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Núm. PLE2014/12 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 16 d’octubre de 2014  

 
A la vila del Masnou, a les 20.03 hores del dia 16 d’octubre de 2014, es reuneixen, a la sala 
de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària, 
sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels 
tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, 
la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i 
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. 
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. 
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i 
la Sra. Judit Rolán i Romero. 
     
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. M. 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, dels esborranys de les acte s dels plens ordinaris del 19 de 
juny i 17 de juliol de 2014 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del dia 19 de juny de 2014, amb unes correccions a les 
intervencions del Sr. Eduard Garcia, el Sr. F. Xavier Serra i el Sr. Màxim Fàbregas. 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del dia 17 de juliol de 2014, amb unes correccions a les 
intervencions del Sr. Ernest Suñé, la Sra. Judit Rolán, el Sr. Màxim Fàbregas i el Sr. F. 
Xavier Serra.  
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següent: 
 

Actes en el Museu Municipal de Nàutica 
El 16 de setembre en el Museu Municipal de Nàutica, va tenir lloc la conferència sobre 
“La Guerra de Successió a Catalunya i el seu impacte al Maresme”, a càrrec de la 
historiadora Eva Serra i Puig, especialista en història de Catalunya del segle XVII. En 
aquest acte també es va fer la presentació de la publicació: La Guerra de Successió i les 
seves conseqüències: el segle XVIII al Maresme. En aquest acte es va lliurar un exemplar 
de la publicació a cada assistent. 
 
El dia 26 de setembre, en el Museu Municipal de Nàutica en motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni es va fer la presentació del projecte “El Masnou. Terra de Mar, 
recuperació del patrimoni local” a la sala Joan Comellas de l’Edifici Centre. 
 
El regidor de Cultura va informar de tot el projecte, es va presentar la web 
www.elMasnouterrademar.cat i es va projectar el Masnou en 3D del segle XIX, 
concretament de 1846 (imatges de racons del Masnou emblemàtics de l’any 1846). 
Després d’unes paraules de l’alcalde, l’acte es va cloure amb una interpretació de l'Oda el 
Masnou, de Josep Pujadas Truch, i música de Manel Peret, a càrrec de la soprano Mar 
Carrero i el pianista Manel Peret. La sala Joan Comellas es va omplir de gom a gom. 
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Inauguració de l’exposició “El poble gitano: passat  i present”- UNESCO 
L’11 d’octubre, a la sala Joan Comellas (Edifici Centre). Inauguració de l’exposició “El 
poble gitano: passat i pressent”, organitzada per l’Associació UNESCO El Masnou, en 
col·laboració amb el Museu. Tot seguit es va fer la conferència “El poble gitano, una 
història de supervivència”, a càrrec de Pere García, vicepresident primer de política i 
comunicació de la FAGIC–Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. 
 
Actes promoguts per la Biblioteca Joan Corominas 
El 17 de setembre, a la Biblioteca Joan Corominas, tertúlia literària dirigida per l’escriptora 
Maria Carme Roca, al voltant del llibre Sol ponent, sol ixent, de Teresa Costa i Gramunt. 
 
El 18 de setembre a la Biblioteca es va presentar La porta tancada, de Susanna Tortosa i 
Tudela. 
 
El 19 de setembre, organitzat per les biblioteques d’Alella i el Masnou es va presentar la 
Guia de recursos de les Biblioteques del Maresme, enguany dedicada a la gastronomia 
de la comarca i el pes específic que té la cuina i la gastronomia en la cultura de 
Catalunya. Seguidament es va fer una taula rodona en la qual va participar FFFFF, del 
restaurant Orfila del Masnou.  
 
El 27 setembre va tenir lloc a la Biblioteca Joan Coromines la tradicional “Hora del conte”, 
a càrrec de la companyia Patawa, la narradora RRRRR a la voreta del Mar. El dia 11 
d’octubre es van narrar els “Contes en clau de Rodari”, a càrrec de HHHHH. 
 
L’1 d’octubre va tenir lloc a la Biblioteca Joan Corominas la inauguració de l'exposició 
"Centenari de les normes ortogràfiques de la llengua catalana". Elaborada per la 
Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró i el CNL Maresme. Es va celebrar una partida de 
Scrabble gegant, amb la col·laboració de la Federació Internacional de Scrabble en 
Català. L’activitat va arrencar amb una desena de participants, alumnes de català de 
l’Oficina de Català del Masnou. La segona partida es va jugar el 10 d’octubre. 
 
El 4 d’octubre a la cella Vinaria de Teià, que depèn de la Mancomunitat de Serveis 
d’Alella, el Masnou i Teià, va tenir lloc els Vins escènics, la combinació de dos esquetxos 
teatrals amb un tast de vi DO Alella, del celler Roura. L’activitat fou organitzada per les 
biblioteques dels tres municipis. 
 
El 7 d’octubre, es va celebrar la primera sessió del Club Lectors Intrèpids. En aquesta 
primera sessió del club, l’encarregat de conduir-lo va explicar als pares i nens i nenes els 
objectius i els continguts del club de lectura.  
 
El 8 d’octubre, va tenir lloc la Taula rodona amb Eliana Oliveira, autora del llibre Ajudeu-
me: el crit d’una llengua que vol seguir viva, a càrrec d’Esteve Pujol. La taula rodona es 
va celebrar a la sala de formació de la biblioteca. 
 
Nit d’havaneres i rom 2014 
El 20 de setembre, l’Associació Musicultural Sons va celebrar la tradicional nit 
d’havaneres i rom a la plaça d’Ocata. Els assistents que van omplir la plaça van gaudir de 
la música marinera i el rom cremat. 
 
Ballada de swing 
El 21 de setembre, a la mateixa plaça d’Ocata, es va omplir de música i ballarins que van 
gaudir d’una tarda de swing organitzada per l’associació del Masnou Ple de Swing. 
  
El 24 de setembre, es va celebrar una assemblea per a la constitució del Consell 
d'Equipament de Ca n'Humet que, entre les diferents funcions que assumirà, serà 
l'encarregat d'elaborar el calendari d'activitats de l'equipament a partir de les propostes 
rebudes.  
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El Consell, presidit per la regidora delegada de Joventut, Sílvia Folch, va quedar constituït 
amb la presència de dos regidors més, dos representants de les entitats usuàries i dos 
representants dels usuaris individuals, així com una persona responsable de l'equipament 
que actuarà com a secretària. 
 
Espai Escènic Ca n’Humet 
Els dies 27 i 28 setembre i el 4 i 5 d’octubre, a la Sala Polivalent de l’Espai Escènic de Ca 
n’Humet va tenir lloc un càsting per part de la companyia teatral de Bibiana Morales, en el 
qual varen rebre 100 aspirants, que van ballar i cantar per aconseguir un paper al nou 
musical, Grease, que prepara amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou de cara a 
la programació de l’any vinent.  
 
El 4 d’octubre, la Fura dels Baus va presentar, davant d’un Espai Escènic ple, l’obra 
Temptacions, un exercici íntim visual i sonor que reflexiona sobre els conceptes de l’èxit i 
el fracàs, amb la versió de La història d’un soldat, d’Igor Stravinsky.  
 
El 12 d’octubre es va iniciar a l’Espai Escènic de Ca n’Humet la programació de Teatre 
Familiar, amb Cercant el sol, de Rocamora Teatre. L’espectacle va ser accessible per a 
persones amb discapacitat auditiva. 
 
Aquesta primera actuació de teatre familiar de la temporada s’ha dut a terme amb el 
suport de les regidories de Consum i Benestar Social. Ha tingut una acollida molt bona 
per part de les famílies del municipi. 
 
Itinerari “El Masnou i el vi”, en el marc de la V S etmana del vi DO Alella 
El 4 d’octubre es va fer un itinerari “El Masnou i el vi” en el marc de la V Setmana del vi 
DO Alella. Aquest activitat es va dur a terme conjuntament entre Promoció Econòmica i el 
Museu Municipal de Nàutica del Masnou. Va consistir en un itinerari guiat pel Masnou per 
conèixer la relació històrica del municipi amb el món del vi. Es va utilitzar una aplicació de 
GPS que els assistents es van descarregar al mòbil per anar d’un punt a l’altre de 
l’explicació. Hi van assistir 10 persones. 
 
Nova edició dels tallers d’estudi assistit (TEA)  
Durant la primera setmana del mes d’octubre, al voltant de 120 alumnes de les escoles 
del Masnou participen en una nova edició dels tallers d’estudi assistit (TEA) que s’han 
organitzat, un any més, a cada centre educatiu del municipi. En total, l’Ajuntament ha 
organitzat nou grups de tallers d’estudi repartits entre tots els centres d’educació primària 
i secundària del municipi. 
 
Els tallers d’estudi assistit van iniciar-se al Masnou el curs 2007-2008, en el marc de 
l’aportació anual que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat feia a l’Ajuntament 
a través del conveni per a les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn. Des del curs 2012-
2013, però, és directament l’Ajuntament qui finança la totalitat d’aquest servei. 
 
Visita al Centre d’Empreses Casa del Marquès d’una delegació de Chefchaouen (el 
Marroc)  
El 17 de setembre, una delegació de l’Ajuntament de Chefchaouen, al Marroc, que té un 
projecte de cooperació amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va visitar el Centre 
d’Empreses Casa del Marquès. 
 
La visita de la delegació s’emmarca en un recorregut per tres vivers d’empresa, l’Àgora 
de Vilafranca del Penedès, el TecnoCampus de Mataró i el Centre d’Empreses Casa del 
Marquès, per recollir diferents experiències sobre el funcionament intern dels vivers, la 
distribució d’espais, les accions de comunicació i altres aspectes d’interès dels vivers 
d’empreses. La Diputació de Barcelona ha estat l’entitat que ha recomanat que la 
delegació visites el Centre d’Empreses Casa del Marquès.  
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Visita institucional al Centre d'Empreses Casa del Marquès 
El 25 de setembre, el Centre d'Empreses Casa del Marquès va rebre la visita del 
president del Consell Comarcal del Maresme, el director general del Tecno Campus 
Mataró-Maresme i l’ alcalde d’Alella. 
 
L’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica, Joaquim Fàbregas, van ensenyar el nou 
equipament als representants de Tecnocampus, els quals van valorar molt positivament 
la posada en marxa d’aquest nou servei adreçat als emprenedors de la comarca. 
L’objectiu de la visita era cercar possibles vies de col·laboració entre els dos centres de 
suport a l’emprenedoria amb l’objectiu de millorar els serveis que s’hi ofereixen i contribuir 
al desenvolupament econòmic de la comarca 
 
Èxit de la segona edició de la Nit de Tapes al Merc at 
El dissabte 4 d'octubre, el Mercat Municipal del Masnou va obrir les seves portes de nit 
per oferir un tast dels seus productes. Des de les 19 h i fins a la mitja nit, el nombrós 
públic assistent va poder gaudir degustant les millors tapes fetes pels paradistes amb els 
seus productes frescos i de proximitat. 
 
L’èxit de la segona edició de la Nit de Tapes del Mercat Municipal del Masnou va ser 
total. Se n’ha fet una valoració altament positiva, tant per part de l'Ajuntament com dels 
paradistes del Mercat. Es van servir prop de 10.000 degustacions.  
 
La celebració gastronòmica va anar acompanyada d'animació. Entre les activitats 
proposades, no hi va faltar la música, amb les havaneres, activitats pels més petits. La 
vetllada va transcórrer amb un Mercat ple de gom a gom de gent amb ganes de passar-
ho bé plegats, i que no va dubtar a esperar fins al final per veure l'espectacle de focs 
artificials dels Diables del Masnou, que va servir de cloenda d'una nit ben plena d'activitat. 
 
Diada de Salut Mental d’ESQUIMA 
El diumenge 5 d’octubre, com cada any, s’havia d’haver celebrat la Diada de Salut Mental 
d’ESQUIMA, però malauradament l’entitat va haver d’anul·lar-la el mateix matí de 
diumenge a causa de la pluja. S’ha previst fer l’activitat el dia 2 de novembre. 
 
Inauguració Joguines Socials a la plaça dels Països  Catalans  
El 3 d’octubre es va fer la inauguració del projecte Joguines Socials a la plaça dels 
Països Catalans. Aquesta ha estat una proposta presentada per La Cistella Verda, que 
s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou, una iniciativa que posa 
de manifest la importància de compartir, promoure el consum responsable i el respecte 
cap als altres.  
 
Inici de les obres de les escales del carrer Pintor  Villà 
En data 6 d'octubre de 2014, s'han iniciat les obres de millora de les escales existents al 
carrer de Pintor Villà, entre el carrer de Jaume I i el carrer de Fontanills, les quals tindran 
una durada aproximada de dues setmanes.  
 
L'adjudicatària de l'obra, Camilo Fernández SL, ha tancat perimetralment la zona 
afectada per les obres i ha deixat practicable l'escala del costat oest d'aquest tram de 
carrer. 
 
Les referides obres pretenen millorar l'accessibilitat a la zona, executant dos trams 
d'escala per salvar el desnivell que hi ha entre ambdós carrers. Així mateix, es mantenen 
les zones enjardinades i se salven els arbres existents. 
 
Campionat del món de patinatge 
L’11 d’octubre, el regidor d’esports i l’alcalde en van desplaçar fins a Reus per assistir a la 
final del campionat del món de patinatge i poder animar el grup gran de xou del Club 
Patinatge el Masnou en la seva participació. Van quedar sots campiones del món, darrera 
de l’Olot. A peu de pista es va poder felicitar tots els components de l’equip, patinadores, 
patinadors, equip tècnic i directiva per haver aconseguit aquest èxit esportiu. També fem 
extensiva la felicitació a tots els familiars i amics presents al pavelló. 
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El dia 13 d’octubre, amb l’assistència de quasi tots els membres del Consistori, es va fer 
una recepció oficial als regatistes del Club Nàutic Masnou, els quals han obtingut al llarg 
de l’any els guardons següents: 
 
 Campiones del món de classe 420 – categoria junior  
 VVVVV (masnovina) 
 DDDDD 
 Campiona del món en la classe Bic Open 
 GGGGG (masnovina) 
 Subcampió absolut en la classe Europa 
 TTTTT 

 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia  
 
Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 1070 
de data 10 de setembre de 2014, al número 1254 de data 10 d’octubre de 2014. 
 
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. Modificació del contracte de la gestió indirecta , en règim de concessió, del servei 
d’escola municipal de música del Masnou (SC 10-2013 ) 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Ensenyament, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 16 de maig de 2013, va aprovar 
l’expedient per a l’adjudicació del contracte, en règim de concessió, del servei d’escola 
municipal de música del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2013, va adjudicar 
aquest contracte a Musicop, SCCL. 
 
Vista la instància de data 28 de maig de 2014, amb número de registre 5183/2014, en la 
qual el representant de l’entitat adjudicatària sol·licitava que no s’exhaurís la despesa 
prevista per al curs 2013-2014 pel que fa a les obligacions de despesa en material educatiu. 
 
Vista la instància de data 1 de juliol de 2014, amb número de registre 6024/2014, en la qual 
es posava de manifest la liquidació del compte d’explotació definitiu del curs 2013-2014, i en 
la qual se sol·licitava la revisió de la clàusula contractual que obliga l’adjudicatari a la compra 
de material educatiu per un import fixat a la memòria econòmica per a cada curs escolar. 
 
Vist l’informe de data 18 de setembre de 2014 emès pel tècnic d’Ensenyament d’aquest 
Ajuntament. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
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Primer.  Modificar el redactat de la clàusula 6.2.b, paràgraf setè, del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars del contracte, pel següent: 
 

Text vigent 
Atès que, per a cada curs, el projecte contempla l’obligació de l’empresa adjudicatària 
d’adquirir material educatiu pels imports fixats a la memòria econòmica, també es deduirà 
de l’aportació anual de l’Ajuntament la diferència entre l’import previst per a l’adquisició de 
material educatiu i el que cada any hagi adquirit l’empresa adjudicatària, adquisició que 
haurà de justificar mitjançant la presentació de les factures corresponents. 
 
Nou redactat 
Atès que, per a cada curs, la memòria econòmica fixa els imports previstos per a la 
despesa en material educatiu, l’empresa adjudicatària haurà de justificar 
documentalment, mitjançant la presentació de les factures corresponents, que el material 
adquirit garanteix la prestació adequada del servei, d’acord amb l’oferta de places, les 
previsions en l’ocupació i l’organització que reculli el Pla Anual. 

 
Segon.  Notificar aquesta modificació a l’interessat.” 
 
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. Modificació de l’annex del conveni d’encàrrec de  gestió de prestació de serveis de 
salut pública entre l’Agència de Salut Pública de C atalunya i l’Ajuntament del Masnou 

El senyor Ferran Flo Torrell, regidor delegat de Salut Pública, llegeix la proposta següent: 

“Vist que el passat 19 de desembre de 2013 es va aprovar al Ple ordinari el Conveni 
d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou, vigent fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Vist que el pacte primer de l’esmentat conveni estableix que l’Ajuntament només encarrega 
a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en l’annex del conveni. 
 
Vist que el pacte cinquè acorda constituir una comissió de seguiment del conveni, que s’ha 
de reunir, com a mínim, un cop l’any. 
 
Vist que el passat mes d’agost de 2014 es va reunir la comissió de seguiment per valorar 
l’execució de les activitats del 2013 indicades en l’annex del conveni aprovat i proposar les 
activitats a realitzar l’any 2014. 
 
Vist que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en els articles 13.1 Delegació de 
competències i 15.1 i 4 Encàrrec de gestió s’estableix el següent: 
 
Els òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l'exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, tot i que 
no siguin jeràrquicament dependents, o de les entitats de dret públic vinculades o 
dependents d'aquelles. 
 
La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encomanada a altres òrgans 
o entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o quan no es 
posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. 
 
Quan l'encomana de gestió es realitzi entre òrgans i entitats de diferents administracions es 
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, excepte en el supòsit 
de la gestió ordinària dels serveis de les comunitats autònomes per les diputacions 
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provincials o si escau *cabildos o consells insulars, que es regirà per la legislació de règim 
local. 
 
Vist que, la Llei 18/2009 de salut pública, en l’article 52 relatiu als serveis mínims dels ens 
locals, els atribueix, en els apartats b), c) i f), les següents competències: 
 
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi. 
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic. 
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de 
comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a 
activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense de 
la producció d’àmbit local i del transport urbà. 
 
Vist que la Llei 18/2009, al seu article 53.1, estableix el següent: 
 
“Els ens locals poden prestar els serveis mínims de salut pública als quals fa referència 
l’article 52 directament o per qualsevol de les formes de gestió que estableixi la legislació de 
règim local. Per raons d’eficàcia i en els casos en què els ens locals no tinguin els mitjans 
humans o tècnics idonis per prestar els serveis que els atribueix aquesta llei, poden 
encarregar la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o de servei de llur competència a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquest encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per 
mitjà de la subscripció d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent.” 
 
Vistos els convenis marc entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya de data 11 de 
gener de 2006 i 2 de juliol de 2013. 
 
Vistes la memòria i l’acta de la comissió de seguiment del conveni objecte d’aquesta 
proposta. 
 
Vist l’informe tècnic justificatiu de la Inspectora de salut pública i consum de l’Ajuntament del 
Masnou, de data 26 de setembre de 2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de l’annex del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de 
serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament del 
Masnou, segons l’annex, incloent la delegació de competències en matèria d’expedients 
sancionadors. 
 
Segon.  Notificar l’aprovació de la modificació de l’annex del conveni a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 
 
Tercer.  Publicar l’acord segon aprovat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes.” 
 
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. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Doncs, si de cas, si explica una mica de què es tracta això, si us plau. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bé, sí, simplement volia dir que això que portàvem avui a Ple en definitiva és un conveni que 
ja està signat des del 19 de desembre de 2013 fins a finals de 2016, i aleshores els annexos 
canvien cada any. Perquè un any és convenient una cosa i un altre any una altra, un any és 
convenient carnisseries l’altre any ens convenient aigües de boca, guies de salut pública, 



8 
 

legionel·la, etc. I, llavors, penso que tampoc caldria, però, en fi, en definitiva com que s’ha 
aprovat per unanimitat. 
 
En la comissió corresponent, recordo que els companys d’Iniciativa es van abstenir i, és clar, 
s’hagués pogut donar el cas ―que no s’ha donat―, però, el cas extrem que ara, per 
exemple, els companys de l’oposició, que són la majoria, si hi haguessin votat en contra ens 
haguéssim trobat aquí amb una situació totalment increïble, no? En el sentit que ja s’estan 
fent les inspeccions, en molts casos ja s’estan fent les segones inspeccions per mirar si 
s’han corregit les mesures correctores que s’havien proposat a les primeres inspeccions. 
Aleshores, s’hagués pogut donar una situació extraordinàriament rara, no? Però, és clar, 
però bé, afortunadament no ha passat res, no és així, s’ha aprovat per unanimitat, però 
s’hagués pogut donar el cas, no? Per això et dic que..., penso que no calia portar-ho al Ple, 
però b,é en fi... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ara el que és interessant és que això és la delegació de competències.  
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Sí, sí,sí, sí... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
A l’Agència Catalana de Salut perquè faci les inspeccions i el registre sancionador de salut 
pública en establiments, etc. perquè d’això es tractava. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Molt bé, d’acord. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies.  
 
7. Aprovació inicial del projecte d’adequació del s olar ubicat entre els carrers 
d'Almeria, Polacra Goleta Constança, Berguedà i Sev illa del Masnou 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Aquí, senyora secretària, hem de procedir amb una ratificació, orienti’m una mica si us plau. 
 
La Sra. Secretària 
 
Jo considero, senyor alcalde que tot depèn de la naturalesa de la proposta, si s’entén que és 
la mateixa proposta que ja figurava a l’ordre del dia i no ha canviat en part substancial no 
caldria, si s’entén que la proposta com a conseqüència del nou projecte modifica la 
documentació que figurava en la convocatòria de l’ordre del dia jo penso que no estaria, no 
seria una qüestió, seria una qüestió purament formal, però caldria ratificar-ho. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord, si de cas jo crec que, per donar-li més validesa jurídica i que no ens trobem amb 
cap entrebanc futur de cara a la viabilitat, explicarem al públic que això és un projecte que 
es va presentar a la comissió informativa corresponent i que avui s’ha convocat una altra 
comissió informativa per modificar aquell projecte, és a dir, que aquest projecte ha sofert 
algunes variacions importants i, per tant, senyora secretària, també hi estem d’acord ―si no 
hi teniu cap inconvenient― i procediríem a ratificar l’acord de la comissió informativa 
extraordinària i urgent que s’ha fet aquesta tarda, a fi que el que estem portant aquí a Ple és 
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el projecte modificat. D’acord? No? El que portem aquí és el projecte modificat... Bé... però 
crec que és millor fer-ho així. Per tant, hem de votar, no? Senyora secretària?  
 
La Sra. Secretària 
 
Sí, s’haurà de ratificar, perquè s’han fet modificacions substancials al projecte i a la 
proposta. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Val, doncs, votem la ratificació que el que estem portant aquí és un projecte modificat del 
que constava inicialment en l’ordre del dia del Ple, o sigui, anem a debatre un projecte que 
no és el que consta en l’ordre del dia del Ple, sinó que ha sofert modificacions.  
 
El president sotmet a votació el projecte modificat amb la proposta modificada, amb el 
resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora 
no adscrita). Es ratifica per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia.  
 
