixes, no sé si aquestes queixes que hi ha s’han de traduir en problemes o no, però, 
com a mínim, sí que és un lloc on s’estan produint queixes i que, per tant, la línia clara de 
la moció era esbrinar, el ponent ja ho dirà, però era esbrinar si realment això estava 
passant i què està fent l’Ajuntament o l’Equip de Govern per tal de solucionar aquest 
problema. 
 
És clar, amb l’esmena, el que es diu és: no, no, controlarem totes les activitats de pública 
concurrència que es puguin estar duent a terme al terme municipal sense especificar-ne 
cap, d’aquí que hem votat a favor de la moció, però, en definitiva, suposem que això ja es 
una obligació de l’Ajuntament, potser no hauria estat necessari votar-ho, però, en qualsevol 
cas, no podia pas dir que no a fer un control més exhaustiu de les activitats que es puguin 
realitzar al terme municipal del Masnou, però, en definitiva, esperem i desitgem que, com 
que no està tancada la possibilitat d’informar sobre la moció originària, doncs que l’Equip 
de Govern comenci per informar sobre aquell local i que vagi estenent els seus informes a 
altres locals o altres activitats que potser ara mateix no generen tanta confusió o no 
generen tantes queixes veïnals. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Sí, molt breument, perquè crec que les esmenes presentades per Iniciativa s’expliquen per 
elles mateixes. Creiem que no és bo focalitzar sobre un cas concret, el que fa les esmenes 
que han estat aprovades, és que es doni compte en Comissió Informativa de totes aquelles 
situacions dels locals de lliure concurrència inclòs aquesta situació que esmenta, 
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evidentment, la moció com altres que es puguin produir en el nostre municipi, per tant, és 
important que es vegi des d’aquesta òptica i no des de la focalització, no és només un cas 
concret. 
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Sí, en tot cas també per acabar d’explicar el perquè de les esmenes. És evident que 
coincideixo amb la intervenció, coincidim amb la intervenció anterior, però, en tot cas, per 
fer alguna precisió més. 
 
De fet, la primera qüestió és que, estant nosaltres en el Govern, en el període anterior, ja 
ens havien arribat a l’Ajuntament algunes queixes d’altres locals, però també per queixes 
de veïns respecte a la utilització de locals de lliure concurrència i, per tant, creiem que 
aquesta situació que es focalitza en la moció presentada en un sol local es pot donar i es 
dóna en altres locals existents al Masnou. 
 
En segon lloc, perquè és evident i estem d’acord que és l’obligació de qualsevol governant, 
fer complir la llei, això és evident, ho és. En la moció presentada pel PP ho és amb les 
esmenes que hi hem fet nosaltres i que, si no s’hi està d’acord, els mecanismes no són no 
aplicar-la, sinó utilitzar altres mecanismes democràtics per canviar-les. 
 
I, en tercer lloc, i això ha estat potser la motivació principal d’aquestes esmenes, és per 
garantir la igualtat davant de la llei com a principi de seguretat jurídica en un moment en 
què, a més, veiem decisions judicials que semblen posar en dubte aquesta igualtat de 
tothom davant de la llei, i és especialment important fer actuacions que recalquin aquesta 
igualtat. 
 
La moció permet, no solament controlar el que passa o el que està passant o el que ha 
passat en el local esmentat, sinó en tots els altres locals exactament iguals que hi pugui 
haver al Masnou, i permet a l’Equip de Govern fer el que ha de fer qualsevol Equip de 
Govern, que és: vist que hi ha queixes dels veïns respecte a l’autorització d’un local 
determinat, inspeccionar aquest local, aixecar actes del que sigui del que hi trobin, 
etcètera, etcètera, i obrar en conseqüència. Les esmenes no pertorben aquest element, 
que és el que pensem que era la intenció original del ponent del PP. Per tant, la intenció de 
les esmenes no era que no es donés aquesta actuació, sinó que s’ampliés a altres locals 
que poguessin estar en circumstàncies iguals per no crear una situació de desigualtat 
encara que avui no en tinguem damunt de la taula per part dels veïns. 
 
