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Núm. PLE2014/8 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 19 de juny de 2014  
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 19 de juny 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, 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, 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, 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. 
 
El Sr. Francisco Avilés i Salazar s’incorpora posteriorment a la sessió, en el moment en què 
figura al cos de l’acta. 
 
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents. 
 
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de l Ple ordinari del 22 de maig de 2014 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 22 de maig de 2014, amb unes correccions a les intervencions 
del senyor Màxim Fàbregas. 
  
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 

Espai Escènic Ca n’Humet  
 
Lliurament dels XXXVI Premis Literaris Goleta i Ber gantí  
El veredicte de la trenta-sisena convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí es va fer 
públic el divendres 30 de maig, a l’Espai Escènic de Ca n'Humet, durant la cerimònia de 
lliurament dels premis. Van assistir-hi tots els finalistes amb els seus familiars, els 
representants de les escoles, així com membres de l’equip de govern i l’alcalde i regidors. El 
Grup Amateur de Teatre (GAT) va fer la lectura dramatitzada de fragments de les obres 
guanyadores i també hi va haver una actuació de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou. 
 
Presentació del disc Vistes al mar , de Sabina Witt i Guillermo Rizzoto 
El dia 31 de maig va tenir lloc la presentació d’aquest treball discogràfic dedicat als poetes 
Joan Maragall, Salvador Espriu i Miguel Hernández. Ha comptat amb el suport de 
l’Ajuntament del Masnou i es va presentar en un magnífic directe a l’Espai Escènic Ca 
n’Humet amb Sabina Witt a la veu, ZZZZZ a la guitarra i CCCCC al violoncel. 
 
Presentació espectacle “Sense límits” 
L’1 de juny el Club Patinatge El Masnou va presentar el seu espectacle de dansa, Sense 
límits, en un Espai Escènic ple de gom a gom. 
  
Los Tarantos , a càrrec de Luz del Alba 
El dissabte 14 i diumenge 15 de juny a l’Espai Escènic de Ca n’Humet l’Associació Luz del 
Alba va presentar la seva primera producció teatral: una adaptació de l’obra Los Tarantos. Els 
quadres flamencs es van combinar amb la història teatralitzada de la tragèdia de les famílies 
de los Zorongos i los Tarantos, en un teatre ple els dos dies d’estrena. 
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Biblioteca 
 
Tertúlia literària sobre el llibre El silenci dels arbres  
El dia 21 de maig, durant la sessió de la tertúlia literària, vàrem poder comptar amb la 
inesperada presència de l’autor, QQQQQ, que hi va assistir gràcies a la intermediació de 
MMMMM, la conductora habitual de les tertúlies. L’autor va explicar detalladament com fou el 
procés de creació del llibre, i finalment els assistents van poder intercanviar els seus dubtes i 
observacions amb ell. 
 
Hora del Conte El peix brillant , a càrrec dels alumnes de 2n. d’Educació Infantil de l’IES 
Maremar 
El dia 23 de maig, com cada any, els alumnes de l’IES Maremar van preparar aquesta hora 
del conte amb molta dedicació i detall. El títol fou El peix brillant, una versió d’El peix irisat. 
L’aforament fou complet i l’actuació, tot un èxit de públic. 
 
Hora del Conte “Núvols, estels i contes del cel”, a  càrrec de BBBBB  
El dia 31 de maig es va estrenar una nova franja horària de dissabte al matí de l’Hora del 
Conte, que va tenir molt d’èxit: hi van assistir 30 nens i nenes amb els seus familiars. El nou 
horari de l’hora del conte permet que els infants gaudeixin molt millor d’aquesta activitat, ja 
que vénen molt més tranquils i concentrats. 
 
També el dia 14 de juny, a la Biblioteca, una desena de nens i nenes amb els seus pares es 
varen reunir a la Biblioteca per escoltar l’hora del conte, Belindo lo monstruo, a càrrec de 
Jordina Biosca. 
 
BiblioLAB Katsumi Komagata  
El dia 5 de juny va tenir lloc, a la Biblioteca, la nova edició del biblioLAB, a càrrec de Berenar 
de Contes. En aquest taller, els nens i nenes, juntament amb els seus pares, van aprendre 
què és un llibre d’artista i van tenir l’oportunitat de fullejar, jugar i admirar les obres de l’autor 
Katsumi Komagata.  
 
Presentació del llibre Lo que no se dice  
El dia 6 de juny a la Biblioteca es va presentar el llibre Lo que no se dice, de Lola Andrade, a 
càrrec de l’autora, presentada per DDDDD. Complet èxit d’assistència en l’acte de presentació 
d’aquesta autora masnovina tan coneguda a la localitat. Cal destacar la càlida acollida dels 
assistents i la seva participació. 
 