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta següent:  
  
“Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment del dia 6 d’octubre de 2014 en 
relació amb la proposta d’aprovació inicial del projecte d’adequació del solar ubicat entre els 
carrers d'Almeria, Polacra Goleta Constança, Berguedà i Sevilla del Masnou. 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de referència redactat pels serveis tècnics municipals amb 
un pressupost d’execució per contracte de 192.166,62 €, IVA exclòs. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Mobilitat emès amb data 9 d’octubre de 2014. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal emès amb data 14 d’octubre de 2014. 
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 14 d’octubre de 2014 per la tècnica de gestió de l’Àrea 
de Foment del qual es desprèn que l’aprovació del projecte esmentat és competència del 
Ple. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, es proposen els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries per a l’adequació del solar situat 
entre els carrers d'Almeria, Polacra Goleta Constança, Berguedà i Sevilla d’aquest terme 
municipal, amb un pressupost d’execució per contracte de 192.166,62 €, IVA exclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de trenta dies, 
conforme al que estableix l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Tercer. Considerar-lo aprovat definitivament a tots els efectes, en el supòsit que no s’hi 
presentin reclamacions de cap tipus durant el període d’informació pública esmentat.” 
 
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. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies alcalde. De fet, el projecte aquest que s’aprova és fruit de l’acord que vam arribar 
en el seu dia amb l’Equip de Govern perquè es tiressin endavant una sèrie d’inversions al 
Masnou, inversions pressupostàries inicialment dins d’uns 825.000 €, dins de la qual hi havia 
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aquest projecte que ara s’amplia. Lògicament, vam aprovar i vam donar suport a aquestes 
inversions en contra de l’opinió i del vot d’una bona part dels representants en aquest Ple i, 
lògicament, estem d’acord amb una ampliació i una millora que també és fruit del 
suggeriment i de les aportacions que han fet membres d’aquest consistori. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies Sr. de las Heras. Sr. Màxim Fàbregas, tens la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí. El nostre Grup ha votat a favor de la proposta, perquè en la Comissió Informativa ha 
presentat un seguit d’esmenes, la major part de les quals ―totes excepte una― han estat 
recollides per l’Equip de Govern i entenem que aquestes i les que havia presentat el partit 
socialista, que també han estat incorporades, milloren sensiblement el projecte i per això 
hem donat el nostre vot a favor. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hi hem votat a favor, perquè estem molt satisfets, 
doncs, que el govern hagi decidit presentar aquest projecte que, inicialment, el vam 
dissenyar el mandat passat i el vam dotar de pressupost. Cert és, i això s’ha de dir, que 
aquest és un projecte millorat, tant per les aportacions realitzades des d’Urbanisme com per 
les esmenes que han presentat altres grups, entre ells el nostre.  
 
Les nostres esmenes han conduït, sens dubte, a fer millor un bon projecte, a dotar-lo dels 
elements necessaris per a l’accessibilitat des del carrer Almeria, destacant l’accés per a 
persones amb mobilitat reduïda, seguint els criteris establerts per l’Associació de 
Discapacitats Físics del Masnou i defensats per aquest grup, ja en reiterades ocasions. 
 
A més de les esmenes, i després de parlar amb el veïnat i explicar-li el projecte i recollir, 
doncs, els seus suggeriments, vam fer al senyor Eduard Garcia Gebani, doncs, tot un seguit 
de notes que ell va saber incorporar, o bé al projecte o se’n va plantejar seriosament l’estudi, 
no?, com pot ser la solució de la connexió al carrer Sevilla, l’estacionament de camions i una 
zona per a càrrega i descàrrega; especialment, doncs, la solució al trànsit de vehicles que es 
dóna per l’entrada i sortida i que el nostre Grup creu que hauria de solucionar-se canviant de 
sentit el carrer la Selva. Moltes gràcies.  
 
Un suggeriment: em comentava la regidora Marta Neira, i és cert, que en altres ocasions 
s’ha fet quan hi ha un projecte d’aquestes característiques. Es planteja fer una exposició 
pública. Ahir explicava a la ciutadania, què és el que es vol fer i com es vol fer. Nosaltres els 
convidem, si no ho tenien pensat, doncs, a fer-ho. ―El senyor Eduard Garcia contesta que 
així està previst― Molt bé, així m’agrada. Gràcies  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Primer, m’agradaria donar les gràcies a tots aquells que avui han donat suport a la proposta; 
per tant, a tots els membres del consistori. És motiu de satisfacció aprovar projectes, no 
només amb un ampli suport, sinó per unanimitat, tal com avui s’ha fet.  
 
Jo crec que hem d’estar molt satisfets d’haver arribat avui a aquest punt, i d’haver-ho fet tal 
com ho hem fet. Vull fer extensiu el meu agraïment, també, als tècnics i personal de la casa 
que han col·laborat en la redacció del projecte. 
 
Deia que estic molt satisfet perquè aquesta és una proposta que, tot i que l’Equip de Govern 
teníem al cap des de fa molt de temps, no vam veure l’ocasió de poder-la materialitzar fins 
aquest any, quan, mitjançant la incorporació de romanent de crèdit, destinàvem 90.000 
euros a aquesta intervenció. Per limitacions pressupostàries, es preveia fer una intervenció 
més modesta, per adequar el solar i poder-ne fer un ús correcte.  
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En aquella mateixa operació, destinàrem 75.000 euros a reurbanitzar dos carrers del casc 
antic, i el mes passat vam tenir la possibilitat de demanar una subvenció extraordinària a la 
Diputació de Barcelona, que ens ha permès destinar-la a aquests dos carrers, de manera 
que aquells altres 75.000 euros quedaven alliberats. Com no podia ser d’una altra manera, 
vam voler complementar la partida inicial de 90.000 euros per a l’adequació del solar i 
millorar-ho una mica. 
 
Tot i l’increment de dotació pressupostària, aquesta era insuficient per tal d’aprovar un 
projecte com el que avui estem aprovant. Durant la Comissió Informativa de la setmana 
passada, principalment el Partit Socialista de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa feien propostes de millora, però aquestes millores suposaven 
també un impacte econòmic. I precisament aquí és on crec que ens hem de felicitar tots 
plegats, ja que vàrem ser capaços d’acordar que aquestes millores eren necessàries, i que 
calia fer l’esforç d’augmentar la dotació per tal que el projecte que avui presentem, 
esdevingui una realitat. Caldrà, però, en un altre punt de l’ordre del dia, ratificar aquest 
compromís i, formalment, fer els ajustaments pressupostaris necessaris. Fins aquí la part 
econòmica.  
 
Ara és quan s’hauria de dir allò que una imatge val més que mil paraules, però avui no tinc 
disponibilitat d’oferir imatges i, per tant, ens haurem de quedar amb les mil paraules. 
Intentaré explicar el millor possible què és el que estem fent o què és el que proposem. El 
projecte que avui aprovem s’emplaça en el solar delimitat pels carrers Almeria, Polacra 
Goleta Constança i Berguedà, també limita amb el carrer Sevilla, i té una superfície 
aproximada d’uns 1.900 m2. Aquest solar, actualment sense urbanitzar, és utilitzat pels veïns 
de la zona com a aparcament, malgrat els seus forts desnivells i el fet de no tenir un acabat 
superficial, cosa que el fa impracticable en els dies de pluja i ens els dies posteriors. 
 
El projecte avui aprovat proposa fer un buidat de les terres del solar que generi una 
plataforma única a la cota dels 66 m, el que vol dir que quedarà pràcticament al mateix nivell 
que el carrer Berguedà i Polacra Goleta Constança. Aquest fet suposa que es genera un 
desnivell en tot el perímetre del solar, amb els carrers adjacents, sent especialment acusat 
en el seu límit amb el carrer Almeria, on el desnivell arriba en algun punt als 4,80 m. És en 
aquest límit on s’ubica tot un sistema de rampes que garanteix l’accés als vianants des del 
carrer Almeria, a l’aparcament, també per a persones amb mobilitat reduïda. El mateix 
sistema de rampes garanteix també la connexió amb el carrer Sevilla, així com unes escales 
per reduir el recorregut.  
 
Aquest desnivell entre l’aparcament proposat i el carrer Almeria esdevé un dels punts clau 
del projecte pensant en el futur, ja que és totalment compatible amb qualsevol decisió que 
es prengui en el futur. Respecte de l’ús o dels equipaments que s’hi vulguin construir, res no 
impedeix que en el futur es pugui generar una plaça, un espai públic o un equipament, a peu 
pla des del carrer Almeria 
 
L’accés per a vehicles s’ubica a la part baixa del carrer Polacra Goleta Constança, i la 
sortida es realitza pel carrer Berguedà, el que fa que pràcticament no hi hagi rampes per a 
vehicles, aprofitant al màxim l’espai existent, fins a un total de 64 places d’aparcament, dues 
d’elles adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest nombre supera els vehicles 
que hi aparquen actualment. 
 
La intervenció es completa amb la recollida d’aigües i la seva connexió a la xarxa, així com 
amb la il·luminació de l’aparcament, amb el trasllat dels focus que actualment existeix a 
l’exterior del solar, si bé es preveu que en la licitació de l’obra es puguin acceptar millores 
respecte d’aquest punt. 
 
Queden pendents estudis respecte de la mobilitat de la zona, així com respecte de les zones 
de càrrega i descàrrega, que s’estudiaran en la corresponent comissió de mobilitat, però a 
priori, el fet de no accedir a l’aparcament amb una rampa de vehicles des del carrer Almeria, 
tal com es fa actualment, pot possibilitar que en aquest punt es pugui situar una zona de 
càrrega i descàrrega, en el carrer amb major densitat comercial del sector immediat. 
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En definitiva, estem convençuts que avui aprovem un bon projecte, que ha d’ajudar a 
resoldre problemes d’aparcament a la zona, així com ajudar el comerç del sector a generar 
un aparcament totalment urbanitzat on els usuaris puguin aparcar amb total garanties 
mentre realitzen les seves compres. 
 
Acabar reincidint en el meu agraïment a tots els grups municipals i a la regidora no adscrita, 
per haver donat suport avui a aquesta proposta i per haver-la pogut tirar endavant, per 
unanimitat. Moltes gràcies a tots. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Jo voldria afegir, a part de remarcar tot el que ha dit el company, que avui estem 
donant una mostra molt bona que si tots plegats ens hi fiquem i fem propostes aquest és un 
projecte que ha anat millorant a partir de les propostes de gairebé tots vostès. Jo crec que 
hem arribat a una bona fita. Ara falta esperar que això es concreti amb una realitat. Volia 
agrair a aquells que, en un principi, ens van donar suport i també agrair a tots vostès que jo 
crec que hem fet possible donar aquesta bona imatge del que és la política en aquests 
moments, que prou falta en fa. Això vol dir que, a part que tenim moments tensos i que a 
part que tenim que el debat polític, òbviament, doncs, ens dur a confrontar posicions a 
vegades, doncs, no gaire entesos, avui estem oferint a la ciutadania una bona mostra que 
quan volem i podem i es posen els mitjans damunt la taula, doncs, som capaços de fer 
coses grans i aquesta una petita cosa gran. Gràcies a tothom.  
  
8. Aprovació de l’actualització de preus del compte  d’explotació de l’any 2014 de la 
concessió del servei de transport públic urbà 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Avia’m, jo li proposaria senyor alcalde que vist 
que a la Comissió Informativa extraordinària urgent que hem celebrat poc abans d’aquest 
ple hi ha hagut diversos grups municipals que han demanat que aquest punt fos retirat de 
l’ordre del dia, proposo que el retiri de l’ordre del dia per poder-ho debatre en un altre Ple. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Cap inconvenient. Queda retirat aquest punt, l’ajornem, doncs, per una altra ocasió i tindrem 
també, oportunitat per veure altres coses.  
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
9. Cancel·lació de la garantia definitiva del contr acte dels serveis de neteja viària i 
recollida domiciliària d’escombraries de l’any 1992  i de la garantia definitiva per a la 
modificació d’aquest contracte de l’any 2005 
 
El senyor Jordi Matas i Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis Municipals, 
llegeix la proposta següent: 
 
“Vistos els escrits presentats per l’empresa Cespa, SA en data 17 de juny de 2014, amb 
números de registre d’entrada E-2014/005732 i E2014/005741, en els quals sol·liciten la 
devolució de la garantia definitiva del contracte dels serveis de neteja viària i recollida 
domiciliària d’escombraries i la garantia definitiva que van dipositar per a la modificació del 
contracte esmentat, respectivament. 
 
Vist l’informe favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i serveis amb data 22 de 
setembre de 2014, en el qual manifesta que no s’ha trobat a l’expedient del contracte de 
l’any 1992 i de la seva modificació de l’any 2005 cap informe negatiu en relació amb la 
prestació dels serveis per part de l’empresa Cespa, SA, per la qual cosa es considera que 
se’n pot retornar la garantia definitiva. 
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Atès que actualment Cespa, SA té dipositada una garantia definitiva, mitjançant aval 
bancari, en concepte del servei de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i 
platges del terme municipal del Masnou, d’import de 77.807,58 €, dipositada a l’Ajuntament 
el dia 27 de març de 2013, referent al contracte adjudicat pel Ple de l’Ajuntament en data 18 
d’abril de 2013. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i de conformitat amb el que preveu l’article 22.2 n) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local es proposen els acords 
següents: 
 
Primer . Cancel·lar i retornar a l’empresa Cespa, SA, la garantia definitiva que té constituïda 
per import de 24.434,24 €, pel concepte del contracte inicial signat l’1 de juny de 1992, 
d’acord amb l’informe tècnic favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i Serveis. 
 
Segon. Cancel·lar i retornar a l’empresa Cespa, SA la garantia definitiva que va constituir el 
2005, per import de 4.142,42 €, pel concepte de modificació del contracte inicial, d’acord 
amb l’informe tècnic favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i serveis. 
 
Tercer . Notificar aquests acords a l’empresa Cespa, SA i al departament de Tresoreria de 
l’Ajuntament.” 
 
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. 
 
10. Aprovar la continuïtat del servei de recollida de residus, neteja viària, passeig 
Marítim i platges del terme municipal del Masnou de s de l’1 de novembre de 2014, la 
revisió de preus a partir de l’1 de maig de 2014 i els endarreriments d’aquesta revisió 
de preus fins a data 30 de setembre de 2014. 
 
El senyor Jordi Matas i Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis Municipals, 
llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent, de data 31 de gener de 
2013, va aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida de residus, neteja viària, 
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 18 d’abril de 2013, va adjudicar aquest 
contracte a l’empresa Cespa, SA, que va finalitzat en data 30 d’abril de 2014. 
 
Vist que en data 24 d’octubre de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la continuïtat del 
servei de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del 
Masnou, a favor de l’empresa Cespa, SA, des de l’1 de maig al 31 d’octubre de 2014, amb 
les mateixes condicions actualment vigents, i sempre que no es produís l’adjudicació del 
contracte definitiu. 
 
Atès que el servei de neteja viària i recollida de residus és de prestació obligatòria en virtut 
de l’article 26.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
115 de la Llei 22/88, de 28 de juliol de costes, modificada per la llei 2/2013, de 29 de maig, 
de protecció i ús sostenible del litoral. 
 
Atès que en data 15 de setembre d’enguany va finalitzar el termini per presentar les ofertes 
en la licitació per procediment obert pel serveis de recollida de residus, de la neteja viària, 
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou aprovada en data 17 de juliol de 
2014 pel Ple de l’Ajuntament, i actualment s’estan realitzant les meses de contractació 
d’aquesta licitació. 
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Vist l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en el qual manifesta la seva voluntat de 
seguir prestant el servei a partir del dia 1 de novembre de 2014, amb el compromís de 
continuar complint amb la proposta tècnica aprovada. 
 
Vist, així mateix, l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en data 16 de maig de 2014, en 
el qual sol·licitava, que es procedís a la revisió de preus anual del servei, tal com es preveu 
en la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte. 
 
Vist l’informe favorable emès pel cap de la unitat de Manteniment i Serveis de data 26 de 
setembre de 2014, en el qual proposa la revisió de preus d’aquest contracte a partir de l’1 de 
maig de 2014 i els endarreriments d’aquesta revisió de preus fins a data 30 de setembre de 
2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i de conformitat amb el que preveu l’article 22.2 n) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local es proposen els acords 
següents:  
 
Primer. Aprovar la revisió de preus d’aquest contracte, d’acord amb l’establert a la clàusula 
segona, segons la variació de l’IPC del mes d’abril de 2013 al mes d’abril de 2014 variació 
és del 0,40 %, que corregida en un 85 % resulta un 0,34 %, quedant el nou cànon mensual 
de 143.132,23 IVA inclòs, amb el detall següent: 
 

Partida Descripció 
Mensual sense revisar Mensual actualitzat 

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 
MS 16200 
22700 

Recollida escombraries i 
soterrats rebuig  44.788,97   49.267,87   44.941,26   49.435,38  

MS 16201 
22700 Recollida brossa orgànica   8.719,12   9.591,03   8.748,76   9.623,64  
MS 16300 
22700 Neteja de carrers  65.204,35   71.724,78   65.426,04   71.968,64  
MS 17900 
22700 Servei de neteja platges  10.966,86   12.063,55   11.004,15   12.104,57  

Total    129.679,30   142.647,23   130.120,21   143.132,23  

 
Segon. Aprovar la despesa de 2.425,00 €, IVA inclòs, en concepte dels endarreriments de la 
revisió de preus pel període de l’1 de maig al 30 de setembre de 2014, d’acord amb el detall 
següent: 
 

Partida Descripció 
Despesa període 1/5/14 a 30/09/14 

(IVA inclòs) 
Despesa a 
autoritzar 

Sense actualitzar Actualitzat Diferència 

MS 16200 
22700 

Recollida escombraries i 
soterrats rebuig  246.339,35   247.176,90   837,55  

MS 16201 
22700 Recollida brossa orgànica   47.955,15   48.118,20   163,05  
MS 16300 
22700 Neteja de carrers  358.623,90   359.843,22   1.219,32  
MS 17900 
22700 Servei de neteja platges  60.317,75   60.522,83   205,08  

Total    713.236,15   715.661,15   2.425,00  

 
Tercer. Aprovar la continuïtat del servei de recollida de residus, neteja viària, passeig 
Marítim i platges del terme municipal del Masnou, a favor de l’empresa Cespa, SA, a partir 
de l’1 de novembre, amb les mateixes condicions actualment vigents, fins a l’entrada del nou 
adjudicatari que es faci càrrec del servei i que s’estima que serà en un termini aproximat de 
dos mesos. 
 
Quart. Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per un període estimat de dos 
mesos, amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost municipal de 2014, pels 
imports següents: 
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MS 16200 22700 Recollida escombraries i soterrats per un import de 98.870,77 €. 
MS 16201 22700 Recollida brossa orgànica per un import de 19.247,27 € 
MS 16300 22700 Neteja de carrers per un import de 143.937,29 € 
MS 17900 22700 Servei de neteja de la platja per un import de 24.209,13 € 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa Cespa, SA.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU, ERC-AM i 
GIM), 3 vots en contra (ICV-EUiA) i 7 vots d’abstenció (PSC-PM, PP i la regidora no 
adscrita). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Molt ràpidament. Demanaria una mica de coherència amb el que hem anat 
votant. El nostre Grup, en els últims plenaris que hem tractat aquest tema, i només esperar i 
desitjar que sigui l’última vegada que hem de fer un pròrroga d’aquestes característiques 
perquè no deixem de fer molts actes de bona fe, esperant i desitjant, doncs, que el 
procediment per al nou contracte vagi a bon terme, vagi a bon port i, si no és així, se’ns 
quedaran..., concretament a mi se’m quedarà una mica cara de tonto per l’excés de 
confiança que jo crec que estem donant; però bé, esperem que sigui pel bé del municipi i 
que així sigui i sigui d’hora. Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Avilés. El senyor Xavier Serra. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí. Gràcies, senyor alcalde. En anar tan ràpid aquest punt, ha impedit que nosaltres 
preguntéssim abans de fer la votació com es resolia la pregunta que havia fet el Grup 
Municipal Socialista respecte a la possibilitat o no de fer la pròrroga. Entenem que s’ha 
passat a votació i, per tant, entenem que se suposa que sí, que es pot fer aquesta pròrroga 
des del punt de vista jurídic. En tot cas, com que sí que s’ha votat, nosaltres hem votat 
negativament, com ho vàrem fer a la proposta de pròrroga el 24 d’abril de 2014 i com ho 
vam fer en la decisió inicial el 31 de gener de 2013. En aquella ocasió primera, ja vàrem 
esmentar els punts que el nostre Grup no trobava adients del plec de clàusules. En concret, 
tenien a veure amb el tema de l’antiguitat dels vehicles, els horaris i freqüències de les 
recollides, i les seves afectacions a la qualitat del servei, qualitat mediambiental i a la 
recollida selectiva per als nostres ciutadans i ciutadanes. Dèiem, al final d’aquella 
intervenció, el gener del 2013, i cito textualment: “És veritat que aquestes són clàusules 
temporals amb un any de durada. Per solucionar el fet que va quedar desert el darrer 
concurs revisat pel govern anterior i la incapacitat del govern actual de solucionar el tema o 
fer una proposta de resolució respecte aquesta qüestió en tot el temps que fa que governen. 
Doncs bé, un any i nou mesos més tard continuem aplicant el contingut del servei 
provisional que té greus deficiències, al nostre entendre, mediambientals i de qualitat i que 
assegurava el govern que en un any s’hauria lliurat la proposta definitiva, tot i que la fase 
concurs està en marxa i oberta aquests dies, no podem estar d’acord en què unes 
condicions de servei que ja qualificaven de no suficients i molt temporals hagin durat al llarg 
de quasi al final dos anys.”  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup ha votat abstenció perquè no podíem 
votar favorablement a una proposta, ja que ens donava dubtes raonables. Com ja molt bé ha 
observat el regidor Xavier Serra, doncs nosaltres vam fer unes preguntes que no han estat 
respostes. Aquestes preguntes venien pel fet que ja es va aprovar el 24 d’abril del 2014, 
amb el vot en contra del Partit dels Socialistes a Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya 
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Verds-Esquerra Unida i Alternativa, doncs, el que avui estem prorrogant, nosaltres crèiem en 
aquell moment, doncs, que el servei té una limitació específica i s’havia de fer la pròrroga 
d’una manera concreta en aquell moment, ja que els serveis tècnics de l’Ajuntament van 
estimar que la correcta era com es feia i va quedar aprovat. Nosaltres comencem de nou i 
estudiem aquesta proposta, l’estudiem amb voluntat de donar-hi suport, perquè també 
estem, com molt bé ha dit el company Frans Avilés, estem ja... comencem ja a estar una 
mica cansats d’aquesta reiteració de pròrrogues. I desitgem que això s’acabi ja d’una 
vegada amb l’adjudicació a una empresa.  
 