I, una petita cosa, que és que en llegir ara el ponent la primera redacció i com queda també 
en la redacció definitiva, hi ha una errada que és petita però pot ser important, que és al 
quart paràgraf, on parla de cel amb c i suposo que es refereix al zel amb z, eh. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Intentaré filar prim per explicar el nostre vot, perquè ens hauria 
agradat, sincerament, a tots que el ponent hagués acceptat les esmenes de motu proprio, 
ens trobàvem incòmodes amb la moció, però tampoc no volíem donar el nostre vot a favor 
d’unes esmenes que realment no desvirtuen el text final, però que ens hauria agradat més 
que el ponent hagués tingut una mica més de marge, tenint en compte que el resultat final, 
com molt bé s’ha explicat, no el desvirtua i cal que sàpiga que nosaltres mai no hauríem 
pogut votar a favor d’una moció tan sectària, tendenciosa, carregada de judicis de valor i 
mancada d’elements probatoris com aquesta moció, mai, la que ha presentat vostè vull dir. 
 
Mai no podríem estar d’acord amb una moció que recull únicament la visió d’una de les 
parts, legítima i segurament carregada de raons, però que obvia la sensibilitat que pugui 
haver-hi en l’altra part de l’afer. 
 
Creiem que l’exposició de motius no s’ajusta a la realitat dels fets i la tergiversa en tant que 
el que ha fet l’Ajuntament amb l’espai que... Com la presentació de l’espai, que és un espai 
que, sincerament, segurament generarà problemes, però és un espai gens conflictiu i que 



27 
 

està gestionat per un col·lectiu musulmà del Masnou que està compost, majoritàriament, 
per persones arrelades al municipi que desenvolupen aquesta activitat des de fa molts 
anys, no només en aquell local ho feien, sinó en altres espais, i que no han generat mai 
cap problema d’enfrontament.  
Nosaltres creiem que, si la situació ha arribat fins on ha arribat, és realment per culpa del 
Govern, que no ha actuat correctament i ha posat traves al lliure exercici d’un dels drets 
principals que reconeix la Constitució i que és la llibertat de culte. Actuació que està sent 
supervisada pel mateix Síndic de Greuges i que no podem dir, senyor de las Heras, que 
l’Ajuntament no hi hagi fet res. Ha actuat, malament, però ho ha fet. Per tant, doncs, que 
quedi clar. 
 
Amb l’exposició de motius que vostè presentava, nosaltres realment no hi estàvem d’acord, 
altra cosa eren els acords que vostè volia presentar, que es focalitzaven en una mateixa 
entitat, i nosaltres enteníem que l’exposició no era vinculant, però els acords sí. Nosaltres 
en les seves mocions ens hauríem abstingut, perquè enteníem que, tot i que es 
focalitzaven en una entitat, havien d’haver estat més oberts i, sobretot, cercar que 
l’Ajuntament compleixi la seva obligació, que és vetllar perquè tothom, totes les entitats, 
tots els espais compleixin la normativa i tinguin cura de la seguretat dels seus usuaris, sigui 
en matèria urbanística o en matèria de seguretat, perquè creiem que, en temes com 
aquests, cal vetllar sempre per la seguretat de les persones i cal ser exigent amb aquest 
espai i amb tots els espais. 
 
Vostè mateix ha posat un exemple fa un moment, a la intervenció d’abans, en què ha parlat 
de l’espai del Pilar de l’església Sant Pere, on van més de cent nens. Escolti, l’església 
compleix l’aforament per tenir cent persones? Hi ha serveis higiènics per donar servei a 
aquestes persones tal com marca la normativa? Vejam, vejam, haurem de començar a 
revisar els nostres espais. Els partits polítics estem complint la normativa en els nostres 
espais? Tenim llicència d’activitats? Vejam si resultarà que estem exigint a unes terceres 
persones allò que no estem complint a casa nostra, senyor De las Heras, d’acord? 
 