Racó de la Festa Major” 
Durant el mes de juny la Biblioteca dedica el seu aparador a la Colla de Gegants del Masnou 
en motiu de la Festa Major de Sant Pere. Per a l’ocasió, la Colla ha cedit un capgròs, un 
tambor que data dels anys 20 i algunes miniatures representatives de gegants i gegantes del 
Masnou i d’altres localitats. Tant el racó com l’exposició de fotografies que es pot trobar al 
vestíbul estaran exposats durant tot el mes de juny. 
 
Consell Escolar Municipal 
El dia 27 de maig la Regidoria d’ensenyament va convocar a la sala de plens el darrer Consell 
Escolar Municipal d’aquest curs. Durant el plenari s’hi van tractar diverses qüestions, com ara 
els dies de lliure disposició que tindran els centres educatius el proper curs, la renovació 
d’alguns representants, o les informacions amb relació als processos de preinscripció i 
matrícula dels serveis municipals d’Ensenyament. 
 
En finalitzar l’acte, la regidora d’Ensenyament, Noemí Condeminas, va desitjar als membres 
del CEMM un bon estiu, i va agrair-los la seva participació durant tot el curs. 
 
Inauguració del Centre d'Empreses Casa del Marquès  
El dia 31 de maig va tenir lloc la inauguració del Centre d'Empreses Casa del Marquès amb la 
presència de l’Honorable Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya; del Sr. Ferran Civil, vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, jo mateix i 
una àmplia representació dels regidors del nostre consistori. A l’acte també ens van 
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acompanyar els alcaldes de municipis veïns d’Alella, Teià i Montgat, així com regidors i 
regidores d’aquests municipis, representants del teixit empresarial i d’entitats del Masnou.  
 
El Centre d’Empreses Casa del Marquès és un dels projectes més emblemàtics d’aquest 
mandat, que s’ha aconseguit tirar endavant amb el suport econòmic d’una subvenció FEDER 
(Fons Socials Europeus) de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, el 
consens de la majoria de forces representades a l’Ajuntament del Masnou i l’esforç de molts 
treballadors i treballadores municipals. El Centre d’Empreses Casa del Marquès té com a 
objectiu ampliar els serveis que ofereix el Servei d’assessorament i consolidació d’Empreses 
del nostre Ajuntament. El foment de l’emprenedoria i el suport al teixit empresarial del Masnou 
i el seu entorn, que es portarà a terme des del Centre, han de contribuir a dinamitzar l’activitat 
econòmica i a generar ocupació. 
 
En els parlaments es va posar de manifest que la inauguració del Centre d’Empreses Casa 
del Marquès era un projecte emblemàtic per a l’Ajuntament del Masnou que, en un moment 
de dificultats econòmiques, només l’esforç de moltes persones i administracions que han 
treballat conjuntament han fet que el projecte arribi a bon port. Aquest projecte contribuirà a 
dinamitzar l’activitat econòmica en el nostre entorn. 
 
El mateix dia 31 a la tarda es va fer una jornada de portes obertes al Centre d’Empreses Casa 
del Marquès, a la qual van assistir prop de dues-centes persones, que van poder visitar els 
diferents espais, aules de formació, auditoria, punt de trobada, despatxos, espai coworking... 
La majoria dels visitants van valorar molt positivament l’equipament.  
 
Seguint amb el Centre d’Empreses la Casa del Marquès, volia dir que el dia 2 de juny, en el 
mateix centre, va tenir lloc la signatura dels convenis de cessió i el lliurament de les claus a 
les empreses que s’allotjaran als primers tres despatxos del Centre. Les tres empreses 
treballen en el sector de les noves tecnologies. 
 
El dia 5 de juny, en aquesta mateixa sala de Plens, es van signar sis nous convenis amb 
noves empreses allotjades al Centre d’Empreses Casa del Marquès. 
 
Festival DISMA 
L’1 de juny el pati del Casino va acollir la 35a. edició del Festival Pro Disminuïts Psíquics del 
Masnou, organitzat per l'entitat DISMA amb el suport de l'Ajuntament, amb un bon nombre 
d'activitats i actuacions, i també, amb la tradicional tómbola, plena de regals, i diverses 
paradetes de col·laboradors. Durant tot el dia, la celebració va gaudir del suport de la població 
del Masnou. 