Nosaltres tenim dubtes, perquè quan es va aprovar, una de les condicions era que 
s’aprovava a la pròrroga des de l’1 de maig al 31 d’octubre de 2014, amb les mateixes 
condicions actualment vigents. És clar, el problema és aquí en la interpretació de la frase: 
“en les mateixes condicions actualment vigents”. I és que, al nostre entendre, i si ens 
remuntem a les condicions vigents aprovades al Ple, el punt cinquè diu: “que la durada del 
contracte i possibles pròrrogues, s’estipula que no podrà superar la totalitat del contracte 
incloses les pròrrogues als 18 mesos”. Nosaltres creiem, doncs, que podria haver-hi una 
mala interpretació no voluntària d’aquest tema de les pròrrogues establertes, els mateixos 
acords plenaris, i aquesta era la qüestió que plantejàvem perquè fos resolta. Bé com, doncs 
no ha estat possible donar resposta, perquè la senyora secretària ha tingut un problema i 
totalment queda excusada, però ens estranya que el govern no hagi tingut la capacitat de 
cercar algú amb suficient entitat jurídica per assessorar-se sobre una pregunta d’aquestes 
característiques. Així doncs, el nostre Grup ens hem estimat més no posar pals a les rodes i 
garantir la continuïtat d’un servei que creiem molt important. Així doncs, ens hem abstingut. 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, gràcies. Primer, volia agrair el suport del Grup Independent del Masnou, així com 
l’abstenció que ha fet possible aprovar aquest punt. Ja es va comentar el seu dia, també, 
respecte doncs, Iniciativa que avançava aquell posicionament, però era un tema provisional 
i, per exemple, fer comprar camions nous per un tema puntual que havia de ser... doncs, no 
era lògic en aquest sentit i això és el que veiem. No obstant això, sempre amb la visió 
posada a poder tirar endavant i per fi s’ha fet, que estem avaluant ―per part dels tècnics― 
les propostes presentades per les empreses que s’han presentat en aquest concurs, que 
són sis i que, per tant, tal com vam comentar l’altre dia també per Internet, que properament 
podem tenir, esperem poder tenir una reunió per poder explicar totes les propostes que han 
fet. Totes aquestes propostes també sempre s’han presentat, s’han fet uns plecs valorant 
l’entorn, per tant hem de tenir, hem de tocar de peus a terra amb les millores que 
presentaran d’acord amb els pressupostos que tenim en aquest Ajuntament. Per tant, 
esperem que aquestes millores que surtin, es notin en el futur.  
 
Dubtes raonables, senyor Suñé. Jo, és que, és clar, és un tema jurídic dirigit en un correu 
directament a la senyora secretària i, com vostè ha dit, per un problema, doncs, no ha pogut 
respondre. Jo, no obstant això, també tots els dubtes que tenen vostès al seu informe del 
mes de maig d’aquest any, que és informe de secretaria, del 22 d’abril de 2014 on també 
especifica una pregunta semblant que es va fer; per tant, les qüestions estaven allà 
descrites. Esperem, doncs, que és un fet que es va dir i que el tinguem escrit no s’ha pogut 
donar, pensàvem, intentàvem poder donar la resposta abans o poder parlar amb ella abans, 
amb temps, doncs, no li he pogut donar una resposta.  
 
11. Donar compte del Decret de fixació de les línie s fonamentals del pressupost de 
l’Ajuntament del Masnou 2015, en compliment de l’ar ticle 27 de la LO 2/2012 
 
“Primer.- Donar compte del Decret de fixació de les línies fonamentals per a l’elaboració del 
projecte del pressupost de l’Ajuntament del Masnou pel 2015, per trametre a través de 
l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en 
compliment de l’article 27 de la LO 2/2012.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
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12. Expedient de modificació del pressupost 16/2014 , per suplement de crèdit 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Es tracta de fer una modificació de crèdit per import de 75.000 €, que és un canvi de partida 
dintre del capítol d’inversions reals, relacionat amb el que ha anticipat abans el regidor, Eduard 
Garcia. 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la 
qual, literalment, diu el següent: 
 
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 16/2014 per suplement de crèdit. 
  
Vist que és necessari incrementar l’aplicació pressupostària corresponent a urbanització de 
solars. 
 
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a 
terme expedients de modificació de pressupost per suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe de la Intervenció número 56/2014, emès en data 1 d’octubre d’enguany. 
  
Vist que l’art.52.2 f) i114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la 
modificació del pressupost per suplement de crèdit és competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2014 (prorrogat 2013) per 
suplement de crèdit número 16/2014, el qual, a nivell de capítols, és el següent: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT NUM 16/2014  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS  75.000,00 
   
Les anteriors despeses es financen a partir de la baixa de crèdits : 
 
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS -75.000,00 
 
Segon . Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció 
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la 
corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es 
considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició 
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (ICV-EUiA). S’aprova per 
majoria absoluta.  
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre del dia 
i prèvia declaració d’urgència  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la 
urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
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Expedient de modificació del pressupost 19/2014, pe r suplement de crèdit  
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Es tracta d’una modificació pressupostària de crèdit, la número 19/2014, per imports de 
67.521,61€, aquesta és una modificació de crèdit, una incorporació al capítol 6, d’inversions 
reals, que es finança amb actius financers, és a dir, amb romanent de tresoreria. Aquesta 
modificació més l’anterior estan relacionades amb el projecte d’Urbanisme que s’ha aprovat 
abans, i que és necessari per poder-ho finançar.  
 
La primera modificació era per al projecte inicial, i la segona modificació és incorporant les 
diferents esmenes que hi ha hagut, en el procés de negociació amb els diferents grups 
municipals.  
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la 
qual, literalment, diu el següent: 
 
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 19/2014 per suplement de crèdit. 
 
Vist que el Ple del mes d’abril va aprovar la modificació del pressupost per crèdit extraordinari 
número 8/2014 d’acord amb la Disposició addicional sisena de la LO 2/2012 i la Disposició 
addicional setzena del TRLHL. 
 
Vist que es fa necessari ampliar aquesta dotació, després d’efectuat el projecte d’urbanització 
de solars. 
 
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme 
expedients de modificació de pressupost per suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe de la Intervenció número 57/2014, emès en data 14 d’octubre d’enguany. 
  
Vist que l’art.52.2 f) i114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la 
modificació del pressupost per suplement de crèdit és competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2014 (prorrogat 2013) per 
suplement de crèdit número 19/2014, d’inversions financerament sostenibles, d’acord amb la 
Disposició addicional sisena de la LO 2/2012 i la Disposició addicional setzena del TRLHL. dins 
el pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM 19/2014  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS  67.521,61 
   
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament: 
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 67.521,61 
 
SEGON. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció 
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a 
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà 
definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 
112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals." 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (ICV-EUiA). S’aprova per 
majoria absoluta.  
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El Sr. Pere Parés 
 
Queda aprovada i ara fem explicació de vot. Qui vol començar? Senyor De las Heras té la 
paraula. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies alcalde. Nosaltres vam votar, com he comentat abans, per la proposta 
d’inversions inicial. En segon lloc, hem votat per a la millora i la creació d’inversió amb el 
pàrquing del carrer Almeria i després hem votat a la posterior modificació. Lògicament, això 
s’ha de fer amb pressupost, si no dotem de pressupost no es podia fer. Una de les consultes 
del tema que vam comentar amb el senyor Eduard Garcia sobre el projecte era una mica el 
neguit que dèiem: home, el projecte puja uns diners importants fruit de les millores que s’han 
presentat per part dels grups municipals, és a dir, Iniciativa i bé, el tema era dir que la 
inversió sigui duradora, és a dir, que no es llencessin els diners i poguessin ser aprofitats per 
opcions futures, com bé abans ha comentat el senyor Garcia. Aclarit aquest punt, que era 
una mica el que ens incomodava ―el fet d’augmentar de forma substancial el pressupost― i 
veient que és una millora a futur, doncs, hem tirat endavant la proposta. Gràcies. 
  
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr.  Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat en contra d’aquesta proposta i de l’anterior per 
diverses raons. La primera és perquè aquesta proposta planteja modificar un pressupost, el 
del 2014, que no hem votat i que, a més a més, és un pròrroga del del 2013 i que el nostre 
Grup hi va votar en contra; per tant, claríssimament, nosaltres no podíem votar a favor de 
qualsevol modificació de pressupostos que no compten amb el nostre suport inicial.  
 
Per altra banda, nosaltres també vàrem votar en contra, en el Ple, del que es va acordar 
―destinar una partida de 825.000€ a inversions―, cosa que abans esmentava el regidor del 
Partit Popular. Vàrem ser un dels grups que vàrem votar en contra d’aquella proposta i ho 
vàrem justificar dient que, en primer lloc, era una modificació de pressupost i, en segon lloc, 
que les partides que allà apareixien eren poc concretes i, a més a més, enteníem que 
estaven valorades d’una manera insuficient. Justament el que està passant avui ens està 
donant la raó, perquè és veritat que s’han produït modificacions en el projecte amb motiu de 
les esmenes presentades per PSC i per ICV-EUiA, però és que ja de partida el projecte 
inicial ja s’acostava, comptant l’IVA, a 160.000 € i únicament hi havíem destinat 90.000 €. 
Podria semblar una contradicció que un Grup Municipal aprovi un projecte urbanístic, un 
projecte d’obres i, en canvi, no aprovi que es doti una partida per poder-lo executar, però no 
ho és. El nostre Grup condicionarà l’aprovació d’aquesta proposta i de qualsevol altra que 
faci referència a projectes d’inversions a la consecució d’un acord global amb el govern 
municipal quant al pressupost. És un acord global que, de moment, no s’ha donat i, per tant, 
nosaltres no podem donar suport a aquesta proposta. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres hem votat que sí a les dues 
modificacions, perquè entenem que el projecte val la pena i que calen aquestes 
modificacions per portar-lo a terme, tot i que la postura nostra, del grup municipal, a les dues 
modificacions és molt diferent. Estem convençuts que aquesta segona proposta de 
modificació de crèdit és a causa de les millores que hem proposat, entre altres, el nostre 
Grup municipal i, per tant, és conseqüent votar-hi a favor. I a la primera, nosaltres hi hem 
votat a favor si volem ser crítics, perquè nosaltres som dels que vam votar en contra a la 
proposta inicial d’inversions d’aquests 825.000 € i, entre altres coses, vam votar en contra 
perquè vam criticar moltes de les inversions, que no és el cas d’aquesta, però com que era 
un paquet sencer, en moltes no hi estàvem d’acord i, segona, vam criticar la improvisació 
que hi havia a l’hora dels projectes que no sabíem ben bé què és el que es portaria a terme i 
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que no sabíem les quantitats. Això demostra les dues modificacions que hem fet, demostra 
la improvisació que hi ha hagut a l’hora que es va aprovar la proposta inicial d’inversions. 
Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Jo, malgrat ser el regidor d’Urbanisme i no el d’Hisenda, ratifico també l’agraïment a tots els 
grups municipals que hi han donat suport, perquè al cap i a la fi aquest suport també era 
necessari per poder executar el projecte. Per tant, de nou l’agraïment, que permetrà que 
aquest projecte esdevingui una realitat, que suposo que per això fem els projectes, no. Per 
després poder-los construir i no per guardar-los en un calaix; per tant, gràcies de nou a tots 
pel seu suport i esperem que aquest projecte arribi a bon port i sigui una realitat i realment 
satisfaci les necessitats de tots els usuaris. Moltes gràcies. 
 
13.Control dels òrgans de Govern municipals 

a. Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i  les preguntes de la sessió 
anterior. 

b. Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de G overn. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Bona nit a tothom, com bé deia el nostre alcalde fa uns dies es va celebrar al nostre poble la 
segona nit de tapes, crec que el 4 d’octubre. M’agradaria saber si ja es té aquesta 
informació, la valoració que en fa l’Ajuntament, la valoració que en fan els comerços del 
mercat, si es tracta o ja podem parlar d’una proposta consolidada i si s’ha estudiat l’impacte 
econòmic que tenen aquest tipus de jornades en el nostre municipi. Gràcies. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Primer, un suggeriment i en relació amb la retirada del punt de 
l’ordre del dia del 8, en relació amb la revisió de preus de la concessió del transport urbans, 
primer vull agrair que l’hagin retirat perquè, efectivament, en la comissió informativa han 
sorgit dubtes raonables. 
 
Jo, el que demano ara és no només el dubte raonable que es pugui generar com a 
conseqüència d’una sentència del que sembla ser, bé sembla ser no, l’Ajuntament ha 
perdut, per entendre’ns, un plet que tenia contra aquest concessionari. No només els dubtes 
que generen aquesta situació nova, sinó també que hem tingut coneixement que durant 
aquesta setmana també ha presentat un escrit en què reclama que hi ha un desequilibri 
financer amb la concessió i que, per tant, això, segons ell, s’ha de modificar, s’ha de verificar 
i s’ha de mirar d’arreglar.  
 
Tot això, totes aquestes qüestions, ens fan pensar que potser fins ara, al dia d’avui, per part 
de l’Ajuntament es tenia un concepte econòmic erroni de la concessionària, primer, pel que 
entenc, la sentència, doncs, si no li dona la raó, a l’Ajuntament, per alguna cosa serà i, 
segon, si el concessionari el que demana és una revisió de l’equilibri financer perquè en 
aquests moments està en dèficit mensual, ens fa pensar que seria millor ampliar l’objecte 
d’aquesta possible o propera comissió informativa, on tornarem a tractar aquest punt de 
l’ordre del dia que avui hem retirat, però que l’ha fem més àmplia, no només d’aquest punt, 
sinó de la reclamació que ha fet el concessionari, revisar tots els preus, és a dir, treballem a 
fons tots, jo no dic que no s’hagi treballat, però comprometent-nos tots a treballar, i que el 
regidor corresponent torni a liderar, o lideri, i aquesta vegada, si pot ser, amb més cura, 
lògicament, per evitar perjudicis com el que se’ns pugui produir amb l’aplicació de la 
sentència i ho fem al més aviat possible, perquè no m’agradaria, i no crec que hagi de ser 
així, però no m’agradaria que tot això, al final, acabi, doncs, perjudicant el que sempre 
perjudica, que és el ciutadà, si això pogués interferir amb la bona prestació del servei. 
 
Per tant, tenim constància que s’ha presentat aquest escrit per manca d’equilibri financer de 
la concessió, jo no sé si en té constància l’Ajuntament, però si ha estat, i que ens porti 
aquesta documentació, que es comprometi a convocar-nos a comissió informativa, si és 
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necessària, que sigui urgent o extraordinària, però parlem d’aquest tema al més aviat 
possible i comencem a treure-li o treure o poder trobar la llum en aquest assumpte, perquè 
em sembla que fins ara l’Ajuntament podria ser que hàgim anat una mica desencaminats 
amb la resolució o amb el tracta amb aquest concessionari. Això era un suggeriment que, 
suposo, del qual prendrà nota.  
 
Després, un suggeriment o unes preguntes al regidor de finances. Hem llegit recentment 
que l’Estat prepara un nou fons de liquiditat, però que en aquest cas aniria destinat a cobrir 
els deutes que podrien tenir les autonomies, les comunitats autònomes respecte als seus 
ajuntaments i s’ha parlat aquí, ja, moltes vegades dels deutes que té la Generalitat de 
Catalunya respecte aquest ajuntament. Ens agradaria que se’ns actualitzes aquesta 
informació, s’ha anant donant aquesta data, però que se’ns actualitzes quin és, actualment, 
el deute que té la Generalitat de Catalunya amb nosaltres, que se’ns digués també de quina 
data es pot considerar que aquell deute comença a ser exigible, és a dir, des de quin 
moment la Generalitat incompleix els conceptes pels quals es deu, i si és possible que és 
calculés el possible interès il·legal dels diners que es deuria produir per aquesta falta de 
pagament per part de la Generalitat. Ja no diem interès de demora en què podria haver 
incorregut la Generalitat, només l’interès legal, per poder tenir-ne coneixement tots els 
regidors d’aquest consistori i, a la vegada doncs, si és cert que aquest nou fons de liquiditat, 
si l’Ajuntament en té coneixement, que entenc que sí, i si podria estar interessat a aplicar-lo, 
les gestions que faci perquè sigui una realitat i que els deutes que té la Generalitat amb 
nosaltres es puguin pagar encara que sigui a través de l’Estat.  
 
I després, una última..., bé suggeriment... bé pregunta. No sé si ens podríem posar o que 
ens diguin que ja està acabat, el regidor de mobilitat, al qual em dirigia fa un moment, ja fa 
temps, potser ja tres anys, que es va aprovar la moció per saber què fèiem amb 
l’estacionament del carrer Amadeu I, davant de la plaça Reina Maria Cristina, se’ns va dir 
que..., bé es va aprovar una moció, se’ns va dir que això corresponia a la Diputació que es 
farien gestions per veure si hi instal·laven o no una zona taronja. Bé, en el seu moment es 
van fer unes gestions, se’ns van explicar, però actualment ja no en tenim més coneixement, 
si la resolució final és que no podrà ser, doncs que no pugui ser, però bé, doncs, una 
resposta, amb definitiva, per tancar l’expedient, seguir amb l’expedient, bé doncs ja decidiu. 
Gràcies.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Tinc diverses coses avui. Primer, voldria fer unes preguntes sobre un tema del qual no 
s’està parlant, i penso que, com a mínim, els ciutadans del Masnou tenim dret a preguntar.  
 
Una, a El País, entre altres diaris, de l’11 d’octubre es parlava de la mort de dues persones 
per legionel·la a la comarca del Vallès, fet que elevava, la darrera setmana, a una dotzena 
els morts pels brots detectats a Sabadell i Ripollet.  
 
El diari també comenta que, després de dues setmanes de mutisme per part de la 
Generalitat, el secretari de Salut Pública, el Sr. Antoni Mateu, va reconèixer, ahir, o sigui 
això era el dia 10, davant la comissió de salut del Parlament, que havien mort dos persones 
que podrien estar infectades dels brots de Sabadell o de Ripollet. No vull redundar en la 
notícia, és una notícia que ha tingut, penso, poca difusió per la seva importància i penso que 
aquest tema ens afecta, a l’Ajuntament, com un ens que ha de vetllar per la seguretat, tant 
dels edificis públics com dels edificis privats, per part, suposo, de la Regidoria de Sanitat. I 
sobre aquest tema volia basar les preguntes.  
 
Voldríem saber si s’ha establert, davant la legionel·losi, alguna mesura especial al Masnou? 
Voldríem saber si aquest Ajuntament ha rebut instruccions específiques de la Generalitat per 
efectuar inspeccions addicionals a les que ja s’estan realitzant? També voldríem saber, amb 
els focus de major potencial perill, com sembla que són les torres de refrigeració i els 
edificis, els vehicles de la neteja, sembla que els dos focus venien per aquí. Aquí tenim 
torres de refrigeració, en concret, al centre del poble en tenim, crec, a l’edifici centre, és una 
zona poblada on tenim torres, a més de molts més edificis, també n’hi ha de privats, també 
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tenim vehicles de neteja, doncs voldríem saber si s’han pres mesures especials per a la 
prevenció de la legionel·losi.  
 
Voldríem saber quines actuacions s’han fet, es volen fer i si s’han supervisat de forma 
extraordinària els locals privats que també siguin susceptibles d’albergar aquests focus? I, 
doncs, m’agradaria saber aquestes respostes, si és possible en aquest mateix Ple, ja que no 
crec que sigui un tema que s’hagi d’endarrerir, sinó que és un tema que si ja s’ha fet, voldria 
tenir resposta avui. Sobre aquest tema, crec que no s’ha tractat en comissions informatives, 
crec que no se n’ha exposat res i crec que és un tema de prou importància com perquè es 
tingui present i s’informi a tots els ciutadans.  
 
Després, volia preguntar pels talls d’electricitat que s’han produït darrerament al poble, que, 
fruit de les tempestes o posteriors a les tempestes, hem vist que en determinats carrers del 
poble han quedat talls de llum, tant d’enllumenat públic com d’enllumenat privat, a vegades 
el públic no hi era i el privat funcionava i, en altres ocasions, hi ha hagut talls per motius que 
desconec en zones determinades del municipi.  
 
Voldria saber si estan al cas, els nostres regidors de govern, d’aquests talls, si han pres 
mesures o han fet les indagacions oportunes, perquè han succeït i posar les prevencions 
perquè no tornin a passar, perquè ens perjudiquen, tant com a ciutadans, ja que ocupem 
espais públics, com des dels nostres domicilis quan ens ve un tall d’electricitat que s’ha 
anunciat o és inesperat.  
 
Després, voldria també denunciar un fet, perquè prenguin nota en la mesura possible, el dia 
que hi va haver la gran pluja, no recordo quin dia va ser, es van tallar els dos accessos al 
poble del Masnou. L’accés per la zona centre i l’accés per la riera van quedar tallats. La 
zona centre per inundacions i la zona de la riera; l’accés per Alella, per una averia d’un 
vehicle, que va impossibilitar el pas durant una bona estona. És clar, un fet com aquest al 
poble, el port del Masnou queda almenys aïllat i per mar no pot sortir ningú amb una 
tempesta. Voldria, també, veure si tenen prevista alguna mesura per evitar quines 
situacions, encara que excepcionals, es poden produir i deixar, doncs, aïllada durant un 
temps la gent que treballa o vol circular dins del port. És clar, jo no sé si seria factible posar 
aquí, sobretot a la zona del passadís, aquí dins del poble, bombes de desaigües o altres, o 
més potents, perquè el cert és que els vehicles no podien circular per la tromba. Ho sé 
perquè vaig anar als dos llocs a comprovar-ho i m’ho vaig trobar. Tots dos accessos tallats i 
penso que és un tema que no podem permetre, dins del Masnou, que es torni a produir. 
 
I, després, tinc uns veïns que m’han manifestat queixes pels insectes que hi ha a la zona 
d’aquí, de la carretera, direcció a Mataró per l’arbrat. M’han comentat tres veïns que viuen 
en pisos, que els entren molts insectes pels arbres. Jo no sé si a la zona aquesta s’ha 
realitzat o no el sanejament, perquè sé que els sanejaments, crec que ens ho van explicar 
en un Ple, són alternatius, no es fan a tot el arbrat ni en totes les èpoques. Jo no sé si aquí 
s’han fet o no s’han fet. Però m’han comentat que han tingut moltes molèsties per insectes, 
per mosquits, etc. i ells em comentaven que venien dels arbres. Llavors, és un tema que 
també interessaria, com a mínim, tenir-ho present perquè no torni a succeir.  
 
Un altre tema és un suggeriment: volia parlar de la brutícia del poble. Darrerament, tenim la 
sensació que el poble està molt més brut. Parlava amb el regidor, potser no és qüestió que 
hi hagi més papers al terra, però és que sembla que les parets són de tots. Uns per temes 
polítics, altres per temes empresarials, altres per publicitat de tota mena, altre per guixades 
eh... irracionals i etc., o sigui, si un fa una volta per la zona centre i va passejant una miqueta 
amb calma la sensació que pot tenir és que s’ha incrementat de forma notòria la brutícia i, 
per tant, la deixadesa. Potser valdria la pena fer una reunió per parlar només d’aquest tema, 
perquè una de les coses que agrada al ciutadà és tenir, com a mínim, el seu poble el més 
net possible a les zones on viu, i la sensació de deixadesa és bastant gran en zones molt 
concretes com la zona centre. 
 