Jo, crec que la moció que avui s’ha aprovat pretén posar pau en un entorn, vetllar per la 
garantia dels que usen l’espai, vetllar pels drets dels veïns, i jo crec que és una moció que 
posa una mica de seny en el tema i jo el que demanaria és que tant el Govern com la resta 
de partits vetllin per donar exemple complint en els seus espais. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Bé, jo em reiteraré en el que ja han dit anteriorment els ponents que m’han precedit. En tot 
cas, reitero que nosaltres creiem que hem donat suport a les esmenes presentades per 
ICV-EUiA perquè creiem que aquestes esmenes completen i milloren la moció presentada 
inicialment, ja que amplien l’àmbit de treball i amplien també la informació que es 
demanava inicialment, perquè aquestes esmenes, de fet, no exclouen aquell local del qual 
vostès tenen especial interès a conèixer la situació, perquè aquesta ampliació d’àmbit 
també ens permetrà exposar una visió general de totes les activitats del nostre municipi i, 
per què no dir-ho, per poder explicar la feina que aquest Ajuntament està fent, nosaltres 
creiem que correctament en línies generals, respecte a totes les activitats que es porten a 
terme al nostre municipi. Res més. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Senyores i senyors, acaben de veure com es dóna la volta al mitjó. El que jo he presentat 
no té res a veure amb el que s’acaba de dir aquí. Què passa? Ho han diluït dins d’un gran 
got d’aigua. 
 
Jo, la pregunta que he fet és deguda a les incisives queixes i a les moltes reclamacions 
veïnals, carrer de Santiago Rusiñol, número 8, del Masnou, demano que l’Ajuntament vetlli 
perquè sigui... que ho qualifiqui, que realment s’està ocupant un local de forma deguda, 
que realment s’han fet les actuacions oportunes i que realment s’ajusta a les normatives de 
seguretat, de legalitat, de garantia de les persones, etc., això és el que he demanat, i 
vostès el que han aprovat és que es complís la llei, que ja és obligació de tots vostès en 
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tots els locals del Masnou, per vetllar per tots. No, no, és que això ho hem de fer cada dia! 
Això ho han de fer cada dia! O sigui, estan aprovant una cosa que no han d’aprovar, ho 
han de fer cada dia, perquè és la seva obligació. Això respecte a l’Equip de Govern.  
 
Respecte a les esmenes presentades per ICV i generosament aprovades per tots, bé, és 
un dir, hi passem de puntetes, no es mullen en un tema, potser el senyor Suñé ha entrat en 
altres consideracions que jo no havia entrat en la moció pel tema de la comunitat 
musulmana. No he entrat en aquest tema, estic demanant... m’estic cenyint exclusivament 
a temes de normativa, de seguretat i altres, res més, no he entrat en altres consideracions. 
 
És una moció incòmoda? Evidentment que es incòmoda. Diu que no és còmoda, és que és 
una moció incòmoda, perquè sabem que és incòmoda, perquè requereix prendre 
decisions. Llavors, jo ara els pregunto: ja que han decidit fer unes actuacions meravelloses, 
que és la seva obligació, en tots els locals, faran també la mala actuació sobre Santiago 
Rusiñol, número 8? Ens informaran sobre Santiago Rusiñol número 8 demà? És la 
pregunta que els vull fer, ja que ho faran sobre tots els locals del Masnou, com és la seva 
obligació, jo els demano que m’informin sobre l’actuació que pregunto a la moció, motiu pel 
qual no he volgut acceptar les esmenes, que ens n’informin i, ho repeteixo, al Ple de les 
actuacions realitzades al local esmentat. Només demano que ens informin de què s’ha fet i 
què no s’ha fet, sobretot en matèries de seguretat, de sanitat, de seguretat de les 
persones, i demano que revisin i que ens informin si s’està fent, si hi ha un compliment 
normatiu que ho estigui garantint, només demano això. 
 
Per tant, com que han optat per fer-ho en tots els locals del Masnou, que ja entenc que és 
la seva obligació, com he repetit tres vegades, els demano, i ara els faig una pregunta, en 
el torn aquest que, si us plau, m’informin al més aviat possible sobre aquest local en 
concret. Després, continuïn inspeccionant tots els locals que vulguin, però demano que ens 
informin d’aquest. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard García  
 
Només per dir-li que vostè està pressuposant que l’Equip de Govern no està fent la seva 
feina. No, vostè ha dit això. Per una altra part, també vostè demana explicacions i diu que li 
agradaria saber, escolti: hi ha moltes maneres de saber les coses. Li he de dir que altres 
grups municipals també han mostrat el seu interès per aquest tema i el primer que han fet 
ha estat demanar la vista de l’expedient per constatar si l’Equip de Govern està fent o no 
està fent actuacions, que, dit sigui de passada, li dic que n’està fent. 
 