Després, tinc un últim suggeriment. Al 2012, aquest Ajuntament va fer una moció. Una 
moció en la qual va demanar còpia al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, i la 
Comissió Europea va contestar fa uns dies. La Comissió Europea, quan va rebre el 
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comunicat aquest, el va contestar tant a l’Ajuntament del Masnou, al senyor alcalde, de fet 
l’escrit està adreçat: Brussel·les, Senyor Don Pere Parés i Roses, la comisión de peticiones 
del parlamento europeo ha recibido una respuesta escrita de la comisión europea con 
respecto a su petición, és a dir, la petició del senyor alcalde com a representant, i fruit doncs 
d’una moció que es va presentar i igual que es va fer publicitat al Parlament de Catalunya es 
van enviar còpia a tothom. Penso que seria bo, com a mínim, indicar la resposta que ha 
donat el Parlament Europeu a tots els ciutadans i d’una forma pública i notòria El 
peticionario, el señor alcalde del municipio del Masnou, hi ha dues peticions més, remite al 
Parlamento Europeo una moción presentada por dos partidos políticos del municipio y 
aprobada por XX y la moción apoya la independencia de Catalunya y pide al parlamento de 
Catalunya que adopte medidas inmediatamente hacia ese objetivo. Així defineix el 
Parlament Europeu la petició.  
 
Bé, doncs, amb la resposta, que poso de públic coneixement, ja que sembla que no se li ha 
donat prou difusió i penso que és important, igual com quan es pregunta i es fa difusió, 
doncs quan et donin una resposta també. Respuesta de la Comisión Europea recibida el 31 
de enero de 2014: No es responsabilidad de la Comisión adoptar una postura sobre un 
asunto de organización interna relacionado con los acuerdos constitucionales de un estado 
miembro en concreto. Diuen això, no és una competència nostra. La situación es como la 
separación de una parte de un estado miembro o la creación de un nuevo estado no serán 
neutrales, no serán neutrales en lo que concierne a los tratados de la Unión Europea, como 
ya ha confirmado la Comisión Europea en respuesta a diversas preguntas parlamentarias, la 
Unión Europea se fundamenta en los tratados, que únicamente son aplicables a los estados 
miembros que lo han aprobado y ratificado, si una parte del territorio de un estado miembro 
dejase de ser parte de ese estado para convertirse en un nuevo estado independiente los 
tratados no serían aplicables en ese territorio. Es decir ―puntualitza la comissió―, un 
estado nuevo e independiente debido a la independencia se convertiría en un tercer estado 
respecto a la Unión Europea. És així com s’aplica la legislació europea, y de conformidad 
con el artículo, cualquier estado europeo puede solicitar el ingreso, si el consejo lo acepta 
por unanimidad se negociará un acuerdo a ratificar por todos los estados miembros. I una 
part important que diu aquest acord és: únicamente las personas que ostenten la 
nacionalidad de un estado miembro serán ciudadanos de la Unión Europea. És clar, penso 
que aquesta resposta que ens dóna la Unió Europea, a qui van encomanar-se quan van fer 
aquest escrit, té prou rellevància com a mínim per demanar-li una publicitat massiva per 
coneixement, per higiene democràtica i per coneixement públic de tots els ciutadans del 
Masnou. I jo els demanaria, doncs, que aquesta resposta sigui degudament informada a 
tothom, d’igual manera, que va ser informat tothom del plantejament que van fer en aquest 
ple. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Com a mínim els de la comissió responen, també ens adrecem al Congrés i al Senat i... en 
fi, tindríem feina si ens responguessin la veritat, però el suggeriment l’acceptem.  
 
La senyora Carmen Martínez Fernández fa part de la seva intervenció en castellà. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Sí. la primera pregunta està dirigida a l’Equip de Govern, segurament al senyor Matas, el 
regidor de Manteniment.  
 
¿Han subsanado ya el problema de varias farolas de nuestro municipio de las cuales se 
hallan o se hallaban sin tapas dejando a la vista todo el cableado de la misma? Y con el 
consiguiente peligro sobre todo para los pequeños, o sea los niños. 
 
Observamos que las jardineras de la calle Sant Felip siguen siendo un gran estercolero, 
¿Han tomado ya algunas medidas? Esto es reiterativo porque ya se hizo esta pregunta en 
plenos anteriores. 
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También observamos, y más que observamos, los vecinos nos comentan que la plaza de 
aparcamiento situada justo delante del paso que accede al puerto de la misma, de esta 
misma calle, los vecinos manifiestan, y dado que ellos han sido testigos, según ellos, que es 
un peligro en cuanto a la salida. Cuando salen vehículos de tamaño mayores, pues lo 
todoterreno sobretodo, eh... suelen abollar siempre el coche que está justo delante del 
aparcamiento, es culpa del conductor, seguramente que sí. Si quitamos una plaza del 
aparcamiento será peor todavía porque nos hacen falta, no sé ¿qué medida podríamos 
tomar? ¿Si se puede hacer algo? Rogaría que se lo estudien. 
 
También un ruego, para que mientras no se ejecute el nuevo parquin de la calle Almeria se 
coloquen señales de prohibición de dar de comer a los gatos, palomas, etc., ya que los 
comerciantes y vecinos del entorno se están quejando de las ratas debido a vecinos que 
tiran comida, desperdicios y demás. Lo han pedido encarecidamente. 
 
Un altre..., això és un suggeriment. I començaria a preguntar: Cal la millora o millorar la 
relació entre les distintes activitats econòmiques, en especial el comerç i la facilitat 
d’aparcament en el casc urbà del nostre municipi? Òbviament, nosaltres, el Partit Popular, 
entenem que sí. I entenem que l’Ajuntament pot millorar la relació comerç i veïns.  
 
El nostre Grup, davant la disfunció observada entre els comerciants i les persones que 
utilitzen aquests serveis i necessiten vehicle propi; per fer-ho, doncs, el nostre Grup vol fer 
una proposta. És evident que l’Ajuntament té ordenades les àrees d’aparcament a través de 
pagament previ del pàrquing per un temps determinat. Així doncs, es produeix una 
necessària rotació de vehicles estacionats en àrees centrals al casc urbà, on precisament hi 
ha més densitat de comerç. Això és bo en si mateix, però pot produir, i de fet produeix, un 
efecte dissuasori als veïns del Masnou situats més o menys allunyats d’aquests centres que, 
en lloc de fer ús dels nostres comerços, es desplacin i facin ús de grans superfícies o 
d’altres comerços de l’entorn nostre, que això vol dir que no impliqui aquesta despesa a 
l’afegida, doncs, a l’hora de fer gestions o compres en els centres aquests comercials. 
 
Bé, tot això, que ja ho sabíem, no? La nostra proposta és la següent: Que prèvia la 
implantació d’una credencial en senyalització horària dispensada per l’Ajuntament, els veïns 
disposin d’un temps raonable, una hora per exemple, sense pagament, per tal de poder 
efectuar la compra al comerç del nostre municipi. I amb aquesta conclusió arribaríem, amb 
aquesta iniciativa, creiem que hi guanyem tothom, el veïns tenen millor accés a les àrees 
centrals i els comerciants no perden possibles clients al nostre municipi. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Bona nit, a tots i totes. La meva primera pregunta és per al senyor Ferran Flo. Hem 
observat, després de cinc llargs mesos, que finalment han netejat els talussos i sorrals del 
CAP de Masnou. Ho hem aconseguit, gracies a la insistència d’aquest Ple i a la seva tasca 
com a mediador i interlocutor. El que passa és que hem observat que la manera com ho ha 
resolt és que la senyora de la neteja del Cap assumeixi també les tasques de manteniment 
dels exteriors. Si és així, doncs, entenem que no és una solució òptima, perquè aquesta 
senyora suposo que té un horari de feina i que deixarà d’atendre potser algunes tasques per 
poder cobrir les altres, i és per a això que li demanem un informe per escrit de la gerència 
del CAP, perquè ens expliqui com s’organitza aquesta freqüència de neteges i què es deixa 
d’atendre perquè es puguin fer els exteriors, que, a banda, no es fan de manera adequada, 
amb un equip que no és l’habitual per fer neteja d’exteriors. 
 
De la mateixa manera, jo li pregaria que es coordinés amb manteniment perquè el tram de 
carrer que queda just davant del CAP, que és el tram del final de Sant Miquel, entenc, 
doncs, per l’orografia tant del pendent que fa, és habitual que també allà s’acumuli sorra, 
s’acumuli sauló i això sí que és via pública i això sí que ens toca a nosaltres. 
 
Al senyor Matas, el volia convidar a un cafè, un cafè per Ocata perquè s’adoni, doncs, de les 
coses que li demano reiteradament en el Ple i que jo crec que s’acaben de solucionar.  
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Començarem per l’avinguda Joan Maragall. Jo el convido que hi vagi a mitja tarda i vegi 
l’estat de brutícia i de soroll que fan la plaga d’estornells que tenim als plataners, que es fixi 
com estan les voreres, com estan els cotxes que s’aparquen allà i jo li demano, doncs, si hi 
han fet alguna actuació, perquè recordo que li vaig dir en un plenari que aquesta era una 
zona afectada. Vostè, si la memòria no em falla, em va dir que no sabien d’altres punts, però 
de cara a l’avinguda Joan Maragall no en tenien constància i, per tant, li demano, doncs, que 
es facin les mesures adequades també per poder solucionar aquest problema. 
 
En un altre ordre de coses, també li demanaria que al carrer Navarra el tema de l’arbrat, em 
sembla que en la reunió que va tenir vostè amb els veïns, doncs, es va acordar que els 
plataners que estaven en males condicions i que estaven morts se substituirien per arbrat 
nou, si no estic equivocada i, doncs, m’agradaria saber quants arbres estan afectats, si hi ha 
algun calendari per treure’ls i substituir-los per l’arbrat que tècnicament sigui el necessari. 
 
D’altra banda, li faria un prec. El prec és mantenir millor la jardineria al parc dels Països 
Catalans, que està molt malmesa. La situació que hi ha del parc, que queda just davant del 
Casal d’Avis d’Ocata, de Cal Ros de les Cabres, tot i que hi han fet algunes actuacions de 
jardineria, però continua estant bastant degradada, hi falta sorra, hi ha molts bonys, vull dir 
que es mirin aquests dos parcs amb una mica de carinyo, perquè jo crec que li falta un 
manteniment acurat.  
 
I també, volia preguntar-li per les porteries del parc dels Països Catalans. Van ser retirades, 
em sembla, per la Festa Major, i no han estat reposades. Jo li demano el perquè?  
 
I, finalment, doncs, durant la Comissió Informativa de Manteniment jo li vaig preguntar quin 
va ser el dispositiu que va ordenar a la seva regidoria per les últimes pluges del dia 28 de 
setembre, si bé és cert que Manteniment havia fet tot el preventiu i és cert també que es va 
actuar amb eficiència el dia després, doncs hi havia moviment al carrer, manteniment tenia 
vehicles al carrer i s’anaven fent neteges amb molta eficàcia. Vostè em va dir que aquest 
volum de pluges va desbordar totes les previsions, no? De fet, em va recomanar literalment 
que la meva queixa la fes a Déu perquè era el que manava ploure, no? Com vostè 
comprendrà, aquesta coalició no és massa amiga de Déu i jo li faig un prec, a més, literal, 
doncs per què en comptes de demanar-li a Déu busquem una solució? què li sembla si 
demanem a l’Estat, que és qui té la competència del manteniment dels embornals a la 
nacional II, doncs, que compleixi amb la seva obligació de les seves neteges i, d’altra banda, 
doncs, jo li pregaria que, ja que tenim una taxa de clavegueram. M’està dient que és 
competència ara de la Generalitat, doncs millor m’ho posa, perquè són més amiguets, però, 
en tot cas, que es posin d’acord i, d’altra banda, doncs, que solucionin aquest tema no? I, 
que ja que tenim una taxa de clavegueram que la fem servir juntament amb Foment per 
intentar dissenyar un sistema de clavegueram òptim, que està clar que està caducat, està 
obsolet, és antic i, per tant, ja que tenim un ingrés directe de manteniment de taxa de 
clavegueram. 
 
Així, aprofito l’avinentesa per demanar-li també al senyor Birba que em digui quant hem 
recaptat amb la taxa de clavegueram i que m’expliqui per què s’ha gastat, què s’ha gastat. 
Bé i, en tot cas, fer-li el prec que els gastin en el que s’han de gastar, que és millorar el 
clavegueram del Masnou.  
 
I, després, una petita pregunta a la Sílvia Folch, a la regidora de Joventut, doncs que ens 
expliqui com ha quedat la composició del consell de l’equipament de Ca n’Humet, la 
composició. Quines atribucions tindrà i si té algun Pla de treball.  
 
I, d’altra banda, doncs, demanar-li com a prec que si és possible, salvaguardant, entenent la 
protecció de dades, doncs que aquestes actes puguin ser públiques i es puguin penjar al 
web municipal.  
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez contesta que aquesta informació està penjada al web 
municipal. 
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La Sra. Elena Crespo 
 
Està penjada? Doncs, perdona, perquè no ho he vist. Doncs simplement això com el prec, 
doncs que ho puguem tenir com a informació pública. Moltes gràcies  
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
En tot cas, començaríem també per Joventut. No som conscients ara que tinguem un pla 
d’acció jove vigent. De fet, ho hem buscat a la web, no apareix per cap lloc, no recordem 
que s’hagi passat per plenari en aquest mandat en cap moment; per tant, encara que en 
algun lloc de la web se cita, molt em temo que no està vigent o que, en tot cas, no està a 
disposició a través del web. Llavors la pregunta seria això, si existeix realment un Pla d’acció 
jove en aquest moment, si existeix igual que la consulta prevista pel 9N, si existeix quin han 
estat el seu grau d’implantació? Quines mesures s’han portat a terme? Quins resultats? Si 
n’existeix una valoració i si no existeix, una mica en el sentit de la pregunta anterior, quins 
són els plans d’actuació de la Regidoria de Joventut? Quina ha estat la participació de les 
entitats joves del poble en la seva definició, ja que en el pla d’actuació municipal, que és 
l’única referència que hem vist del tema, en el qual s’explica el que l’Equip de Govern actual 
vol fer, hi ha una frase que diu definir amb les entitats joves del Masnou les prioritats del 
mandat en matèria de joventut, per tant, volíem saber, en cas que hi hagi un Pla d’acció 
jove, què és, com es fa això, quines són aquestes prioritats. 
 
Al senyor Matas val més no convidar-lo a cafè pel tema ocells, com a mínim perquè llavors li 
podria agafar alguna cosa, jo crec que deu ser conscient, ja, m’imagino que sí, que el tema 
d’ocells no és un tema només d’Ocata sinó que és molt generalitzat i que segurament és 
una problemàtica que va a més, i que alguna acció s’haurà de prendre. I no dic si són fàcils 
o difícils, però sí que alguna acció s’haurà de prendre. Ho dic perquè al centre estem igual, i 
s’ha citat abans la part nord de la població, que també hi ha plomes i, per tant, és un 
problema molt general. 
 
Una altre prec, en aquest cas al Sr. Alcalde, volia demanar-li que insisteixi en el compliment 
de la moció de suport a la celebració d’una consulta per determinar el futur del nostre país, 
nou succedani, ja que els ciutadans i ciutadanes d’aquest país som majors d’edat i tenim 
plena capacitat per decidir el nostre futur col·lectiu de forma democràtica, ens equivoquem o 
no, pregaria que fes això Sr. Alcalde i que aquesta moció es porti a terme.  
 
I, respecte a Benestar Social, a vegades tinc un problema de no afirmar del tot les coses 
perquè un es pot equivocar, però, que jo sàpiga, no s’ha convocat la Comissió Municipal de 
Benestar Social des de fa força temps, per tant et demanaríem des del nostre Grup, que es 
convoqués aquest consell municipal de Benestar Social i que en la seva convocatòria es faci 
una cosa que hem demanat reiteradament, que és que es donin dades i conclusions sobre 
les actuacions fetes, els resultats obtinguts especialment sobre el tema del pla de pobresa. 
Ho hem demanat reiteradament sense que, fins ara, al nostre entendre com a mínim, les 
dades aportades siguin això que hem demanat, que és una avaluació dels projectes que es 
van fer, no només una enumeració d’una qualificació econòmica. Demanaríem això i si, a 
part d’aquest punt, evidentment, que suposem que el Consell Municipal de Benestar Social 
en algun moment s’haurà de reunir al llarg de l’any. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  

El diari La Vanguardia publicava, en la seva edició del passat 14 d’octubre, que un informe 
de la Taula del Tercer Sector y Càritas estimava que a Catalunya fan falta 230.000 
habitatges de lloguer a preu assequible per poder allotjar les famílies que, a conseqüència 
de la crisi, pateixen problemes en aquests moments, ja sigui perquè no poden afrontar el 
pagament de la seva residència o perquè on viuen no reuneix les mínimes condicions 
d’habitabilitat.  
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A la vista d’aquesta realitat, preguntem al Govern si té coneixement de quants habitatges de 
lloguer a preu assequible són necessaris al Masnou per allotjar les famílies masnovines de 
les característiques abans esmentades. També preguntem al Govern quines són les accions 
que, des de la seva presa de possessió, ha realitzat per fer front a aquesta problemàtica. 
 
Famílies usuàries de l’EMUMM s’han adreçat al nostre Grup per fer-nos saber el seu interès 
a fer palès que l’EMUMM té la seu a l’escola Ferrer i Guàrdia. És per aquesta raó que 
demanem al Govern que faci les gestions adients per tal d’instal·lar una placa, a l’escola 
Ferrer i Guàrdia, en la qual s’indiqui que en aquest centre està ubicada l’EMUMM. Al mateix 
temps, volem demanar al govern que traslladi a la comunitat educativa de l’escola Ferrer i 
Guàrdia el reconeixement i l’agraïment del consistori per compartir les seves instal·lacions 
amb l’EMUMM.  
 
També relacionat amb l’EMUMM, ens ha arribat un cert malestar del Consell Escolar i 
l’AMPA de l’escola Ferrer i Guàrdia perquè sembla que consideren, i dic sembla ser, que la 
ubicació de l’EMUMM al centre afecta, en sentit negatiu, la neteja de l’escola. Preguntem al 
Govern si en té coneixement i li demanem que estudiï les possibles alternatives per 
solucionar aquest problema, que entenem que és un tema menor. Una d’aquestes 
alternatives podria ser que la neteja del centre es fes en horari de matins, abans de l’inici de 
les activitats educatives al centre.  
 
En anteriors plenaris hem preguntat al Govern per les actuacions realitzades en relació amb 
el local situat al carrer Dr. Botey núm. 7.  
 
En dos dels documents de l’expedient (un projecte de legalització denegat per la JGL i un 
informe de l’arquitecte tècnic municipal) es fa referència a les obres efectuades per 
perllongar l’altell i en un d’ells, a l’informe de l’aparellador municipal, es refereix a aquestes 
obres com a obres no legalitzables. En canvi, revisant l’expedient, no hem sabut trobar un 
informe que ratifiqui que l’altell ha retornat a la seva situació inicial. Demanem al Govern una 
nova inspecció del local, sabem que se n’han fet moltes, per comprovar si aquestes obres 
de restauració de la legalitat urbanística han estat o no realitzades.  
 
Analitzant l’expedient, hem vist que la JGL va acordar retornar la fiança que s’havia dipositat 
per a la realització de les obres de restauració de la legalitat urbanística, prèvia comprovació 
que els propietaris no tenien deutes amb l’Ajuntament. Es va comprovar que havien fet front 
a una primera multa coercitiva de 500 €, però voldríem saber si els esmentats propietaris 
van abonar la multa de 1.500 € que els va ser imposada, per l’anterior Govern, en data 3 
d’octubre de 2005. 
 
Al mateix temps, demanem al Govern que estigui amatent amb aquest cas ja que, per dues 
vegades, els propietaris han donat al local un ús no conforme amb la normativa vigent, atès 
que l’esmentat local només pot ser utilitzat com a magatzem privat i, per tant, no pot tenir ús 
d’habitatge ni qualsevol altre que no sigui l’anteriorment esmentat.  
 
Abans, el regidor del GIM ha fet esment també al deute de la Generalitat, nosaltres tenim 
una pregunta preparada i la llegirem, perquè entenem que completa la seva. El Ple de 
l’Ajuntament del 19 de gener de 2012 va aprovar, per una amplíssima majoria, una moció 
presentada pel GM d’ICV-EUiA en relació amb el deute que la Generalitat mantenia amb 
l’Ajuntament. Segons els acords adoptats, l’Ajuntament havia de demanar a la Generalitat el 
pagament immediat de la totalitat del deute que, per diferents conceptes, tenia amb 
l’Ajuntament del Masnou, deute que el Govern municipal, responent una pregunta del nostre 
grup, va quantificar en 1.912.678,80 €. També s’havia de demanar a la Generalitat que, si la 
seva situació financera no li permetia fer front al pagament del deute de manera immediata, 
acordés amb l’Ajuntament del Masnou l’establiment d’un calendari de pagaments per saldar 
el deute en el termini de temps més breu possible i que l’acord hauria de preveure l’obligació 
de la Generalitat de fer front a interessos de demora. Per últim, la moció establia que, si la 
Generalitat no atenia aquestes demandes, l’Ajuntament defensaria els interessos del 
municipi per aconseguir el cobrament de les quantitats pendents. 
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A la vista d’aquests antecedents fem al Govern les següents preguntes:  
a) Ha pagat la Generalitat la totalitat del deute que mantenia amb l’Ajuntament quan la 

moció va ser aprovada? 
b) Si ho ha fet, en quina data va efectuar el darrer pagament? 
c) Si no ho ha fet, demanem una relació, ordenada per data, dels pagaments realitzats 

per la Generalitat, des del moment de l’aprovació de la moció. 
d) S’ha acordat, tal com demanava la moció aprovada, un calendari de pagaments 

perquè la Generalitat saldés el deute en el termini de temps més breu possible? 
e) Si l’esmentat calendari no s’ha acordat, preguntem al govern quins han estat els 

motius que han impedit l’acord. 
f) I, si la Generalitat no ha atès les demandes de l’Ajuntament, volem saber quines han 

estat les accions que ha realitzat el Govern municipal per defensar els interessos del 
municipi i aconseguir cobrar les quantitats pendents. 

g) Demanem també al Govern que faci arribar una còpia dels escrits i correus 
electrònics adreçats pel Govern municipal a la Generalitat per tal de reclamar el 
deute i per tots els aspectes relacionats amb la moció.  

 
La següent pregunta diu, en el Ple del mes passat, i per segona vegada, jo espero que quan 
acabi la pregunta i el Ple, el meu amic Eduard Garcia em convidi a un cafè i que no s’enfadi, 
vàrem demanar al Govern una relació detallada de les actuacions que havia realitzat per al 
compliment de la moció, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, per garantir el compliment de les 
normatives vigents dels locals de lliure concurrència del Masnou i, especialment, per 
aquelles que haguessin estat relacionades amb l’activitat que es desenvolupa al carrer 
Santiago Rossinyol, núm. 8.  
 
A la resposta que hem rebut torna a quedar palès que, o bé el regidor responsable, i per 
segona vegada, no ha llegit bé la pregunta, o bé té algun dèficit quant a la comprensió 
lectora. La resposta rebuda esmenta que, per dues vegades, l’Associació Islàmica Al-Taqwa 
ha presentat una comunicació prèvia per exercir l’activitat de centre de culte en el local de 
referència i que el Govern, per dues vegades, ha dictat un decret declarant la manca 
d’efecte d’aquestes comunicacions. També informa el Govern que, a la vista de les 
denúncies realitzades per veïns del municipi, el Departament de Salut Pública municipal va 
realitzar una inspecció del local del Govern i que l’informe de la inspecció constata que, en el 
moment de la inspecció, les condicions de salubritat eren correctes, la qual cosa es 
comunica a totes les persones que van efectuar la demanda per escrit.  
 
La resposta acaba informant-nos que la Comunitat Islàmica del Masnou ha presentat un 
escrit adjuntant documentació relativa a les obres d’adequació del local per destinar-lo a 
centre de culte i que l’arquitecte municipal ha emès un informe en el qual assenyala un 
seguit de documentació que s’ha de presentar per poder tramitar la sol·licitud com a una 
llicència per obres majors. 
 
La resposta omet, doncs, la relació detallada de les actuacions que el Govern hagi realitzat 
per al compliment de la moció, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, per garantir, insisteixo el 
compliment de les normatives vigents dels locals de lliure concurrència del Masnou i, per 
tant, insistim a demanar aquesta relació d’actuacions, si és que se n’ha fet alguna. 
 
Finalment, i a la vista de la darrera informació relativa a les obres d’adequació del local, 
preguntem al Govern si l’actual normativa urbanística municipal permet que, en el local de 
Santiago Rusiñol, 8, es pugui desenvolupar l’activitat de centre de culte. 
 
Voldríem demanar al Govern una relació de les reserves d’aparcament a la via pública per a 
persones amb mobilitat reduïda, i també que ens faciliti una còpia de les disposicions i els 
criteris que s’utilitzen per acordar aquestes reserves, així com un informe de les actuacions 
que fa el govern per comprovar periòdicament que les condicions que van justificar la 
condició, d’aquesta reserva d’aparcament, es mantenen. 
 
Demanem al Govern una descripció de les actuacions que realitza per controlar els guals del 
municipi, tant per fer aflorar els que no disposen de llicència com per descobrir aquells que, 
tenint-la, no corresponen a un accés efectiu d’una plaça d’aparcament. 
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I finalment, abans s’ha parlat de les pluges i dels desperfectes a la N-II, ens preocupava i 
molt la riera d’Alella i voldríem demanar al Govern que, primer es passegi per la Riera 
d’Alella i pels voltants i que, a continuació, en reclami a qui correspongui la neteja, en 
previsió de possibles problemes que puguin causar a un règim de pluges com els que hem 
patit en les darreres setmanes, ja que l’estat actual de la riera és un estat realment. Gràcies.  

El Sr. Ernest Suñé 
 
Bona nit, Sr. alcalde. Primer, volia felicitar el Sr. Federico de la Heras per la pregunta que ha 
fet respecte al tema de la legionel·losi. Realment és molt més greu del que pugui semblar. 
No tant pel que pugui haver al Masnou, que jo estic segur que complim amb totes les 
normatives, sinó per la situació complicada i greu, tenint en compte que no només són 
dutxes i aires condicionats, sinó que són els regs i els camions que porten aigua. Jo crec 
que la pregunta està molt bé i estic segur, doncs, que el Sr. Ferran Flo ja ens la respondrà, 
només era per ratificar.  
 
Jo voldria, en tot cas, reclamar al Sr. Eduard Gebani, no sé si és que l’ha fet la resposta, 
però ve al cas, perquè li vaig fer una pregunta el plenari passat sobre els habitatges 
d’Adigsa, una pregunta molt concreta. Jo sé que tenia preparada la resposta, perquè ell, als 
passadissos, m’havia explicat que no m’agradaria la resposta que em donaria.  
 
El senyor Pere Parés i Rosés diu que s’hauria d’haver començat amb la contesta de l’Equip 
de Govern als suggeriments i preguntes de la sessió anterior, però ja li contestaran en 
aquest Ple. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Cap problema, ja la respondrà, però ve al cas també perquè, segons la referència que feia el 
company Màxim Fàbregas respecte de la notícia apareguda en el diari La Vanguardia, pels 
edictes del tercer sector ve molt al cas, és a dir, si aquells pisos es van, al seu dia, construir 
amb un objectiu i és que joves o persones amb unes característiques tinguessin la 
disponibilitat d’uns habitatges i que, a més a més, hi hagués una rotació, jo crec que en 
justícia el que hem d’exigir als polítics és que hi hagi aquesta rotació. Sobretot en aquells 
espais o persones que no compleixen la normativa, jo crec que això l’Ajuntament ho ha de 
vetllar, i d’aquí la pregunta; per tant, no passa res, jo confio que ja me la passarà per escrit o 
el proper plenari la pot respondre o, en tot cas, després a posteriori l’alcalde li dóna, per part 
meva no hi ha cap inconvenient.  
 
Jo, l’altre dia, vaig fer una pregunta al Sr. Jordi Matas sobre la partida pressupostària de, no 
sé si són 500.000 € o més, per a millores de la via pública de què disposa el Departament 
de Manteniment. Expressament, li preguntava que m’agradaria conèixer com estava, doncs, 
el tema de l’arranjament del carrer Garrofers del polígon de la Bòbila. És clar, la seva 
resposta sintètica, concloent i concisa no deixava cap dubte, ho tenim previst. Possiblement 
una altra persona, doncs, es conformarà amb aquesta resposta, amb la seva brevetat, però 
nosaltres, el nostre Grup, no s’hi conforma, no? Llavors, donades les poques ganes 
d’escriure que té, doncs, el faré parlar Sr. Matas, no? Per tant, li pregunto directament: per a 
quan preveu el seu departament arranjar el carrer Garrofers del polígon de la Bòbila? Quin 
és el muntant total de diners que destinarà a la millora de les malmeses vies del Masnou de 
la partida que té destinada? I si podria fer-nos cinc cèntims o un euro sobre la planificació i 
priorització d’aquestes obres que el seu departament té. I ens agradaria que pogués ser en 
la mesura que fos possible una resposta verbalitzada en aquest mateix plenari. 
 
Parlant amb una entitat, m’han traslladat una preocupació per una limitació de llicència per 
establiments a determinats carrers del Masnou, en aquells locals que donen al costat 
muntanya. Sr. Gebani, vostè i jo hem parlat d’aquest tema, en tot cas, vull reiterar i algun 
dubte que m’ha sorgit i en tot cas el faig verbalitzat aquí en aquest plenari. Ens agradaria 
saber si aquesta limitació prové d’una normativa municipal com el planejament o altres o és 
un altre tipus de normativa? Quin és l’origen històric d’aquesta limitació? I si creu vostè que 
encara es mantenen les condicions que en el seu moment van decidir establir aquesta 
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limitació? I, després també, saber si és una normativa que es pot canviar i, en cas afirmatiu, 
si podria explicar-nos quin seria el procediment per canviar aquesta normativa. 
 
S’acosta la setmana europea de la prevenció de residus, que enguany se celebra del 22 al 
30 de novembre, i vull recordar al Govern que, manteniment vigent l’acord de col·laboració 
amb la fundació per a la prevenció de residus, que és l’entitat que entre altres seccions ha 
promogut l’eliminació de les bosses de plàstic, una campanya que va tenir molt ressò i molt 
èxit. En el marc d’aquest conveni de col·laboració, la fundació pot donar suport a 
l’Ajuntament, tant en l’organització com en el desenvolupament d’activitats o esdeveniments, 
o un cessió de materials informatius, llavors, jo els pregaria que ho tinguin present i es posin 
en contacte amb l’organització i poder planejar per a aquesta jornada alguna activitat 
relacionada amb la prevenció dels residus.  
 
I, per acabar, el nostre Grup hem llegit que a la Junta de Govern Local de 25 de setembre es 
van aprovar el plecs de clàusules per al subministrament de contenidors de la recollida de 
residus. El nostre partit ha defensat, en les reunions mantingudes amb el Sr. Jordi Matas, 
que hi ha una vinculació directa entre l’aposta a la via dels contenidors i l’adjudicació d’un 
nou contracte. Tant és així que vam insistir, sense èxit, que quedés plasmat als plecs que el 
termini de lliurament, és a dir, dels contenidors, es comptabilitzés a partir de la data de 
signatura de l’adjudicació del concurs de neteja i recollida de residus. La solució que el Sr. 
Jordi Matas va donar a aquesta proposta va quedar redactada de forma que, en comptes de 
posar una data de lliurament, que el lliurament es realitzaria quan ho determinés el 
responsable del manteniment, que per nosaltres no és suficient.  
 
Vam demanar, a la darrera Comissió, al Sr. Jordi Matas, doncs, que es comprometés, que 
els nous contenidors ajudarien ―a partir de la signatura de l’adjudicació del nou concurs de 
neteja i recollida de residus que ara està en procés de licitació i no pas abans. La seva 
resposta: ja ho veurem, amb mig somriure, no ens va ajudar gaire. Nosaltres volem ser 
prudents i evitar situacions que després tots ens en poden penedir. Volem evitar la posada 
als carrers dels contenidors sense l’adjudicació de la nova empresa, ja que seria una burda 
campanya d’imatge que malmetria definitivament les relacions entre Govern i oposició, com 
a mínim amb el nostre partit. Per evitar qualsevol conflicte i sabent, Sr. alcalde, que vostè és 
una persona de paraula, li pregaria en aquest mateix plenari una manifestació pública i 
concreta que el termini de lliurament dels nous contenidors s’iniciarà amb la signatura de 
l’adjudicació del nou concurs de neteja i recollida de residus, que ara està en procés de 
licitació i no pas abans. Moltes gràcies.  
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Bona nit. Jo només tinc una pregunta. Al nostre poble es parla de funcionament o possible 
obertura de centres de consum de cànnabis, no sé si n’heu sentit a parlar, llavors, 
m’agradaria saber si això és cert. Si això és cert, si han fet els passos per donar-se d’alta? 
Si hi ha una legislació específica per a aquests locals? Si s’està aplicant? Bé, una mica 
d’informació al respecte. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies Sr. alcalde. Primer de tot, faré una pregunta al Sr. Flo, perquè m’he quedat astorat 
en la seva intervenció final sobre l’aprovació de l’annex al qual vostè ha fet referència. Volia 
agrair els vots a favor, perquè deia que si no s’hagués aprovat tindríem un problema, perquè 
moltes de les accions ja s’estaven produint o s’havien produït. Llavors, em pregunto, per què 
hem trigat tant a aprovar aquest annex o per què ens hem avançat tant a fer aquestes 
activitats? I que, per tant, hem estat en una situació il·legal, que m’ho expliquis això.  
 
Respecte a la intervenció que ha fet la Sra. Carmen Martínez de la manca d’aparcament al 
centre del Masnou. Jo, alguna vegada, em sembla recordar que ja li he fet algun 
suggeriment i li reitero. Malauradament, tots sabem en quina situació està el solar de l’Illa 
Centre, intentar arribar a un acord amb la propietat perquè, ni que sigui un tros d’aquest 
solar, el puguem destinar a parcament seria una solució molt bona al centre, al comerç del 
centre de Masnou. 
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Estem en el plenari del mes d’octubre. En el plenari del mes d’octubre, tradicionalment és un 
plenari on s’aproven les ordenances fiscals i, tradicionalment, s’aprovaven, perquè des que 
hem començat aquest mandat, pràcticament, només hem aprovat les primeres ordenances 
fiscals del 2011, quan l’Equip de Govern encara tenia onze regidors. Des de llavors, les dues 
ordenances fiscals que s’han aprovat han sigut en plens extraordinaris el mes de novembre 
i, curiosament, provocats per l’oposició, o sigui, que podem dir que de les tres ordenances 
fiscals, una és aprovada a proposta de l’Equip de Govern, dues aprovades per l’oposició, 
cosa que és bastant inèdita.  
 
Vull recordar que les últimes ordenances fiscals, les que vam aprovar el 21 de novembre de 
l’any passat, que l’Equip de Govern va fer tot el possible i l’impossible, tot el que és legal i 
il·legal perquè aquelles ordenances fiscals no es posessin en pràctica l’1 de gener de 2014. 
Començant perquè no es va convocar el Ple, quan la majoria de regidors d’aquest màxim 
òrgan de govern de l’Ajuntament li va demanar, el va haver de convocar per imperatiu legal 
la Sra. Secretària, passant perquè no se’ns va deixar votar en una Comissió Informativa, 
cosa també absolutament inèdita, i acabant per fer una publicació tardana, malgrat que 
l’últim punt era aprovar de forma urgent, doncs es va trigar a publicar per tal d’assegurar-se 
que aquestes ordenances no fossin d’aplicació l’1 de gener d’aquest any.  
 
Doncs bé, comprovem que avui l’Equip de Govern no porta a aprovació una modificació de 
els ordenances, fet que s’ha de llegir com que la proposta d’Equip de Govern és posar en 
pràctica les ordenances que vam portar els membres de l’oposició i que tant se’ns va titllar 
pràcticament de dimonis. Jo voldria recordar-li, si em permet Sr. alcalde, tres o quatres 
frases que va dir el Sr. Llorenç Birba respecte a aquelles ordenances, que ara curiosament 
passen a ser les ordenances de l’Equip de Govern pel 2015. Vostè va dir: “És clar que el pla 
d’ajust no va amb vostès, ni la llei d’estabilitat ni la de la morositat, volen posar en crisi els 
serveis bàsics i obligatoris com el clavegueram o les escombraries, volen que tot faci figa 
perquè, perquè volen que el poble funcioni malament simplement perquè vostès no 
governen i això els dóna ales per continuar amb la demagògia.” Jo li pregunto, Sr. Birba, és 
vostè un demagog? És que vostè no vol que funcioni el 2015 l’Ajuntament del Masnou? Vol 
que facin figa tots els serveis? Quan se seguia dient, quan es proposa modificar les 
ordenances fiscals també s’ha de tenir present, alhora, el conjunt de circumstàncies 
vinculades a la resta d’ingressos i al conjunt d’obligacions. Vostès ho han ignorat totalment, 
per tant, és clar, que qui proposa això fa un acte tant demagògic com irresponsable i torno a 
preguntar: és l’Equip de Govern irresponsable en poder aplicar aquestes ordenances fiscals 
per al 2015? Fins i tot vostè va arribar a dir que això li recordava Veneçuela? Que potser l’1 
de gener serem Veneçuela a Masnou? Que potser el Sr. alcalde serà l’Hugo Chàvez? Volem 
que incomplim amb el pla d’ajust, amb la llei d’estabilitat pressupostària i amb la morositat, 
és què el regidor de finances vol incomplir amb aquests plans? Seguia dient: “volen que el 
poble no funcioni perquè no hi haurà pressupost, perquè pugui funcionar, això és el que 
desitgen vostès”. I, per acabar, va fer una frase que és memorable i que la vull llegir, deia: 
“Déu n’hi do quin batibull, jo d’això en dic populisme pour le messon”, (no sé pronunciar-ho 
gaire perquè no sé francès jo, jo sóc d’anglès) i ho dic més científicament i amb això acabo, 
Sr. alcalde ara ja, han fet com el paradigma de l’ase, jo li pregunto qui és l’ase l’any que bé? 
Mirin, jo entenc, vull pensar que vostès no apliquen aquestes ordenances fiscals aprovades 
perquè justament entrem en un any electoral. Jo no ho vull pensar, perquè senyor regidor 
vostè és una persona molt responsable i no seria ben rebut que vostè fes electoralisme amb 
les urnes fiscals. Per tant, li pregunto, què és el que ha canviat respecte a l’any passat 
perquè aquestes ordenances, que eren tant dolentes, avui sigui la proposta de l’Equip de 
Govern? Perquè quan nosaltres hem vist, ara en l’ordre del dia d’avui, que hi havia el donar 
compte de la fixació de les línies fonamentals del pressupost, un veu que efectivament 
l’Equip de Govern ha fet els pressupostos d’ingressos amb l’aplicació d’aquestes 
ordenances fiscals, no veiem cap ingrés suplementari que poguéssim dir: home, aquest any 
no es poden aplicar perquè ingressem per un altre cantó. Ni veiem una manca de despesa, 
perquè aquest any no tenim aquestes despeses i, per tant, ens la podrien fer. Llavors, jo 
voldria, reitero, preguntar, amb quin criteri o què és el que ha canviat perquè ara l’Equip de 
Govern faci seves aquestes ordenances que tan dolentes eren fa escassament onze 
mesos? Gràcies. 
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El Sr. Pere Parés 
 
Comencem a respondre el que podem, atès que hi ha moltes intervencions avui. Per on 
comencem? 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
En relació a la pregunta que ha fet el GIM, sobre el tema del FLA, hi ha aquí tres punts que 
tenen coherència: la llei d’estabilitat pressupostària, el fondo de liquidez autonòmico i la llei 
de morositat. Tot això va correlatiu. El fons de liquiditat autonòmic estableix els primers el 
pagament a proveïdors. El reglament i la llei de morositat estableix el que són factures i el 
que no són factures, per exemple subvencions, i també s’ha de tenir en compte que el FLA 
és tresoreria, és un crèdit, no són recursos per a la Generalitat. I també que les comunitats 
autònomes, en aquest cas la Generalitat,no pot pagar allò que en la relació legal establerta 
queda a la cua de prioritats, que són les subvencions. Aleshores, ara surt un FLA local i/o 
social, precisament per trencar la relació que el mateix estat havia establert, que les factures 
anaven a davant de tot i les subvencions anaven al final, i aquest FLA acotat permetrà ser 
destinat exclusivament als compromisos, en aquest cas, que tenen les comunitats 
autònomes amb els ajuntaments i també per a altres entitats del sector social.  
 
Amb els recursos que li pertoquin, pagarà tots els compromisos pendents no pagats a data 
d’avui, fins allà on arribi, però aquí l’Ajuntament del Masnou és passiu, no pren decisions, és 
la Generalitat que distribuirà aquests recursos en funció dels compromisos que té en el 
conjunt dels 950, aproximadament, municipis que hi ha a Catalunya i, en funció d’això, 
distribuirà aquests recursos per liquidar aquests compromisos. El problema és que les 
subvencions no són factures i, per tant, formen part de l’últim rànquing de l’esglaó de 
prioritats. Per tant, en la mesura que sigui possible anirà liquidant això, però, és clar, el FLA 
és un crèdit, no són uns recursos pressupostaris per a la Generalitat; per tant, no es resol el 
problema que tenen les comunitats autònomes i, en aquest cas, la Generalitat en tots els 
seus ajuntaments.  
 
Sí, en relació amb el tema de la taxa de clavegueram, volia recordar-li que el que haurem 
ingressat aquest any i el que s’haurà executat en diners d’aquesta taxa, fins que no tinguem 
la liquidació del pressupost, no podrem informar-ne; per tant, un cop tinguem la liquidació a 
principis d’any li podrem facilitar aquestes dades. També és cert, li recordo, que la taxa de 
clavegueram l’any que ve serà zero, simplement per les ordenances fiscals, doncs, que es 
van aprovar el 21 de novembre passat, que responc al Sr. Gual, es van aprovar el 21 de 
novembre i no hi havia marge legal perquè entressin en vigor de cap manera, ni per tràmits 
d’urgència ni per res. Es podia produir un buit legal i una inseguretat i ens les podien 
recórrer. Allò que es va aprovar amb retard, per respecte, no es va poder aplicar l’1 de gener 
de 2014, s’aplicarà l’1 de gener de 2015 i ja està. Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bona nit, una altra vegada. Intentaré contestar les preguntes que m’han fet el Sr. De las 
Heras. Hi ha moltes preguntes, és llarg i feixuc de respondre tot. Respondré tot el que pugui 
en aquest moment, les dades que tinc, perquè evidentment no les tinc totes en aquest 
moment. Ja parlaré com a regidor i com a tècnic de Salut Pública, perquè a més a més em 
dedico a això, com ja sabeu molts de vosaltres, doncs sóc tècnic de l’Agència de Salut 
Pública, i us diré tot el que sàpiga en aquest moment, totes les dades que tingui del tema 
aquest.  
 
Bé, pel que fa a les mesures que tenim al Masnou, són mesures sistemàtiques, vull dir, no 
és que en fem alguna especial pels brots que hi ha hagut recentment al Vallès. Són brots 
que succeeixen, malauradament, perquè el control, millor dit, el manteniment de les torres 
de refrigeri no són les adequades o dels camions de reg, etc. Normalment, si això es fa ben 
fet, no té perquè haver cap problema, no és una epidèmia, la gent a vegades s’alerta molt. 
És clar, quan hi ha mortaldat, doncs, la gent de seguida surt a premsa, a televisió, etc. i als 
mitjans; però, poques malalties s’encomanen així com així, hi ha algunes cafeteries que 
també tenen, no sé si us hi heu fixat, tenen aigua que va sortint polvoritzada que també és  
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un focus de legionel·la, però si hi ha el control establert en biocides i tal, sistemàticament no 
té perquè passar, ni passa mai. Llavors, aquí al Masnou, les mesures, ja et dic, que tenim, 
específiques no en tenim cap, fem les rutinàries de sempre, tant nosaltres, la Diputació de 
Barcelona i els de l’Agència, estudiem tots els llocs possibles focus que pugui haver-hi 
legionel·la; per tant, de moment no hem tingut cap brot, gràcies a Déu, aquí al Masnou, de 
moment no hi ha hagut cap cas, en aquest sentit. 
 
Les actuacions, bé, què li puc dir, si vol, ho tinc aquí us ho vaig enviar precisament l’endemà 
o l’altre, després de la comissió informativa, el que es farà enguany aquí. Quant al que es 
programa, el programa que farà l’agència aquí al Masnou pel que fa a legionel·la, doncs, el 
Club Nàutic, precisament, que aquí hi ha la presidenta, no sé si ja s’hi ha anat o s’hi ha 
d’anar o s’hi anirà enguany, està controlant la legionel·la, tant a les dutxes com als spa i 
jacuzzis, etc.  
 
Llavors, hi ha un altre establiment, que és el centre d’acollida Estels, que aquí també 
treballem sistemàticament, pel programa de l’agència de Salut Pública, els companys i 
companyes vindran a fer les actuacions corresponents en aquest sentit. Llavors, pel que fa a 
poliesportius i gimnasos, els dos camps de futbol, tant el d’Ocata com el de la carretera 
d’Alella, no sé si ja s’hi ha anat, però si no s’hi ha anat en breu s’hi anirà per veure com 
funciona tot el tema de les dutxes, etc., per evitar justament els brots de la legionel·la, i en 
principi res més. Sí, hi ha un restaurant-bar d’aquí del Camí Ral, no vull dir el nom, per 
exemple, el que us comentava abans, com que tenen a l’estiu la terrassa, és un punt on surt 
aigua polvoritzada, doncs, aquí també es fa o se’ls farà treure, perquè no tenim clar si tenien 
la instal·lació o bé si manté la instal·lació, doncs que facin el manteniment corresponent amb 
biocides. Tot això, sistemàticament, els companys i companyes de l’Agència ho fan. En 
alguns altres casos, també hi van els de la Diputació de Barcelona però, mirem d’abastar 
totes les fonts possibles de contaminació de legionel·la que estiguin coberts en aquest sentit.  
 
Pel que fa al conveni, aquest any al Masnou es faran el restaurant ―aquell que us he dit 
que entra pels dos cantons― i els gimnasos d’aquí al Masnou. Hi ha uns gimnasos que 
també els controlarem, es miraran les dutxes, etc., que tinguin tot el control corresponen pel 
que fa a la legionel·la.  
 