Vostè deia que la seva moció era, no sé com ho ha esmentat, com l’ha qualificada, jo li diré 
que la seva moció és oportunista. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Incòmoda. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
No incòmoda, és oportunista. Vostè recordarà que nosaltres estem enmig d’una tramitació, 
d’una modificació del Pla general, que l’Equip de Govern va presentar aquesta modificació 
del Pla general i es va aprovar inicialment, al qual vostè va donar suport i que fa, si no ho 
recordo malament, dos mesos enrere, l’Equip de Govern va voler tornar a presentar al Ple 
aquesta modificació i vostè va decidir que no hi donava suport. Per tant, vostè diguem que 
és lliure de donar-hi suport o no, faltaria més, però l’Equip de Govern està per la seva feina 
i, hi insisteixo, crec que a l’Equip de Govern també li és beneficiós d’una manera egoista 
obrir el ventall perquè podrem demostrar que estem treballant, no només en aquest local, 
perquè és que sembla que només hi hagi aquest local al Masnou, n’hi ha molts altres de 
locals, i li podem explicar la feina que estem fent, no només en aquest local, sinó a la resta 
de locals del nostre municipi. Res més. 
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El Sr. F. Xavier Serra  
 
Sí, molt breument. Primer per fer, si m’ho permeten, després del Ple que hem tingut aquest 
matí, ara semblaria que ICV-EUiA doni un ajut a l’Equip de Govern en un tema que s’ha 
qualificat com a molest, i res més lluny de la nostra intenció. No ha estat la nostra intenció 
aquesta, ni de bon tros, com qualsevol persona amb certa intel·ligència pot suposar. 
 
La nostra presentació d’esmenes, i ho he repetit, no era per amagar el problema d’aquest 
local concret, sinó al contrari, perquè es faci amb tots els locals que reuneixen unes 
condicions similars, perquè tenim coneixement d’altres locals, que no vull citar ni cal 
perquè l’Equip de Govern ja els coneix, que poden estar incorrent en situacions similars i, 
per tant, seria absolutament il·lògic, des de l’òptica d’un Govern municipal, actuar en un lloc 
i no en un altre. Per tant, si s’ha d’actuar, s’ha d’actuar aquí, d’acord? Sí, haguéssim votat 
sí a la moció presentada pel PP, però s’ha d’actuar en tots els locals similars, perquè, si no, 
no s’entendria l’acció d’un govern municipal. 
 
Respecte que és l’obligació del Govern fer el que diuen les esmenes presentades sí i fer el 
que diu la moció presentada també, exactament igual, és obligació del Govern l’una i l’altra, 
perquè, en tot cas, l‘obligació del Govern és fer complir la normativa i, tant l’una com l’altra, 
demanen que es compleixi la normativa, no demanen una cosa diferent. Per tant, en tots 
dos casos s’obliga el Govern a fer una cosa que ja per obligació legal hauria de fer. 
 
I l’última cosa és que, jo no l’he dita abans, no l’hem dita abans, però també pensem que 
s’hauria de preguntar o fer una actuació o preguntar què està fent el Govern o incitar el 
Govern a fer una actuació en un lloc específic, hi ha mecanismes que no són exactament 
la moció, s’ha citat ara en aquest moment, hi ha altres mecanismes com la pregunta, com 
el prec, com molts mecanismes que permeten fer exactament això quan és una acció que, 
a més, el Govern té l’obligació de fer, hi insisteixo, perquè si no tingués l’obligació sí que es 
pot presentar una moció per obligar el Govern si hi ha una majoria diferent per prendre una 
actuació determinada, però quan ja té l’obligació, aquests mecanismes interns que té 
l’Ajuntament permetrien fer el mateix. De totes maneres, és evident que el PP està en el 
seu dret de presentar una moció, així ho hem vist, que és bo posar damunt de la taula 
temes com aquest i que, a més, és bo que es debatin de forma pública. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Bé, en principi, no hi afegeixo res més, perquè els continguts han quedat ben clars i ben 
exposats. Gràcies als que hi han donat suport, però almenys penso que hem aconseguit 
una cosa, que és posar sobre la taula el tema, tornar-lo un altre cop a l’actualitat, un tema 
pel qual es passa una mica de puntetes. Jo penso que, ja que el compromís d’aquest 
Govern a través de la moció, com diu el senyor Serra, és complir les normatives, jo penso 
que no cal una moció per complir les normatives: les normatives s’han de complir sense 
necessitat de cap tipus de moció, aquest tema ha quedat sobre la taula i, bé, pensem que 
ho estarem observant, és una observança natural, una observança lícita i una observança 
expressa que farem sobre això i ho ha comentat anteriorment: esperem resultats els 
propers dies. Gràcies. 
 
12) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per rebutjar el nou intent de 
l’Incasòl de vendre els 14.000 habitatges públics p rotegits de la seva propietat, entre 
els quals es troben els habitatges per a joves de C an Jordana i Llevant del Masnou 
 
El senyor Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Després de l’intent fallit de l’any 2011, l’Incasòl torna a plantejar la venda d’habitatges 
públics protegits, ara de manera massiva, tal i com han recollit diversos diaris en els 
darrers dies i com semblen confirmar les declaracions del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Sr. Santiago Vila.  
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Així doncs, tot i que no s’ha especificat, i donat que les notícies parlen de la privatització 
dels 14.000 habitatges públics protegits propietat de l’Incasòl, és lògic suposar que entre 
aquests 14.000 habitatges es troben els habitatges per a joves de Can Jordana i Llevant 
del Masnou i potser també els habitatges per a gent gran construïts en el període 2003-
2011 en terrenys cedits gratuïtament per l’Ajuntament del Masnou a la Generalitat de 
Catalunya, amb la voluntat que fos una altra administració pública qui construís i 
posteriorment gestionés aquests 110 habitatges protegits. 
 
I ho feu amb el convenciment que únicament l’administració pública podia garantir que la 
gestió, en el sentit més ampli de la paraula, d’aquestes promocions s’efectués en les 
condicions que el municipi del Masnou volia per als seus joves i la seva gent gran que, per 
primera vegada podien accedir a un habitatge públic, digne i de protecció en règim de 
lloguer. 
 
Tal i com dèiem fa dos anys, tots som conscients que, si finalment l’Incasòl fes efectiva la 
venda d’aquestes promocions, els adquirents  voldran obtenir el màxim benefici possible de 
la seva inversió, aconseguint que els ingressos que obtinguin de la seva explotació els 
permetin amortitzar la inversió efectuada, cobrir les despeses i, a més, garantir-los uns 
beneficis suficients. I això només és possible procedint a la venda d’aquests habitatges o 
bé empitjorant les actuals condicions del lloguer dels seus usuaris i usuàries, persones 
amb una capacitat econòmica limitada. 
 
Si l’opció final dels futurs adquirents fos la venda d’aquestes promocions, El Masnou 
perdria més de 4.300 m2 de solar destinats a la promoció de l’habitatge públic i, com a 
conseqüència, en el futur el jovent i la gent gran del Masnou es veuran privats de 
l’oportunitat que ara mateix  gaudeixen 89 famílies de joves i 20 famílies de gent gran del 
nostre municipi. 
 
ICV-EUiA del Masnou creu que el poble del Masnou, amb el seu Ajuntament al davant, ha 
de  tornar a manifestar el seu total rebuig a la possible venda d’aquestes promocions i ha 
d’adoptar  les decisions necessàries per tal d’aconseguir que aquesta venda no es realitzi. 
 
A més, encara resta pendent la cessió al municipi del Masnou d’un equipament construït 
en l’àmbit de l’Illa Centre, cessió que no s’ha efectuat en no haver-se desenvolupat encara 
la construcció dels habitatges previstos a l’anterior PE5 (DOGI). 
 
És per totes aquestes raons que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer .- Manifestar el seu rebuig i la seva més enèrgica oposició a la intenció de l’Incasòl 
de vendre les promocions d’habitatge públic protegit de la seva titularitat, entre les quals  
es troben les  Can Jordana, Llevant i C/ Ciutat Reial del Masnou. 
 