Quant a dades ja definitives, òbviament no les tinc, jo ja els ho ampliaré i ho envio a tots 
plegats. Us ho passo per correu electrònic, etc. Però que sapigueu que aquí està controlat 
aquest tema. Evidentment, pot haver-hi un brot, perquè el risc zero no existeix en salut 
pública, però que sapigueu que està controlat, vull dir que no... no hi ha massa d’allò. El que 
passa és que, és clar que quan hi ha casos d’aquests i tal creen molta alarma social de 
seguida, però en cap cas és una epidèmia. Parlem de brots, sempre que parlem de 
legionel·la i les persones afectades sempre són normalment gent d’una franja d’edat ja 
elevada, amb altres patologies associades i que la legionel·la, doncs, els acaba de fer 
l’empenteta i alguns, malauradament, moren, però vull dir, allò... o gent que té històries en el 
seu sistema immunitari, problemes immunitaris i molt deprimits i tal, però no és, en cap cas, 
una epidèmia ni molt menys. És un brot, parlem sempre de brots. Gràcies 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, Sr. alcalde. D’aquí a que doni resposta, donarà temps a fer un cafè a tots els altres, 
però accepto el cafè, i de qualsevol regidor, quan vulgui. 
 
Referent al Sr. Federico de las Heras, en temes d’enllumenat públic, hi ha avisos als quals 
es dóna resposta, igual, a molts llocs la mateixa nit, o sinó al dia següent, i a vegades ens 
ha faltat una peça que no hem pogut resoldre aquella mateixa nit.  
 
També, el tema de les tapes, les posem, es posen i es treuen i també lligat amb el fet dels 
talls d’enllumenat públic, tenim sabotatges amb els quadres elèctrics. Els sabotatges vol dir 
que, a vegades, els quadres elèctrics ens els obren i ens fan baixar els diferencials i per això 
hi ha zones del poble que queden sense llum. Això ens ha passat diverses vegades, i bé, 
s’ha intentat donar resposta al més aviat possible, però això passa. És un problema 
d’incivisme, que és el que tenim aquí al poble amb aquests aspectes. Independentment que 
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sí que és cert que hi ha averies en què salta una fase i que aquesta fase fa saltar el 
diferencial o l’element que sigui tècnic.  
 
Sí que hi ha, a tots els passos subterranis, Sr. de las Heras, almenys en els municipals, 
bombes d’aigua, el que passa és que també és cert que hi ha vegades que el volum de la 
pluja o fa saltar el diferencial o salta el diferencial en aquella zona i ens atura les màquines. 
Els passos de les persones hi són i lo altre em consta que també hi és, però ja no és només 
una qüestió nostra, és del Port. Això, per tant, és un altre tema que no puc respondre. Però 
sí que, per part nostra, fem el que ens pertoca. 
 
Respecte als insectes a la carretera, de l’arbrat, en certa manera és una resposta que vaig 
donar el divendres passat. Se’ls va enviar, si no recordo malament, a les preguntes de la 
Sra. Judit Rolán referents al Masnou alt ―que era que es va fumigar com deia feia 
referència a..., que fa uns dies que es va fumigar perquè hi havia alguns tipus d’insecte―, 
això es va fer el Ple passat; per tant, ja abans del 18, el Ple va ser el 18 de setembre, per 
tant és abans de la primera quinzena, es va fer una fumigació al poble i la resposta que vaig 
donar és aplicable tant al Masnou alt com a la resta del poble, i és que estem tenint un 
problema i és l’abundància de pluja. Aquest any, aquesta abundància de pluja fa que el 
tractament efectuat no sigui prou efectiu, perquè l’aigua s’ho emporta, fins i tot el tractament, 
s’ho emporta, no? I, per tant, bé, ―es realitza un parell de cops l’any― però sempre es fa 
sobre la primavera i després cap a l’agost, al setembre es fa un altre tractament, el que 
passa és que ja no ho fem, perquè a partir del dia 3 de novembre comencem la poda.  
 
Respecte al tema de la brutícia al poble, jo entenc, vostè m’ha fet una reflexió abans, també 
em deia “sobretot el que són els cartells”, jo entenc que és un problema d’incivisme, 
especialment d’enganxar, tot el que és enganxar cartells a qualsevol lloc i els adhesius, no? 
Més que res era grafits, pintades que es fan, que s’han tret unes pintades que hi ha hagut, 
però també s’actuarà, properament també, a tots els espais de les parades d’autobús. Hem 
fet tants requeriments a l’empresa contractada, que l’import que va oferir com a millora ja 
s’ha esgotat. Ahir o avui, avui al matí, s’estava preparant una acció per a la setmana que ve 
amb la brigada municipal, per poder netejar tots els plafons i les marquesines de les parades 
dels autobusos, el que s’enganxi en una propietat privada, ja no podem actuar com a 
brigada.  
 
Jardineres del carrer Sant Felip, Sra. Carme, sí és cert. N’hi ha dues, últimament, fa poc, va 
haver-hi una altra que es va tallar un arbre, i ara, en temporada de poda, els dos escossells 
buits que hi ha, doncs, ho farem, això ho tenim previst, poder plantar els arbres. 
 
Sobre la pregunta de l’Elena Crespo, sobre la plaga dels estornells, som conscients que 
existeix i, a part que salut pública pugui donar una resposta, estem en coordinació amb 
manteniment i nosaltres el que fem s’ha demanat a l’empresa concessionària, a CESPA, 
que reforci, sobretot, una neteja intensiva un cop a la setmana. No hi podem fer més, no 
podem estar-hi cada dia, que és el que potser seria ideal, però si cada dia estem aquí, cada 
dia hem d’estar en molts llocs del poble, com ha comentat el Sr. Xavier Serra, que no és 
només aquest punt. Som conscients d’aquest tema i esperem que amb la poda, que 
començarem a fer una poda per aquesta zona, precisament pels problemes de gent que hi 
ha amb els cotxes i amb la vorera, comencem per aquí per poder donar-hi solució i es confia 
que, no havent-hi branques, doncs, no hi hagi ocells, a part d’altres solucions que puguin 
aportar.  
 
Respecte al carrer Navarra, amb els veïns vam estar parlant, sobretot, del tema dels arbres, 
que hi ha unes moreres i la part alta, potser es refereix vostè a la part de dalt o també és la 
part de les moreres? Ens ho mirem, aquest tema, però vam estar parlant amb els veïns que 
les moreres eren un perill molt gran, que es trenquessin i poguessin caure allà a sobre i, per 
això, vam fer aquella actuació; per tant, sempre ho tenim pendent, no obstant això, qualsevol 
altra qüestió dels arbres que hi ha els escocells buits, replantarem. No podem fer-ho a tots, 
en tot el poble, però sí que ho farem aviat, començarem quan sigui l’època a poder-los 
plantar i farem una plantada d’arbres, que em sembla que fa temps que no es fa. Per tant, 
no es fa a dintre el poble. 
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Respecte a Països Catalans, les porteries estan ja encarregades, la comanda ja està feta, 
estem pendents que ens arribin. També hem aprofitat aquesta comanda per fer uns pals de 
vòlei a la platja, que també manquen, i per tant reforçarem l’espai esportiu del vòlei a la 
platja. Es van treure perquè ja no es podien reparar més i, a part, que un nen es va 
entrebancar i va caure i es va fer un trau i es va fer sang. Les vam treure per poder reparar-
les, però és que ja tenien tants remaches fets que no ers segur mantenir-les. Per seguretat, 
ho vam treure. Això, va coincidir que era al juliol i entre juliol, agost i el setembre ho hem 
activat tot i ara, doncs, ja està encarregat i estem esperant només que ens vingui i les 
tornem a instal·lar. Mentrestant, s’han canviat els cèrcols i les reixes del que és el bàsquet. 
En aquest sentit, sí que s’ha fet aquest treball, però falta aquest altre aspecte, el que passa 
és que això és l’Administració, que es lenta, no? Encarregar alguna cosa sempre té molts 
procediments i estem esperant que ens ho portin.  
 
Pluges intenses: vam parlar-ho a la Comissió Informativa i sí, és cert, és un tema que els 
embornals estan preparat per a les pluges normals i aquells dies les pluges van ser 
excepcionals. Quan buscàvem el responsable, bé va ser aquell moment, no? Però és un 
tema que no ens correspon, a l’Ajuntament, sí que nosaltres exigim i demanem que es 
netegin els embornals, com també és cert que a la mateixa N-II, que tota aquella franja de 
new jercy amb uns forats, potser són petits, en aquest sentit, però bé, això el que fem des de 
Manteniment és traslladar aquesta inquietud i que ho estudiïn, el que considerin oportú, no? 
Les carreteres de la Generalitat.  
 
Com deia el meu company, en Llorenç Birba, que l’any que ve no hi haurà la taxa de 
clavegueram, però sí que el treball s’ha de continuar mantenint i és el que hem anat fent, 
perquè el clavegueram s’ha fet, s’ha actuat en tot el poble sense distinció de cap barri i s’ha 
fet perquè s’han anat enfonsant moltes parts d’aquí el poble, o estan a punt que s’enfonsin.  
 
S’han pagat moltes tapes de clavegueram, per tant aquests dies s’han destinat a una millora 
del que és el poble; però, com s’ha comentat, l’any que ve no existiran aquests ingressos 
per suplir aquesta despesa.  
 
Al Sr. Màxim li diria que la riera d’Alella, és cert, és per mantenir el suspens, només, no me 
n’oblido, no me n’oblido. A la riera d’Alella, fa uns mesos, hi vam actuar des del mateix 
Ajuntament, la brigada municipal hi va actuar. Fa un temps, l’ACA ens va dir que actuéssim, 
només van dir, bé sou vosaltres els competents, actueu vosaltres, però ens deien que 
paguéssim el 50 %. La nostra resposta va ser dir: “no és un tema vostre? Feu-ho vosaltres”, 
el cas és que aquest any nosaltres vam actuar. També el que ha passat és que, bé, està 
molt verd tot, ens ha plogut molt. Per tant, això no ens ajuda a evitar aquest creixement i 
esperem, doncs, que l’ACA pugui actuar un moment o altre o així ho sol·licitarem que ho 
facin. 
 
Sr. Suñé, respecte a la pregunta sobre la partida pressupostària, li donaré una resposta molt 
ràpida, per donar-li una resposta de seguida. Estava fora del Masnou i, per contestar-li, sí 
que ho tenim previst. El que tenim previst també és la resposta, en el sentit del detall que 
vostè pregunta, és la resposta que també li vaig facilitar a la Sra. Judit Rolán el divendres 
passat, que és la resposta número 110, on hi ha tot el detall, d’aquí a final d’any, de les 
actuacions que tenim previstes, i aquí, el segon punt és el Garrofers, número 4 reparació 
d’un enfonsament de calçada d’asfalt. Per tant, aquestes respostes les tenen i se li van 
facilitar la setmana passada.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Està... no, en data no, és d’aquí... sí. en data hi és. d’aquí a final d’any, d’aquí a final d’any, 
d’aquí a final d’any, d’aquí a final d’any hi és. Demà què farem? No ho sé. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No es conforma, no es conforma. és un inconformista. 
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El Sr. Jordi Matas 
 
Però d’aquí a final d’any són aquestes actuacions, que és el que hi ha previst, per tant... 
 
Sobre la setmana Europea de prevenció de residus, sí, ho estem treballant conjuntament 
Medi Ambient i Benestar Social, estem treballant en aquest tema. És la preparació de la 
setmana sostenible. Quan ho tinguem definit, doncs, es comunica oportunament i ja està.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor Garcia. Ara li respondrà allò que abans jo no li he deixat per omissió meva, per 
descuit no me n’he adonat i he passat directament al bloc de preguntes. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, jo, si de cas, per anar per ordre, primer volia contestar al Sr. Màxim Fàbregas que, atesa 
l’extensió que demanen i que no és la primera vegada que qüestiona la meva comprensió 
lectora o que es pregunta si tinc algun tipus de dèficit, doncs ja llegiré tranquil·lament les 
preguntes i li respondré per escrit.  
 
Òbviament, no li accepto el cafè, no per res, sinó que el cafè, com vostè sap, té qualitats 
excitants i preferiria convidar-lo a una til·la, perquè a vegades sembla que vostè no 
descansa pensant en mi. Doncs si vostè ho accepta, el dia que vulgui el convido a una til·la. 
―contesta el senyor Màxim, una cervesa―, bé, una cervesa pot estar bé també.  
 
Dit això, passaria a donar resposta als Sr. Suñé. Abans l’alcalde no m’ha cedit la paraula, 
per tant aprofito ara que me la cedeix per donar-li resposta a les preguntes que va formular 
en el plenari anterior respecte als habitatges, les promocions d’habitatge protegit per a joves 
al nostre municipi. Actualment hi ha disponibles sis habitatges, segons comunicació 
efectuada per l’Agència d’Habitatge i rebuda en data 13 d’octubre de 2014, per tant són 
dades molt recents.  
 
Volia recordar que és Incasol el propietari de tots els habitatges de protecció oficial al nostre 
municipi i que aquest, alhora, té encomanades les tasques de gestió i manteniment 
d’aquests habitatges a l’Agència d’Habitatge de Catalunya. A l’Ajuntament tenim 
coneixement que, el passat mes de març, l’Agència d’Habitatge va iniciar el procediment de 
verificació i control del compliment de les condicions de permanència dels llogaters dels 
habitatges de la promoció sector llevant, el contracte d’arrendament dels quals finalitzava el 
mes de juliol, a fi de valorar-ne la possible renovació.  
 
Volia informar-lo que les llistes d’espera són les resultants del procés d’adjudicació de quatre 
habitatges de protecció oficial que es van realitzar l’any 2012 i que tenen una vigència de 
tres anys, per tant estarien vigents aquestes llistes d’espera fins l’any que ve, el 2015. Tot 
seguint les normes particulars de l’esmentat procés sobre les llistes d’espera que es troben 
esgotades, l’adjudicació es duria a terme a través del registre de sol·licitants d’habitatge 
protegit. 
 
Atès que, com s’ha dit anteriorment, la gestió dels habitatges correspon a l’Incasol i a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’han traslladat a aquest organisme les preguntes que 
feien referència als habitatges ocupats que puguin haver sobrepassat el termini d’ús, segons 
el contracte inicial, la pregunta relacionada amb el padró així com la dels usuaris que 
podrien estar incomplint els requisits d’obligat compliment al nombre de joves que formen 
part de la llista d’espera. Tan bon punt obtinguem aquesta respostes, ja li’n farem 
coneixedor. De la mateixa manera, són Incasol i l’Agència d’Habitatge de Catalunya qui té la 
capacitat decisòria sobre si es realitza un nou sorteig per adjudicacions de futurs habitatges 
que poguessin restar disponibles o si es renova un contracte d’arrendament. Bé, aquesta 
decisió està fora de l’àmbit de la competència del Govern municipal. Aquesta seria la 
resposta pel que fa a les preguntes que vostè va fer relacionades amb habitatge.  
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Respecte a una pregunta que ha fet vostè, no sé com ho ha dit, respecte dels locals o la 
impossibilitat de tenir locals que miren a muntanya, doncs, li he de dir, que m’alegro que em 
faci aquesta pregunta, no per res, sinó perquè jo crec que seria capaç d’endevinar qui és qui 
li ha mostrat aquestes inquietuds, pels termes en què s’expressa. Òbviament, al Masnou no 
tenim cap normativa que impedeixi que un local que miri a muntanya obtingui llicència 
d’activitats, no hi ha cap normativa en aquest sentit. En tot cas, aprofito l’avinentesa per 
explicar-li a vostè, atès que jo a aquesta persona li he explicat més d’una vegada, el que jo 
crec que ell pensa i el que és la realitat jurídica, la realitat legal, a veure si vostè té més 
fortuna que jo i li transmet aquesta resposta i a vostè, doncs, l’entén. 
 
En tot cas, aquesta persona fa referència al fet que hi ha diversos carrers d’aquest municipi, 
especialment al carrer Sant Felip i Mestres Villà, que, per la tipologia històrica d’habitatge, la 
part de la casa de la propietat que dóna al carrer que està en una cota més baixa, i que 
normalment és la part de la vorera que mira a mar està qualificat com a residencial, però la 
part posterior està qualificada com a baixos-garatge. És una tipologia històrica, diguem, que 
el Pla General sempre ha volgut protegir. Insisteixo, no té res a veure amb el mar o la 
muntanya, té a veure amb la topografia i amb el fet que fa 50 o 100 anys la gent va decidir 
que a la part que estava en un cota baixa posava la residència i a la part del darrera, doncs, 
en el seu dia hi havia l’eixida o hi havia, doncs, la quadra o els estables o el que fos. 
Segurament, si fos ara, construiríem d’una altra manera, posaríem els garatges a sota, no? I 
darrera posaríem l’habitatge, però, en tot cas, això històricament s’ha fet així, ha estat 
sempre voluntat dels diversos consistoris que hem passat per aquest Ajuntament, mantenir 
aquesta tipologia, i això respon al fet que en aquests carrers en concret, repeteixo, es doni la 
casuística que allò que està qualificat com a baixos-garatge, òbviament pel Pla General, no 
pugui albergar cap tipus d’activitat que no sigui un garatge, no? Preguntava vostè si hi ha 
algun procediment per canviar-ho? Doncs sí, vull dir que es podria tramitar una modificació 
del Pla General. Nosaltres, de moment, no estem per aquesta via. En tot cas, li repeteixo i 
insisteixo que no hi ha cap mena de normativa que impedeixi que un local que mira a 
muntanya pugui esdevenir un local més enllà de la casuística d’uns carrers en concret, en el 
que es protegeix la tipologia que hi ha. Res més. Gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Tema de l’EMMUM, que crec que ho ha preguntat el Sr. Màxim Fàbregas, en el que es va 
dir en el consell escolar municipal, volia dir-li que l’endemà mateix ja hi havia una proposta 
feta des de el CAP, de manteniment, que es va traslladar a l’escola i que s’ha solucionat. És 
un tema d’un canvi d’horari simplement i, si voleu, us el faré arribar per escrit, perquè el 
tingueu, però que ja està consensuat amb l’escola i arreglat.  
 
El dia 22 de novembre, tal com ha dit el company Jordi, es farà una acció conjunta entre 
Medi Ambient i Benestar social ―perquè ho farem també de caire solidari, ja us ho farem a 
mans, sobretot el programa que ja tenim en marxa. És un esmorzar solidari, amb productes 
de caducitat propera pel fet del reciclatge i reaprofitament d’aliments, però ja us 
especificarem una miqueta de què consta.  
 
I, finalment, seré molt breu, al Sr. Xavier Serra, que em preguntava sobre el Consell de 
Benestar Social, volia dir-li que aquest consell s’ha reunit dues vegades aquest any, una va 
ser el 27 de març i la darrera el 27 de juny, consell al qual no vaig poder presidir per estar 
ingressada a l’hospital d’urgència i que va presidir el Sr. alcalde. Consell en el qual, és cert, 
vostès no van assistir, ni van excusar la presència, crec, i és on es va entregar, justament, 
l’estudi de l’observatori social. No obstant això, jo no tinc cap inconvenient, Xavi, en fer-te 
arribar aquestes dades i, fins i tot, l’acta d’aquest Consell en la qual no us consta. Jo, 
evidentment, tinc previst fer-ne un altre, però vull dir, que en portem dos i el darrer no va ser 
fa tant. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Gràcies, alcalde. Per donar una breu resposta a la pregunta efectuada per la regidora Judit 
Rolán, en relació amb la segona nit de tapes. Volia comentar-li breument que, bé, va ser un 
èxit de participació, va haver-hi moltes persones que van assistir en aquesta edició de la nit 
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de etapes. En concret, es van imprimir dues mil targetes, cada una de cinc degustacions i 
crec que només en van sobrar 80; per tant, se’n van vendre 1.920 aproximadament. La 
sensació, a posteriori, la valoració que hem fet així a peu de parada amb els paradistes és 
positiva, la gent està contenta, tant els visitants d’aquella nit com els paradistes estan 
contents, hi ha ganes de seguir repetint aquest tipus d’activitat.  
 
Quant a l’impacte econòmic que pot suposar, tant paradistes com el Departament de 
Promoció Econòmica creiem que no és important en el moment, però sí que és una activitat 
que porta molta gent que habitualment no és usuària del Mercat Municipal i l’objectiu 
d’aquesta activitat és això: atreure gent que després es pugui consolidar com a client 
habitual del Mercat Municipal. 
 
La Sra. Silvia Folch 
 
Bona nit a tothom. Per respondre a l’Elena Crespo, respecte a la consulta que em feies del 
consell de l’equipament.  
 
El dia 9 de setembre va sortir una notícia web on ja dèiem quan seria el consell. El consell 
va ser el 24 de setembre. En aquesta notícia web ja s’explicava bàsicament el funcionament 
d’aquest consell. Si bé, el consell neix com a requisit del reglament del mateix equipament, 
que ja vam aprovar en aquest plenari. Per tant, les funcions del consell queden clares, estan 
regulades en aquest reglament.  
 
Les persones que formen part d’aquest consell aquesta setmana hem sigut nomenades 
mitjançant un decret, sortirà una notícia a El Masnou Viu de qui són les persones que 
l’integren. És un acte públic i les reunions del consell també són públiques, per tant entenc 
que o hi ha algun apartat on es pengen les actes o bàsicament es poden consultar perquè 
les actes dels consells són públiques.  
 
També, per respondre al company Xavi Serra, respecte al pla d’acció jove. El pla de secció 
va finalitzar al 2012, no hi ha cap treball actualment de pla d’acció jove. Ho vaig explicar a la 
darrera comissió informativa de setembre, on van venir el company que li tocava la comissió 
corresponent. Ens estem enfocant igualment en les línies que surten de l’antic pla jove, no li 
puc donar una diagnosi, però hem fet una breu diagnosi per prendre una mica la 
temperatura en aquest moment i en què ens basem? bé, estem treballant les mateixes línies 
que veníem treballant l’anterior pla, hem decidit ―o almenys ho he decidit així― que en 
comptes de versar els esforços en fer un nou Pla, en treballar més les línies a peu, diguem-
ne de carrer, per tant hem fet aquelles activitats o hem fet aquells programes, no només 
lúdics, sinó doncs ens hem preocupat de les línies bàsiques que treballàvem en el Pla. Per 
exemple, hem fet, com sabeu, una convocatòria d’emprenedoria jove, hem continuat amb 
les beques de música, a parlar de dinamització de l’equipament que ens comentàvem, ens 
hem centrat molt en les xerrades, hem fet cursos de monitoratge de temps lliure de monitors 
de menjadors, tornem a fer un altre curs de monitors, és a dir, hem continuat fent les 
actuacions de què ens parlava aquell Pla, si bé, és cert que no hem fet ni cap diagnosi 
profunda, ni tenim cap pla jove en vigència en aquest moment. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Déu n’hi do, hi ha hagut moltes preguntes. Seguirem contestant les preguntes, però ja que 
vostè, Sr. Suñé, em citava. M’ha citat, oi que sí? Vostè m’ha citat. Quina era la seva 
pregunta digui, digui. És que no sé si ho escoltat bé, el que deia... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Segurament vostè ha escoltat, però fa tanta estona que... Per evitar qualsevol conflicte i 
sabent, senyor alcalde, que vostè és una persona de paraula... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No, això no cal que ho digui.. 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Li pregaria, era un prec, però li pregaria, però era un prec certament conduït i molt impositiu, 
no. Li pregaria que fes, en aquest mateix plenari, una manifestació pública i concreta que el 
termini de lliurament dels nous contenidors s’iniciarà amb la signatura de l’adjudicació del 
nou concurs de neteja i recollida de residus que ara està en procés de licitació i no pas 
abans. Tenint present, si em permet la puntualització, que en el concurs de contenidors han 
establert que el lliurament es realitzarà quan ho determini el responsable de Manteniment. 
És tan fàcil com dir-li al responsable de Manteniment que no doni aquesta ordre fins que no 
s’hagi fet la signatura, Sr. alcalde. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Em sembla que havia afegit alguna cosa més. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, jo li explico, li he dit... volem ser prudents, era el paràgraf anterior, volem ser prudents i 
evitar situacions de les quals després tots ens podem penedir. Volem evitar la posada als 
carrers dels contenidors sense l’adjudicació de la nova empresa, ja que seria una burda 
campanya d’imatge que malmetria definitivament les relacions entre Govern i oposició, com 
a mínim amb el nostre partit.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord, això és el que volia posar en evidència, no? Per tant, aviam, jo li puc contestar que 
la idea és que l’adquisició dels nous contenidors vagi en paral·lel amb el desenvolupament 
del concurs actual d’escombraries. La idea és que vagin en paral·lel, però no ho vinculem, 
no ho vinculem, és a dir, nosaltres, jo crec que com a Ajuntament hem de poder..., vostè 
d’això en diu electoralisme, jo en dic fer un bon servei al ciutadà, hem de poder canviar els 
contenidors què es facin malbé. Els que hi ha actualment ja no es fabriquen, n’hi ha molts 
que estan en molt mal estat; per tant, la idea és que vagin en paral·lel, però no ho vinculem, 
no necessàriament. Si això pot amb el..., la relació amb l’oposició, bé, doncs bé, jo li dic que 
la idea és no vinculant, no vinculant. Ja està, digues, digues... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, no, li vull agrair la resposta sincera, faran, com ja va dir el senyor..., ja ho veurem, és a 
dir, els posaran, els posaran abans, és evident. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, però... en qualsevol cas...  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Ha estat sincer, jo li ho agraeixo.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, però, en qualsevol cas, a mi el que em sobta és que quan nosaltres vam presentar 
aquesta proposta aquí —d’adquirir nous contenidors—, vostè hi va votar en contra, per tant, 
el que no entenc és que ara vostè em pregunti que si vincularem, que si no vincularem... 
Escolti’m, nosaltres el que volem donar és un bon servei al ciutadà i aquesta opinió, a 
nosaltres no ens vincula, perquè poder canviar els contenidors o no, perquè fa falta canviar-
los. Estem d’acord en el fet que fa falta canviar-los? O potser no? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo demanaré un informe tècnic, en tot cas... 
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El Sr. Pere Parés 
 
No, és que també m’agradaria, de la mateixa manera que jo ho tinc en compte, a mi 
m’agradaria també que vostè ho tingués en compte... Potser l’opinió del PSC és que no fa 
falta canviar-los, i això convé que la ciutadania també ho sàpiga, no? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo me la reservo perquè... qui fa les preguntes és l’oposició cap al Govern i no el Govern 
cap a l’oposició. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bé, això... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
En tot cas, ja ho debatrem. Jo li vull agrair, sobretot, la sinceritat perquè ha quedat clar la 
posició del Govern. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo el convido a dir públicament als ciutadans del Masnou si volen o no volen canviar,o si 
creuen que és necessari canviar els contenidors. Ja ho faran al fòrum que vostè cregui 
convenient, no? Però...  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Perfectament, ha entès el joc, molt bé. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Pregunto. Voleu anar al bloc de mocions o voleu fer un recés de cinc minuts. Anem directes 
a mocions. —Els portaveus no volen fer cap recés.—Anem directes, doncs. Passem al punt 
següent, que és una moció presentada pel Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi 
l’atorgament de beques menjador a tots els infants que compleixen les condicions de la 
convocatòria. Té la paraula el Sr. Xavi Serra. 
 
14. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per a sol·licitar a la Generalitat de 
Catalunya que garanteixi l’atorgament de beques men jador a tots els infants que 
compleixin les condicions de la convocatòria 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Gràcies, senyor alcalde. En tot cas, volia dir que aquesta moció ja ha estat esmenada a 
Comissió Informativa i que llegeixo la versió esmenada. 
 
El senyor F. Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent: 

“Ateses les creixents dificultats de moltes famílies del nostre país per oferir una alimentació 
adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics. 
 
Atès el paper clau dels menjadors escolars per garantir la suficiència alimentària dels infants 
vulnerables en un entorn socialment normalitzat. 
 
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria: art. 
166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i Decret 
160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics. 
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Atès que l’Ajuntament del Masnou, malgrat no tenir responsabilitats competencials al 
respecte, està aportant una important dotació econòmica al sistema de beques del nostre 
municipi.  
 
Atès que, segons dades facilitades pel Govern municipal, en el curs 2013-2014 van sol·licitar 
beques de menjador 321 menors empadronats al nostre municipi. 
 
Atès que inicialment el nombre de beques atorgades va ser únicament de 133 i que, en 
posteriors resolucions del CCM, aquest nombre de beques va augmentar fins a les 231, el 
resultat final va ser que 90 dels menors que havien sol·licitat beques menjador no van gaudir 
d’aquests ajuts, si bé, 21 d’aquests menors van rebre ajut municipal de menjador. 
 
Atès que, tal com van recollir els mitjans de comunicació, aquesta situació es va repetir a 
molts municipis de Catalunya. 
 
Atès que, encara que no disposem de les dades del curs que ara s’inicia, és previsible que 
es repeteixi una situació semblant a la del curs passat, agreujada per un possible increment 
en el nombre de famílies demandants de beques de menjador, la qual cosa pot comportar 
que hi hagi famílies del Masnou que, malgrat complir tots els requisits exigits, quedin 
excloses de l’atorgament d’aquets ajuts. 
 
Si això succeís, suposaria un incompliment del compromís parlamentari de juliol de 2013 pel 
qual es garantia l’atorgament de beques menjador a tots els nens i nenes amb necessitats 
socials. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament Ple prengui els 
següents:  
 
ACORDS 
 
Primer. Exigir al Govern de la Generalitat l’augment pressupostari necessari que permeti 
l’accés immediat a beca menjador de tots aquells infants, catalans i masnovins que tanquin 
el seu expedient acreditant el compliment dels criteris establerts en la convocatòria. 
 
Segon. Comunicar l’acord al president del Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la FMC i l’ACM, als centres escolars, les AMPA i a les 
associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquesta moció ens sembla correcta, al contrari, hem estat d’acord 
quan es va plantejar, però de fet el problema, més que demanar a la Generalitat que 
garanteixi l’atorgament, és que ens ho paguin, perquè, és clar, podem demanar moltes 
coses, però si després no ens arriben les coses que ens han d’arribar, és que la Generalitat, 
amés a més, ens ho pagui. La Generalitat està fent trampes als xinesos, amb el pressupost 
2014 ja vam fer dels ingressos previstos per vendes immobles, cosa que ara no s’estan 
realitzant de forma adequada, 2.000 i escaig milions d’euros, una part en titulització del 
cànon de l’aigua, que no sé si està en crisi, i tots aquests fets ens estan provocant que 
davant d’uns comptes inflats i idealistes de la Generalitat per al 2014, ho estem patint, entre 
altres, els municipis, via retallades, via impagaments, etc. I totes aquestes mocions estan 
molt bé, però el que s’hauria de fer és una moció conjunta per demanar a la Generalitat un 
canvi de rumb polític, que garanteixi a tots els ciutadans que ens arribin recursos i destinin 
els diners a les coses que realment importen. Gràcies. 
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La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Simplement, volia dir que el nostre vot no podia ser altre que favorable. Les dades, 
com bé deia el company Xavi Serra, són facilitades per aquest Ajuntament, totes les que 
tenim. Simplement volia fer la puntualització, per no portar tampoc a dubte al públic. Si bé 
van quedar nens sense cap tipus de dotació, el que no tenim quantificat és quants d’aquests 
nens realment la necessitaven, és a dir, són dades de gent que ha demanat, que no vol dir 
que tothom qui demana està amb la necessitat social, vull dir, que probablement en van 
quedar segur, eh. Però simplement volia fer aquesta puntualització, no ho sabem, aquesta 
dada sí que no la tenim o que, si voleu, jo m’encarrego de portar-vos-la tan bon punt la 
tingui, però que tampoc voldria que fos una alarma social. No obstant això, sí que entenc 
que hem de reclamar a la Generalitat que compleixi amb la seva obligació i aquest 
Ajuntament no hagi de donar tants diners per a una partida que representa que no hauria de 
ser nostra. Gràcies. 

El Sr. F. Xavier Serra 
 
Primer, jo per vull agrair el vot unànime de tot el consistori en aquest tema que és tan 
sensible a bona part de la nostre població, justament aquella que és més feble i pateix més 
durament les conseqüències de la situació econòmica actual i, si em permeten, de les 
polítiques aplicades al respecte.  
 
No volíem atordir, ni ho farem als regidors i regidores i públic assistent, tot desgranant les 
xifres esbalaïdores que es recullen, per exemple, a l’informe oficial del Síndic de Greuges de 
Catalunya sobre malnutrició infantil, corresponent a l’agost del 2013 i fàcil de trobar. Si algú 
hi té interès, és molt fàcil de trobar aquest informe per Internet, que és per sortir corrents.  
 
Volia recordar simplement que molts infants de la nostra vila i de moltes altres localitats de 
Catalunya pateixen malnutrició, no fan els dos àpats principals diaris i només depenen de 
les beques menjador per poder millorar la seva dieta i, per tant, les seves condicions de 
salut. Així, la xifra, ni que fos un 1 %, seria insuportable per a un país modern, progressista i 
civilitzat com vol ser Catalunya, però varien entre el 6 i el 18 % de les llars, segons els 
paràmetres que s’utilitzin, i això ja no és que sigui insuportable sinó que és una vergonya.  
 
La moció, per contestar-li una mica, que m’ha precedit, el que pretén bàsicament és que 
aquelles famílies que sí que acreditin estar en les condicions que posa la Generalitat, puguin 
accedir a una beca menjador. Això és el que pretén la moció i és cert que les xifres es 
refereixen a la totalitat de les beques i no a aquelles que estaven en condicions d’acreditar-
ho.  
 
I volia dir, finalment, que en el cas del pagament de les beques, aquí no es produeix el tipus 
de situació que es produeix en altres situacions respecte de l’Ajuntament del Masnou, que 
és el que hem parlat fa uns moments en aquest mateix plenari, sinó perquè és bàsicament la 
Diputació de Barcelona que passa els diners, en nom de la Generalitat, al Consell Comarcal 
del Maresme, que és el que ens pertoca, i el Consell Comarcal del Maresme als ajuntaments 
de la comarca.  
 
En tot cas, sí que s’està produint, com a mínim l’any passat, un problema, que és de retard 
en el pagament de beques que en aquest cas és greu. Perquè quan les famílies no tenen 
capacitat per poder avançar els diners, evidentment fins que no tenen la beca no utilitzen 
aquell recurs, amb la qual cosa, si s’endarrereix molt es crea un problema greu d’accés, 
cosa que alguns ajuntaments, i ens consta que aquí a l’Ajuntament del Masnou se segueix 
aquest tema, el que fan és avançar part dels diners, fer acords, etc.; perquè això no 
produeixi una manca d’accés o un dret que, a més, ja tenen reconegut. Aquest tema ha 
millorat, també el tema dels pagaments: al fer-ho la Diputació de Barcelona no es pateix com 
en altres casos que deia la Generalitat de Catalunya. 
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15. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per a una elecció democràtica 
dels alcaldes i de les alcaldesses 
 
La senyora Elena Crespo Garcia llegeix la moció següent: 
 
“L’àmbit local és un espai complex i plural, de grans transformacions i constants mutacions, i 
la primera instància per a la resolució dels problemes de la ciutadania i per a la millora de les 
condicions de vida de la gent. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals 
del segle XX: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i 
l’envelliment de la població i, en aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal dic de 
contenció contra la crisi i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets 
de la ciutadania i de generació d’alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de 
la crisi i les retallades. 
 
Des de diferents posicions polítiques, tots defensem un model de governs locals de 
proximitat, un model que desenvolupi l’autonomia local i les seves competències, amb 
recursos suficients per a fer-les efectives. 
 
L’educació, els serveis socials, el dret a l’habitatge, les polítiques d’igualtat, la cultura i la 
solidaritat són les claus de volta de la vertebració municipal i la construcció de ciutadania. 
  
Defensem un municipalisme que integri els valors del paisatge, el territori i l’espai natural 
com a vectors d’identitat i de ciutats i pobles sostenibles. Un municipalisme que fugi del 
creixement des d’una òptica d’ingressos i recursos substitutius d’un veritable finançament 
del món local just i ajustat a les seves competències. 
 
Un municipalisme que, de manera efectiva, es pugui desenvolupar i reconèixer a la Carta 
Europea d’Autonomia Local, i que es basi en els principis de simplificació, transparència i 
modernització dels ens locals i en els d’autonomia, subsidiarietat, diferenciació, equilibri 
territorial, desenvolupament sostenible i suficiència financera per atendre les necessitats 
socials dels seus habitants. 
 
Des de l’any 1979, els municipis de l’Estat espanyol han estat l’expressió més evident de 
l’arribada de la democràcia al nostre país: milers de regidors i regidores i d’alcaldesses i 
alcaldes, elegits pels seus veïns/es, van accedir al govern dels seus ajuntaments des de la 
preocupació per satisfer les demandes més apressants dels seus habitants i també, davant 
la falta de definició constitucional de les competències locals, per afrontar aquells reptes i 
actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des d’aquest principi d’administració més 
propera, els ajuntaments es van configurar com les entitats que visualitzaren la democràcia 
al nostre país i que varen representar la primera experiència, fins ara irreversible, de 
descentralització política. 
 
Considerem imprescindible conservar aquest paper que, durant tot aquest llarg període, ha 
estat raonablement garantit per un model electoral que, sense ser perfecte, ha permès que 
les opcions polítiques significatives en les quals s’organitza la ciutadania en cada municipi, 
mitjançant un sistema de representació respectuós amb la proporcionalitat prevista a la 
Constitució espanyola, hagin configurat majories de govern local amb un suport majoritari 
del vot popular. 
 
La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflecteixi la majoria dels 
vots expressada en les eleccions. Això significa que una llista municipal no pot tenir la 
majoria de govern i, conseqüentment, l’alcaldia, si no té el suport de la majoria dels votants, 
expressada per un sistema de representació política constitucionalment establert. 
 
És més, l’art. 140 de la Constitució espanyola estableix que el vot de veïns i veïnes serà 
igual i, per tant, ha de tenir el mateix valor i produir els mateixos efectes en l’elecció dels 
regidors i regidores. A més, els regidors i les regidores seran elegits de forma directa. 
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En aquests darrers mesos, el govern del PP ha expressat en diverses ocasions la possibilitat 
d’una reforma de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general 
(LOREG), capítol IX article 196, per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa correspongués 
a la llista més votada. 
 
Si aquesta reforma es realitzés, i si repassem alguns dels resultats electorals que s’han 
donat en diferents eleccions municipals, l’atribució de l’alcalde o alcaldessa a la llista més 
votada portaria a la paradoxa que podrien ostentar l’alcaldia, regidors o regidores que 
haguessin obtingut menys del 20 % dels vots i, per tant, que no comptarien amb el suport de 
més del 80 % dels ciutadans i ciutadanes.  
 
En les eleccions municipals, la ciutadania, amb el seu vot, atorga la seva representativitat a 
una candidatura i no exclusivament a la persona que figura al cap de la llista.  
 
Al mateix temps, el Ple d’un ajuntament, integrat per tots els regidors i regidores electes, és 
la màxima representació de la ciutadania i és l’òrgan que, entre les seves atribucions hi són 
el control i la fiscalització de la tasca del govern, així com l’adopció d’acords i aprovacions de 
caràcter general entre els quals ressalta l’elecció de la persona que, com a alcalde o 
alcaldessa, presidirà el Ple.  
 
És per tot això que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple adopti els següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.-  El Ple de l’Ajuntament del Masnou manifesta la seva rotunda oposició a la reforma 
anunciada pel Partit Popular per a l’elecció de regidors i regidores i dels alcaldes i 
alcaldesses de les corporacions locals i, molt especialment a: 
 

a) L’atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o llistes més 
votades, per vulnerar els principis de proporcionalitat i vot igual establerts 
constitucionalment. 

b) L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan no tingui el suport de la majoria 
dels regidors i regidores, elegits en vot igual, mitjançant un sistema proporcional, i 
constituïts en el Ple de l’Ajuntament. 

c) La constitució del Ple Municipal per regidors i regidores que no hagin estat escollits en 
el mateix acte electoral mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, tal 
com estableix l’art. 140 de la Constitució espanyola. 

 
Segon -  Donar trasllat d’aquest acord al president del Govern de l’Estat espanyol, a tots els 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a les entitats 
municipalistes FMC, ACM i FEMP i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre 
municipi.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM i ICV-EUiA), 2 vots en contra (PP) i 2 vots d’abstenció (GIM i la regidora no 
adscrita). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Seré breu en l’explicació de vot. Bé, el tema aquest és un tema 
que encara està en fase molt prèvia de debat, i, de fet, la voluntat del Partit Popular és 
arribar a un consens molt ampli dins del nostre marc legal i reglamentari. De fet, totes les 
coses es poden canviar dins els nostres camins democràtics que tenim triats entre tots i 
aquest és un d’ells. I, per tant, les propostes del PP no tenen caràcter maximalista, estan 
obertes a tractar-se entre tots. Penso que encara és una mica prematur, començar amb 
aquest tipus de mocions quan encara queden molts camins per al debat.  
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Només voldria fer una petita observació, aquí es parla d’un 20 %, es feia una recriminació, 
és que amb un 20 % de vots es podria ser alcalde, és que amb un 20 % en un despatx, 
tancat en despatxos, també es podria ser alcalde. I suposo que són les dues paradoxes en 
la creu de la moneda que explicava ella, que jo li explico des de l’altre punt de vista, que 
potser és un dels temes a debatre amb els organisme quan toqui. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, gràcies. Sí, molt breument també, perquè crec que aquesta proposta que va formular el 
Partit Popular en aquests moments està fora de joc. Diria que ha estat aparcada, pel que a 
mi em consta, no. Va sortir als mitjans de comunicació, és una proposta, per això hem votat 
a favor perquè és una moció de rebuig a aquesta proposta, que ens sembla interessant. 
Però, també, no acabo d’entendre la moció pel títol que té, perquè diu: Per una elecció 
democràtica. Llavors, l’elecció democràtica que es proposa és mantenir, suposo, l’actual 
sistema.  
 
Evidentment, abans d’unes eleccions municipals no és el millor moment de canviar un 
sistema, amb això coincidim; però també volia dir-li, senyora Crespo, que, a tota la Unió 
Europea només hi ha tres estats que tenen un sistema similar al nostre: Espanya, Portugal i 
Romania. O sigui, la tendència que hi ha en aquests moments a Europa no és precisament 
la línea que formula el Partit Popular, que va en contra de la recomanació que fa el Comitè 
de les Regions Europees. La tendència que hi ha és l’elecció directa de l’alcalde i el 
desbloqueig de les llistes, la prima a una llista per sobre dels vots que ha tret no és una 
elecció directa per a l’alcalde, precisament la reforma aquesta que proposa el Partit Popular 
va en contra de la tendència de la Unió Europea, o sigui, se situarien potser en aquest cas 
fora dels paràmetres de la Unió Europea, com a vegades vostès enuncien amb altres temes, 
no? Volia recordar-li això i que la proposta aquesta ha anat molt allunyada d’on van els 
països de la Unió Europea i que, evidentment, en aquests moments el millor és mantenir 
l’actual sistema, però que caldria anar a una reforma en què, com van la resta de països de 
la Unió Europea, prima l’elecció directa de l’alcalde i el desbloqueig de les llistes municipals. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, segurament repetiré alguns dels arguments que ja s’han dona. Tot i que no hi ha res en 
ferm i que aquesta modificació, de moment, no està en tràmit, sí que és veritat que en els 
darrers mesos el Govern espanyol i el Partit Popular han anat insistint en la seva voluntat de 
canviar els sistema d’acció dels ajuntaments, just abans de les properes eleccions del maig 
del 2015.  
 
Segons les informacions aparegudes, la proposta seria que la llista que obtingués un mínim 
del 40 % de suport i amb una avantatge de cinc punt respecte el segon partit obtindria la 
majoria absoluta de forma automàtica. De no complir-se aquest punt, no ha quedat clar si el 
que proposa el PP és celebrar una segona volta en què s’enfrontin les dues llistes més 
votades o bé les regles del joc continuarien sent les actuals.  
 
Estaríem parlant, com ja s’ha dit, d’un sistema de primes o bons, en el qual a aquell partit 
que compleix amb els requisits citats (40 % de suport i avantatge del 5% respecte del segon 
partit), se li atorgaria un plus de regidors suficient per arribar a la majoria absoluta i la resta 
de corporació es repartiria entre les altres forces de forma proporcional. La proposta del PP 
no és una elecció directa d’alcaldes i alcaldesses, ja que es continua votant partits, i en cap 
cas parla de desbloquejar i obrir les llistes per tal que els ciutadans escullin de forma directa 
els seus representants. Aquesta reforma no sembla buscar un sistema d’acció directa, ja 
que donar l’alcaldia a la llista més votada no és el mateix que escollir directament l’alcalde. 
 
El que proposa el PP entenem que és una reforma antidemocràtica, tant en el fons com en 
la forma, ja que una conseqüència directa seria de progressiva bipolarització de la vida 
política afavorint l’elaboració de grans coalicions, ja que només accedirien al govern dels 
ajuntaments els partits que aconseguissin aquest 40 % dels vots. La progressiva pèrdua de 
pes dels partits petits aniria acompanyada d’un bipartidisme encara molt més gran i això no 
només faria perdre representativitat i qualitat democràtica sinó que podria provocar divisions 
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molt grans en els municipis, ja que dividiria els actors pràcticament per la meitat i en dos 
bàndols. Com ja s’ha dit també, quan falten només vuit mesos per a les properes eleccions 
municipals no és el moment més oportú per implementar canvis, i menys encara quan són 
proposats de manera unilateral sense un consens previ. Aprovar ara una modificació 
d’aquestes característiques seria, en certa manera, canviar les regles del joc enmig de la 
partida i, per tant, per tots aquests motius hem donat suport a la moció. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Volia agrair simplement el suport a la moció dels grups que li han 
donat suport (al PSC, a Convergència i Unió i a Esquerra Republicana de Catalunya). Volia 
dir que, segons el nostre parer, aquest no és més que un propòsit de recentralitzar el poder 
en mans del govern actual, que en estimacions del que he pogut informar-me això 
significava, a la pràctica, voler guanyar gairebé unes 24 capitals de província i un canvi de 
joc en unes 16 alcaldies. Per tant, entenem que això no va a favor del joc democràtic i és un 
menysteniment als pactes de govern que puguin fer altres partits en minoria. Esperem, 
doncs, que el govern no tiri endavant aquest projecte de llei, que s’obri el diàleg tal com 
promouen, que el Partit Socialista també a Espanya no faci aquest joc que en algun punt, 
potser també li interessa jugar, i que dediquin els seus esforços a canviar el model de llei 
electoral, que és el que cal i va en la línia del que estan fent els altres països de la Unió 
Europea. Gràcies. 
 
16. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en relació amb la defensa de la 
llei de salut sexual i reproductiva i de la interru pció voluntària de l'embaràs 

La senyora Marta Neira Reina fa un resum de la moció, la qual, literalment, diu el següent: 

Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“El nostre país té vigent la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs (llei orgànica 2/2010) on:  
 
- Es reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida.  
 