Segon . Encarregar als serveis jurídics de l’Ajuntament i, si escau, a professionals 
acreditats, que si finalment l’Incasòl inicia el procediment per a la venda de les promocions 
del Masnou, estudiïn les clàusules dels convenis signats entre l’Ajuntament i la Generalitat 
de Catalunya per a la construcció d’aquests 110 habitatges, i que emetin informe sobre si 
la venda d’aquestes promocions a tercers pot suposar una alteració del contingut dels 
convenis esmentats. 
 
Tercer . Encarregar als serveis jurídics de l’Ajuntament i, si escau, a professionals 
acreditats, que si finalment l’Incasòl inicia el procediment per a la venda de les promocions 
del Masnou estudiïn les clàusules dels convenis, signats entre l’Ajuntament i la Generalitat 
de Catalunya per a la construcció d’aquests 110 habitatges, i l’actual normativa d’Habitatge 
i que emetin informe sobre si es realitza la venda d’aquestes promocions a tercers, existeix 
la possibilitat legal que, en un termini més o menys proper, els adquirents puguin, a la 
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vegada, procedir a la venda d’aquestes promocions modificant el règim actual de lloguer 
pel de venda.  
 
Quart. Instar al govern municipal a que iniciï les actuacions necessàries, dins el marc legal 
vigent, per tal d’evitar que l’Incasòl vengui les promocions de Can Jordana, Llevant i C/ 
Ciutat Reial. 
 
Cinquè. Demanar a la població del Masnou i a les diferents entitats, associacions i 
col·lectius del nostre municipi, que prestin el màxim suport i col·laboració a les accions que, 
des del consistori, s’acordin per evitar la venda d’aquestes tres promocions. 
 
Sisè . Fer arribar aquests acords als Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Incasòl, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Ajuntaments de Teià i Alella, al poble 
del Masnou i a les diferents entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). S’aprova 
per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hi hem votat en contra perquè estem radicalment 
en contra de la filosofia del que s’ha plantejat, o sigui, nosaltres som del parer, i així s’està 
executant, és a dir, des de la política del PP, en la mesura que ho permeten les 
autonomies i els governs locals, d’aprimar els ens públics, aprimar la gestió pública, evitar, 
o sigui, intentar reduir l’Administració pública i l’Administració que penja de l’Administració 
pública via empreses participades. 
 
En la venda d’aquestes promocions, per l’únic que hauria de vetllar el nostre Ajuntament és 
per alguns tipus d’interessos, ja que aquests locals, aquests terrenys, van ser cedits per 
nosaltres, això és l’únic que s’hauria d’observar, independentment que la gestió sigui 
venuda a un tercer perquè en tregui millor profit, millor rendiment, millor forma de fer o 
tregui deutes a la Generalitat, que és una mica del que es tracta el tema. 
 
Després, d’altra banda, ens demanen que d’aquests pisos se’n canviï el règim o s’estudiï la 
possibilitat perquè passin a ser de venda, però si precisament el que s’ha estat fent 
públicament és buscar, procedir a la venda d’aquestes promocions modificant el règim 
actual de lloguer pel de venda, llavors és una proposta; si de fet en les promocions 
públiques s’ha intentat crear el lloguer, lloguer que aquí, a Espanya, en comparació amb 
altres països d’Europa, és molt escàs, i interessa tenir habitatges de lloguer, socials també, 
però, en general, el parc d’habitatges de lloguer està molt reduït respecte a altres ciutats i 
altres països d’Europa. 
 
Pensem, doncs, que votar a favor d’aquest tipus de mocions l’únic que fa és perpetuar la  
cultura dels ens públics que han de dependre de nosaltres, no, els ens públics han de ser 
els mínims, les entitats, els ajuntaments, la Generalitat, els organismes, al cap i a la fi, els 
polítics hem de gestionar-ho i vetllar per una bona gestió, però no cal que la gestió sigui 
directament nostra i aquí sembla que encara volem acaparar, carregant-se i tirar per la 
gestió d’allò públic. Pensem que és un error de plantejament i no entenem com grups que 
radicalment estan oposats en aquests temes, com CiU, s’hi ha pogut afegir i no plantejar 
una altra alternativa. Pensem que són plantejaments més propis de formes de pensar 
diferents de les que, teòricament, grups com CiU tenen i no entenem aquesta postura. 
Nosaltres la defensem perquè creiem que la línia no és la línia que hauria de seguir. 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Home, jo per al·lusions també, CiU, vostè, jo no sé com la veu o com la vol veure, però, 
tradicionalment, sempre ha estat una formació, per la part de Convergència i per la part 
d’Unió, bastant central i emmirallada bastant amb el centre social o europeu. 
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Nosaltres, quan vam fer-ho, quan vam cedir aquests terrenys, era amb la finalitat que 
seguissin sent públics i em sembla que així vam aprovar-ho en aquell moment. Per tant, 
nosaltres seguirem defensant els interessos del Masnou com ho hem fet i, per tant, aquí no 
fem res més que defensar això. No estem parlant de gestió privada, sinó que estem parlant 
de titularitat de tots els habitatges privats, però, perdoni, jo potser m’he excedit amb el que 
havia de fer. Té la paraula el senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Només per reafirmar el compromís que el nostre Grup Municipal ja va expressar al seu dia 
l’any 2011 amb motiu de l’intent fallit que ja es va fer en aquell moment de posar a la venda 
aquestes promocions. 
 
No només compromisos, sinó també les accions que aquest Equip de Govern va portar a 
terme i que puguem pensar que vam ajudar i vam permetre que aquella operació es veiés 
avortada i l’Incasòl no pogués dur a terme la venda que havia plantejat. 
 
Parlava vostè de les contradiccions de CiU. No convindria que vostè repassés, jo el 
convido a fer-ho, l’acta del novembre del 2011, on no només vostès van donar suport a una 
moció molt similar a aquesta, sinó que vostès la van subscriure, és a dir, que van ser-ne 
partícips i van defensar una moció a la qual vostès, ara mateix, s’oposen. Res més, només 
per fer palès que, en tot cas, de contradiccions passa allò que n’hi ha a totes les famílies, 
només això. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Home, jo no crec que en el fons la Generalitat estigui gaire cofoia de poder desprendre’s 
d’aquest patrimoni. La Generalitat està en la situació que està i, per tant, és... Jo, aquí, 
l’únic que dic és que no ho fan amb tota la alegria, la Generalitat, el Govern de la 
Generalitat... 
 
Sí, però vostè sap quina situació d’asfíxia financera estan provocant vostès a la Generalitat 
i, per tant, potser no té altra opció en aquest moment, no? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, vull agrair el vot favorable de la resta de grups i 
de la regidora no adscrita a la moció. 
 
Després, vull dir que, malgrat la suposada incoherència que ha ressaltat el regidor de CiU, 
no ens sobta aquesta postura del PP. Ja coneixem la voluntat dels seus germans grans de 
Madrid d’aprimar la gestió pública. Jo diria que la volen aprimar tant que més aviat el que 
intentarien és que desaparegués la gestió pública i que fos substituïda al 100% per gestió 
privada. Aquest és el seu ideari, que, afortunadament, de moment, està fracassant, i 
aquesta voluntat la volen tirar endavant encara que això, en el cas del Masnou, es fes a 
costa dels drets a l’habitatge dels joves i de persones grans.  
 
I després li diria: aquesta moció l’ha tinguda un temps per poder-se-la llegir amb 
tranquil·litat, però torni a llegir l’apartat segon i tercer perquè en cap cas no fan referència 
al fet que demanem a ningú que s’ho vengui, sinó que el que diem és que s’estudiï què és 
el que passa i, en el cas que s’intentés la venda, justament per tenir més arguments per 
oposar-nos a aquesta operació des del punt de vista jurídic, per tant, per si algú dubta  
respecte quina és la voluntat del nostre Grup, només li recordaria que, des de l’any 2003, 
el Govern primer del PSC, Esquerra i ICV-EUiA i després només del PSC i d’Iniciativa van 
sempre manifestar la seva voluntat que tots els habitatges protegits que es construïssin al 
Masnou fossin de lloguer, tots, per sempre més, justament perquè d’aquest dret del qual 
ara gaudeixen 109 persones en puguin gaudir en temps successius persones grans o joves 
que s’incorporin a les edats corresponents i que únicament vam decidir que serien de 
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venda els 40 habitatges que s’haurien de construir a la caserna, justament per recuperar la 
inversió que s’havia efectuat en l’adquisició d’aquells terrenys. 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 22.04 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. 
 