- Es garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual.  
 
- Es garanteix la informació sobre els drets, ajudes i prestacions que li corresponen si desitja 
continuar amb l’embaràs, i de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials, així com 
de la seva interrupció, i de la possibilitat de rebre assessorament.  
 
- S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és possible 
practicar la interrupció voluntària de l’embaràs, a petició de la dona i dins de les 14 primeres 
setmanes de gestació.  
 
- Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 primeres 
setmanes de gestació, i reconeix la interrupció en casos extrems de detecció d’anomalies 
fetals incompatibles amb la vida.  
 
- Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CA, a les prestacions en matèria de salut sexual 
i reproductiva, així com als mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària de l’embaràs.  
 
- Reconeix l’exercici de l’objecció de consciència al personal mèdic i sanitari. 
 
Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment va ser 
avalada pel Consell d’Estat.  
 
Tot i això, al 2010 el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei, que encara 
no ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional.  
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A finals del 2013, el nou govern d’Espanya en mans del PP, sense esperar el dictamen del 
Tribunal Constitucional i, doblegant-se, una vegada més, a les demandes dels sectors més 
ultraconservadors de la nostra societat, va anunciar que presentaria una nova regulació de 
la interrupció voluntària de l'embaràs que tenia com a punts clau:  
 

• Retornar a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985 aprovada pel 
govern socialista. 
 

• Eliminar la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació fetal. 
 

• Fiscalitzar el supòsit de risc per a la salut de la mare amb un clar menyspreu i 
desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió, donant 
aquest poder a professionals externs.  

 
Finalment, al setembre del 2014, el Govern d’Espanya ha hagut de paralitzar la seva 
proposta de reforma de llei gràcies a la pressió política i social, especialment, de les entitats 
de dones. 
 
Tot i això, el PP no ha retirat el recurs que van presentar davant del Tribunal Constitucional 
l’any 2010, que pretén eliminar el dret a decidir de les dones lliurement la seva maternitat, 
encara que això sigui a costa de posar en risc la salut i la vida de les dones, limitar al màxim 
el dret a l'avortament, tot i estar demostrat que les lleis més restrictives no redueixen el 
nombre d'avortaments, només incrementa el nombre de dones mortes o que perden la salut 
perquè avorten en la clandestinament i en condicions de total insalubritat. A més, seríem el 
primer país que retrocedeix en la seva llei d’avortament: en els darrers 28 anys, 36 països 
han liberalitzat les seves lleis d'avortament, però cap d’ells no ha retrocedit.  
 
El Consell d'Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació per als seus 47 països on 
consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat, que converteixi 
aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament, allà 
on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a favor d’una llei de 
terminis i reclama classes d'educació sexual obligatòries per als i les joves. 
 
Els i les socialistes entenem que la no retirada d’aquest recurs del PP davant el Tribunal 
Constitucional amenaça el drets de les dones a escollir la seva maternitat i la seva salut 
física i psíquica. La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és negant l'accés de 
les dones a procediments legals i segurs, sinó donant-los el poder de controlar la seva 
pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats, tal com preveu la llei socialista 
02/2010.  
 
Per tot això, proposem els següents acords: 
 

1. Reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida, que implica, entre altres 
coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió 
conscient i responsable ha de ser respectada. 
 

2. Felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de dones, que 
amb les seves protestes al carrer han obligat el Govern d’Espanya a retirar la 
proposta de reforma de la llei de l’avortament que volia fer, i instar a les entitats i 
plataformes que continuïn amb la pressió social per retirar el recurs 
d’inconstitucionalitat que el PP va presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs. 
 

3. Instar al govern del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que van presentar 
contra la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l'embaràs, i rebutjar la regressió que això suposaria. 
 

4. Traslladar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
Catalunya.” 
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 16 vots a favor (cinc regidors de 
CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 3 vots 
d’abstenció (GIM i dos regidors de CiU). S’aprova per majoria absoluta.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Bàsicament, jo crec que el PSC i aquelles agrupacions o entitats que van donar el suport a 
les mocions que precedien aquesta, poden estar prou satisfets pel resultat obtingut, ja que 
sembla que la pressió exercida ha fet que el PP reculés, fins i tot el ministre de Justícia 
dimitís, és a dir, que jo crec que compartint o no compartint els continguts d’aquelles 
mocions poden estar satisfets.  
 
Veig que no és suficient, perquè fins i tot ara en aquesta moció ―i és per això doncs que 
ens hem abstingut―, fins i tot demana que un partit polític, sigui quin sigui, renunciï al seu 
dret fonamental i accedir a la justícia, presentant un recurs d’inconstitucionalitat, per tant, a 
vegades ja se n’estan anat una mica de mare, les mocions, a l’hora de demanar 
determinades coses. És un dret fonamental que tenim tots en l’exercici d’accions jurídiques 
quan així ho creiem oportú i, per tant, ja vam demanar que fins i tot no exerceixin o retirin 
aquelles accions iniciades, potser és una mica agosarat per part de la ponent o del Grup 
interessat, i per això que ens hem abstingut.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Tinc diverses pàgines de possible resposta, però veig que, com 
la presentació ha sigut breu, doncs seré breu, a menys que hi hagi alguna rèplica que 
m’obligui a entrar en totes les dades que porto aquí i esplaiar-me, amb la qual cosa no 
tindria cap inconvenient en absolut, com vostès em coneixen.  
 
El Partit Popular no retirarà el recurs del Tribunal Constitucional, ja li ho puc avançar, o sigui 
que amb aquest tema penso que no és el camí per demanar-los-ho, no es farà, entre d’altres 
motius pel motiu que ha exposat el senyor Avilés.  
 
Després, comentar-los que quan vostès parlen de grandíssimes majories, consensos al 
2010, i ho vaig llegir en el seu moment, parlem que aquesta Llei va ser aprovada per 184 
vots a favor i 158 vots en contra, en el seu moment. Home, això és majoria, no són 
amplíssimes majories ni grans consensos socials que, vostès, encara que tinguin o quan ho 
van fer en el seu moment quan eren Partit Socialista i en govern ho van fer per majories 
superiors, però no amplíssimes i grans consensos. Nosaltres mantenim les nostres postures, 
ja coneixen la nostra opinió, ja saben que jo estic a favor de la vida, sóc anti-avortista, ho 
puc declarar obertament, no hi tinc cap inconvenient i tinc molts motius per ser-ho. Si algun 
dia vols ho puc explicar a tots i cadascun de vostès, i bé, nosaltres continuem en la línia 
extremada que aquesta llei: una, que el Tribunal Constitucional actuï d’una vegada i la 
derogui en la seva majoria dels punts i dos, que hi hagi un màxim consens per tirar endavant 
projectes que són socials i que són per al benestar de tots. Gràcies.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Nosaltres no podíem fer res més que donar suport a aquesta proposta, perquè la nostra 
coalició, doncs, es declara feminista i, per tant, estem a favor que les dones puguin decidir 
sobre el dret, o sigui, tinguin dret a decidir sobre el seu propi cos; tot i que nosaltres encara 
estem a favor d’una opció més progressista, que és l’avortament lliure i gratuït i sense la llei 
de terminis, que tenim ara. Malgrat la victòria, doncs, pensem que encara queda molt a fer, 
perquè aquesta llei preveu una part de promoció de la salut, d’educació afectiva i sexual que 
és, diguéssim, la ventafocs o la part que no és tant mediàtica, però que jo crec que aquí els 
poders públics tenim molt a fer, quant a educar i a instruir sobre com s’utilitzen els mètodes 
anticonceptius i com portar una vida sexual sana. Per tant, a nosaltres ens agradaria que 
això fos un primer pas, doncs, per canviar la tendència de deixar de ser en el rànquing 
europeu el primer país avortista de la Unió Europea, el no haver de tenir el títol per mi trist 
de ser, doncs, això que en el 2011 hi hagués un 30 % més d’interrupció de l’embaràs, aquí a 
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Espanya i, per tant, per mi això és un símptoma que no s’estan fent bé les coses, no? Si una 
dona no pot finalment tenir un fill serà que la decisió li costa, i que hi ha moltes altres raons 
de pes per les quals no pot dur aquesta persona al món i, per mi, és un fracàs com a 
societat, un fracàs a la conciliació familiar, un fracàs, doncs, de les polítiques actives 
d’ocupació i una cosa que ens haurem de mirar amb un prisma més ampli. Gràcies.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Bé, jo m’alegro de veure com la pressió popular ha fet recular el govern del Partit 
Popular davant una proposta de llei que, sens dubte, feia que les dones perdessin drets 
fonamentals. Vostè, senyor De las Heras, parla que va a favor de la vida, i jo li diré que jo 
també vaig a favor de la vida i molta gent que està en aquesta sala, la diferència entre 
vostès i altres és que nosaltres respectem el que cadascú vol fer amb la seva de vida i no 
imposem políticament ni regulem.  
 
Malauradament, segueix en marxa una denúncia, feta en aquest cas pel Partit Popular. 
Nosaltres fins ara estàvem molt tranquils, perquè veient que el Tribunal Constitucional 
trigava quatre anys a dictar sentències de l’Estatut o una llei com aquesta que portava des 
del 3 de maig del 2010, però és clar, quan he vist aquesta moció he pensat que realment era 
important, perquè veient que el Tribunal Constitucional fa pocs dies ha canviat l’estratègia i 
ara són la celeritat en persona i en quatre hores tiren per terra la proposta del Govern de la 
Generalitat referent al tema de la consulta. Jo em congratulo que ara siguin ràpids, encara 
que tristament sigui per, de nou, inculcar un model de veure o de viure d’un partit polític i no 
un tribunal, que hauria d’estar al marge de la vida política. 
 
I, després, he sentit la paraula higiene democràtica. Miri, jo només li diré que higiene 
democràtica és escoltar, és dialogar, és deixar que les dones decidim sobre el nostre propi 
cos, és deixar que un poble també decideixi, és fer dimitir un ministre o un conseller de Salut 
Pública quan fan un ridícul estrepitós, com hem vist aquestes setmanes, culpant malalts, etc. 
Per tant, jo li agrairia que avui, aquí, no ens parli d’higiene democràtica. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Crec. senyora Condeminas. que està barrejant dues intervencions meves. Quan parlava 
d’higiene democràtica, no estava parlant d’aquesta moció sinó de l’anterior, i a l’anterior em 
referia que és per higiene democràtica que s’exposi el que s’ha presentat. I han contestat 
des d’Europa, doncs, que s’exposi i no s’amagui dins els calaixos de l’Ajuntament al ciutadà. 
 
Després, en els altres temes, com sap vostè i jo, tenim prismes totalment diferents i 
insisteixo, estar a favor de la vida és una opció, estar a favor dels no nats és una opció. 
Després hi poden haver moltes altres alternatives, però no són la nostra o no són la meva, 
personalitzo, en aquest cas. Encara em queda un minut.. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, però... he fet una interpretació com sempre molt àmplia, molt àmplia. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Per part meva és suficient. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyora Neira, si vol tancar. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, bé, moltes gràcies, alcalde. Per tancar, moltíssimes gràcies a tots els regidors i regidores 
que han donat suport a aquesta moció. Jo coincideixo amb la regidora d’Igualtat en la 
necessitat d’aquesta moció perquè no ens n’oblidem, està recorreguda i no interessa que 
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estigui en aquesta situació. I jo espero que, de la mateixa manera que hi ha hagut una 
moguda social i política i municipal de molts ajuntaments per tirar enrere la llei que havia 
presentat el Partit Popular, que efectivament estic molt contenta que no hagi vist la llum, 
doncs que, també hi hagi una pressió perquè es retiri del Tribunal Constitucional el recurs 
que cau sobre la llei vigent.  
 
Home, senyor Avilés, la veritat, és clar que els partits tenen dret a recorre una llei, de la 
mateixa manera que els altres tenim dret a demanar que la retirin, és exactament igual, crec 
jo, no? Home, evidentment, vull dir, hi ha uns que fan unes lleis que consideren que són 
correctes i s’ha fet considerant que era correcta, altres que la recorren i els altres tenim dret 
a dir “no, si us plau, retirin aquest recurs”, de la mateixa manera. Ja està bé. Moltes gràcies 
a tots. No li diré res. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Jo entenc que el Partit Socialista té accions, però les accions són accions polítiques i quan 
tingui la majoria suficient podrà canviar o no canviar els temes de la llei, adaptar-les com va 
fer al 2010. Però, si separem el que és l’acció legislativa de l’acció judicial. Ara, està en 
mans d’un tribunal que dictamini. Jo no crec que sigui molt respectuós dir a la gent o a qui 
sigui que renunciï a un dret fonamental que té, com és accedir a la justícia, és això només el 
que li deia.  
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, a veure, qui ha judicialitzat la política ha sigut el Partit Popular, perquè ha portat l’Estatut, 
aquesta llei i no sé quantes, amb tot allò que no li agradava ho portava al Tribunal 
Constitucional i, com molt bé deia la Noemí, a més a més, el Tribunal Constitucional es 
passa anys, excepte en altres ocasions. Per tant, jo insisteixo, qualsevol partit té dret a 
recórrer una llei que no li sembli correcte o que pot ser inconstitucional, de la mateixa 
manera que altres tenen dret a demanar que es retiri i que hi haurà aquesta demanda al 
carrer, a més a més, amb tot el dret. I, abans, ja que m’ha donat una altra vegada la paraula, 
se m’ha oblidat dir, a veure, està en el text de la moció però com que no l’he llegit tota, 
aprofitaré per llegir-ho ara, fent referència a Europa, que vostè també ha fet referència a 
Europa, veritat? Doncs miri, “El Consell d’Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació 
per als seus 47 països on consagra el dret de l’avortament legal i sense risc, garantit per 
l’Estat, que converteixi aquesta pràctica en accessible i segura, aquest és el mandat 
d’Europa.” També suggereix despenalitzar l’avortament allà on és delicte i, el més important 
per la situació que ens afecta, es mostra a favor d’una llei de terminis i reclama classes 
d’educació sexual obligatòries per als i les joves. La llei, que en aquest moment està 
recorreguda per vostès, senyor De las Heras, compleix amb tots aquests requisits. Gràcies. 
 
17. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre el dret de remuneració als 
autors pels préstecs de les seves obres realitzades  a biblioteques 
 
La senyor Marta Neira i Reina 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. 
 
“Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel producte 
de la seva obra i, al mateix temps, fer efectiu el dret d’accés a la cultura a tota la ciutadania. 
 
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels països de 
la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea (Directiva 2006/115/CE, 
una norma referent a la implantació del cànon per préstec bibliotecari). 
 
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de 
compensació als creadors i la de facilitar l’accés a la cultura. L’existència dels dos drets és 
compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques competents l’establiment 
de mecanismes i fórmules que els garanteixin.  
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La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a 
percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les institucions 
comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques municipals 
desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i l’equilibri social i cultural.  
 
A més, cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1 % del total de l’aportació al 
PIB de la cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest sector industrial, greument 
afectat per la crisi econòmica.  
 
La majoria dels països europeus han considerat el cànon fonamentalment una política de 
suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit pels governs 
nacionals o regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva situa el cànon 
en els titulars dels serveis que, després de l’aplicació de les excepcions previstes, són en el 
nostre país els ajuntaments.  
 
El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les 
administracions públiques. En aquest sentit, el decret preveu que hi pugui haver 
mecanismes de cooperació entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats 
autònomes i les corporacions locals.  
 
En el cas dels municipis i entitats supramunicipals de Catalunya, cal tenir en compte l’esforç 
que han fet i fan en el foment de la lectura pública. No es pot demanar, doncs, que aquestes 
entitats assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari. 
 
Per tot això, i amb l’objectiu de fer efectiu l’accés a la cultura i a la vegada el suport a la 
creació, proposem els següents acords:  
 
1.- Instar els governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat a incorporar en els pressupostos 
de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir el cànon per préstec 
bibliotecari de les biblioteques municipals. 
 
2.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes de 
cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura”, en el programa d’adquisició i 
millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país, formulat amb la cooperació 
de la Generalitat, en l’àmbit de Catalunya. 
 
3.- Traslladar els acords al Govern de l’Estat espanyol i al de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, per presentar-la el més breument possible, les esmenes que presenta el Grup Municipal 
d’ICV-EUiA són les següents: 
 
Primera, caldria afegir un nou punt que sigui: rebutjar el contingut del Reial decret que 
s’esmenta a la moció. 
 
En la segona, com que ho tenen tots els portaveus no en llegiré la totalitat sinó una mica de 
què va. En el segon acord, caldria instar el Govern de l’Estat espanyol a elaborar un nou 
Reial decret tenint present les consideracions exposades i que siguin els governs de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya els que incorporin en els seus pressupostos les 
partides per fer front al cànon fix.  
 
I tercera, caldria substituir la proposta d’acord per traslladar aquests acords al Govern de 
l’Estat espanyol, grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, 
Federació de Municipis, l’AMC, la Diputació de Barcelona i associacions, entitats i col·lectius 
del nostre poble. 
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La Sra. Marta Neira 
 
Nosaltres acceptaríem només la tercera esmena per una raó molt simple. Les altres dues 
fan referència a retirar el Decret i nosaltres, en aquesta moció, no estem demanant que es 
retiri el Decret. Ja entenem que s’ha d’aplicar aquest dret, que és una transposició d’una 
normativa europea i sabem que el Decret mateix ja preveu la possibilitat que hi hagi acords, 
mecanismes de cooperació entre l’Administració de l’Estat, comunitats autònomes i 
ajuntaments, en tots els quals per saber qui paga el cànon; per tant, nosaltres no demanem 
que es retiri el Decret. Ja ens sembla bé el Decret, però només volem això, que ho pagui 
l’Estat o la comunitat autònoma, no els ajuntaments, i, llavors, per això no acceptaríem ni la 
primera ni la segona esmena. Sí que acceptaríem la tercera, home, que és més completa 
realment.  
 
La moció, amb la tercera esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA i acceptada pel 
Grup Municipal del PSC-PM, queda de la manera següent: 

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobr e el dret de remuneració als 
autors pels préstecs de les seves obres realitzades  a biblioteques, amb l’esmena 
incorporada del Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
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. 
 
“Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel producte 
de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’accés a la cultura a tota la ciutadania. 
 
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels països de 
la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea (Directiva 2006/115/CE, 
una norma referent a la implantació del cànon per préstec bibliotecari). 
 
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de 
compensació als creadors i la de facilitar l’accés a la cultura. L’existència dels dos drets és 
compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques competents l’establiment 
de mecanismes i fórmules que els garanteixin.  
 
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a 
percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les institucions 
comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques municipals 
desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i l’equilibri social i cultural.  
 
A més, cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1 % del total de l’aportació al 
PIB de la cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest sector industrial, greument 
afectat per la crisi econòmica.  
 
La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una política de 
suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit pels governs 
nacionals o regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva situa el cànon 
en els titulars dels serveis que, després de l’aplicació de les excepcions previstes, són en el 
nostre país els ajuntaments.  
 
El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les 
administracions públiques. En aquest sentit el decret preveu que hi pugui haver mecanismes 
de cooperació entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les 
corporacions locals.  
 
En el cas dels municipis i entitats supramunicipals de Catalunya, cal tenir en compte l’esforç 
que han fet i fan en el foment de la lectura pública. No es pot demanar, doncs, que aquestes 
entitats assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari. 
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Per tot això, i amb l’objectiu de fer efectiu l’accés a la cultura i a la vegada el suport a la 
creació, proposem els següents acords:  
 
1.- Instar els governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat a incorporar en els pressupostos 
de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir el cànon per préstec 
bibliotecari de les biblioteques municipals. 
 
2.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes de 
cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura”, en el programa d’adquisició i 
millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país, formulat amb la cooperació 
de la Generalitat, en l’àmbit de Catalunya. 
 
3.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’ACM, a la Diputació de 
Barcelona i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb l’esmena incorporada del Grup Municipal d’ICV-
EUiA amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la 
regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, molt breument, a més hem donat suport a aquesta moció. També compartim el fet que el 
cànon aquest no ens sembla una mesura desencertada, al contrari, que ens sembla justa 
per als autors i els creadors literaris, que quedi clar, no? És evident que aquesta mesura 
s’haurà d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2016 que, també cal dir, no afecta tots els llibres, 
només els que es consideren que no són, a les quals les obres no inclou el domini públic, 
per tant, és una afectació parcial i, evidentment, és un cànon necessari. Però el que no pot 
ser és que ho hagi d’assumir l’Administració local, quan a altres llocs, com explica bé la 
moció, ho han assumit altres administracions superiors, com el mateix estat o, en aquest 
cas, seria la Generalitat. També cal dir que el càlcul, aproximat, de l’impacte que podria tenir 
no és un impacte molt important en les finances d’un municipi, però en el seu conjunt, sí que 
té un impacte important, que podria ser considerable. Podríem dir, agafant alguns estudis 
que s’havien fet des de la Diputació de Barcelona en alguns municipis, que podríem parlar 
d’uns 700 € anuals, que representaria de costos a l’Ajuntament del Masnou, 
aproximadament, encara s’hauria de perfilar. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, respecte a aquesta moció, evidentment hem votat a favor perquè, tot i que no és 
exactament el que nosaltres proposàvem, però sí que s’hi acosta una mica, i que volíem 
presentar justament aquest mes, una moció en el mateix sentit i que, per tant, hem coincidit 
en el temps. La diferència bàsica és que, i així ho deien les esmenes que hem presentat, no 
tan que ho pagui la Generalitat i l’Estat, que nosaltres també defensàvem exactament el 
mateix en les nostres esmenes, sinó que ho facin a través d’un canvi de decret i que en el 
mateix decret es reconeguin per normativa, per tant, que sigui l’Estat o la Generalitat, 
qualsevol de les dues instàncies, qui pagui directament aquest cànon i, per tant, que en els 
seus pressupostos ja tinguin la partida corresponent per a l’any 2015 per poder fer front a 
aquest cànon. Aquesta era la que nosaltres creiem que hagués estat més efectiu, però de 
totes formes tampoc discutim aquest fet, perquè val més que dintre de l’aplicació del decret 
s’acordi que sigui una d’aquestes dues institucions que ho paguin que no al final sigui 
l’Ajuntament que hagi de pagar.  
 
Volia dir que, a més, això s’ajunta amb una altra cosa: en el tema cultural cal recordar que ja 
patim un IVA elevadíssim, tant en l’adquisició dels llibres, que també afecta els llibres, per 
cert, com el tema del cinema, el teatre, etc. Tot això fa que aquests llibres tinguin un cost 
elevadíssim. Que no està justificat per la retribució a l’autor. L’autor justament dels llibres 
segurament és el cos més baix de tot el component del llibre. El que paguem són altres 
coses, però no tant l’autor. I volia recordar que amb allò de costos per llibre menys capacitat 
d’adquisició, menys llibres en els fons de les biblioteques, vol dir que també més dificultats 
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per accedir-hi de forma pública i oberta a tota la ciutadania. Menys capacitat d’adquirir i 
propagar coneixement i, per tant, una societat que perd capacitat de generar cultura, un 
societat més pobre, una societat més mediocre i amb menor capacitat per generar un futur 
millor. I una altra cosa, volia dir que fer un debat sobre el tema del component del cost dels 
llibres, que no farem ara i que és per sucar-hi pa. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
No, simplement, moltíssimes gràcies a tots pel seu suport. 
 
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 11.28 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. 
 
 
 
 