 
Espai Familiar Ludoteca 
 
Contes i titelles per la diversitat   
El taller desenvolupat, Contes i titelles per la diversitat, es va dur a terme el dia 25 de maig a 
l’Espai Familiar “Ludoteca”, va ambientar l’espai fent que a través de contes de procedències 
diferents i amb l’elaboració de les seves pròpies titelles, els infants varen poder posar-les en 
escena i fer-ne representacions, tot això al teatre que hi havia muntat per al desenvolupament 
de l’activitat. 
 
Museu Municipal de Nàutica 
El dia 7 de juny, el regidor de Cultura i la directora del Museu van assistir al Born Centre 
Cultural per participar en la presentació del Mapa dels escenaris del Maresme entorn a la 
Guerra de Successió.  
 
Aquest acte és un reconeixement a la iniciativa dels 23 ajuntaments i a l’Arxiu Comarcal del 
Maresme, que han elaborat un tríptic on es recullen tots els actes sobre el 1714 al Maresme. 
Des del Masnou també s’ha col·laborat en una exposició sobre la Guerra de Successió a la 
comarca, que s’inaugurà el dia 10 de setembre al Masnou. 
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En les visites que porta a terme el Museu Municipal durant el mes, cal destacar la visita a la 
Mina d’aigua del Masnou, amb 30 inscripcions. 
 
Arxiu Municipal  
El dia 4 de juny, a l’Arxiu Municipal es va dur a terme el Taller intergeneracional sobre els 
laboratoris Cusí, amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels arxius. Van 
assistir-hi 25 persones i va ser molt enriquidor a nivell d’informació. És una activitat que s’ha 
fet conjuntament amb el Museu Cusí de Farmàcia. 
  
2a Jornada d’Entitats - Participació Ciutadana 
El dia 8 de juny, es va celebrar la 2a. Jornada d’Entitats, amb la participació d’una 40a. 
d’associacions, que van mostrar la seva tasca: entitats esportives, de lleure, culturals... etc. 
De 10 a 14 h del matí, les paradetes vam omplir els carrers de la Segarra i Pol·lacra Goleta 
Constanza, amb un seguit d’activitats per a la ciutadania, jocs infantils tradicionals, taller de 
pintar cares i de sardanes, tallers infantils... a l’escenari les entitats van poder fer un petit tast 
de les activitats que realitzen durant l’any: country, flamenc, cant coral, recital de poemes, etc.  
 
Un cop finalitzada la fira, les entitats van poder gaudir del ja típic dinar de germanor: un arròs 
popular. 
 
Salut Pública, signatura convenis 
El dia 13 de juny es va signar el contracte per al servei de vigilància, salvament i socorrisme a 
les platges del Masnou, amb la Creu Roja, que va guanyar la licitació per un total de 2 anys. 
El servei es va iniciar el dissabte 14 de juny, el calendari de la temporada 2014 és el següent: 
del 14 de juny al 7 de setembre de 2014, i els dies 11, 13 i 14 de setembre. 
L’horari és des de les 10:00 fins les 19 h. 
 
Obres Via Pública - pas de vianants al carrer d’Alm eria 
En data 11 de juny de 2014, es van iniciar les obres de formació del nou pas de vianants al 
carrer d'Almeria, que preveien l'eixamplament de les voreres d'ambdós costats del carrer.  
 
L'empresa adjudicatària, Obres Civils Pineda - OCP, ens ha comunicat que les obres s'han 
executat amb normalitat i s'han finalitzat dins del termini previst.  
 
Amb aquesta mesura, es resol un punt de certa complexitat a la zona, ja que, fins ara, la 
manca de visibilitat dels vianants a l’hora de creuar el carrer generava situacions de risc. La 
solució adoptada permet que el vianant es mantingui en un punt segur i amb total visibilitat 
sobre el carrer. Aquest fet, unit a l’estretament, obliga a reduir la velocitat dels vehicles que hi 
circulen i contribuirà a reduir en gran mesura el risc d’accident. 
 
Oficina Local d’Habitatge 
L'Oficina Local d'Habitatge del Masnou ha fet de mediadora per a la signatura d'un nou 
contracte d'arrendament inclòs dins del programa de la Borsa de Mediació per al Lloguer 
Social. La signatura es va fer el divendres 13 de juny al matí, amb la presència del regidor 
delegat d'Urbanisme i Habitatge, Eduard Garcia, el llogater i el propietari del pis. Es tracta 
d'un habitatge al carrer d'Almeria. 
 
El programa de Borsa de Mediació per al Lloguer Social és un servei totalment gratuït que 
ofereix l'Ajuntament del Masnou a través de l'Oficina Local d'Habitatge i que pretén mobilitzar 
el parc desocupat a preus assequibles.  

 
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
Donar compte del llistat extractat dels decrets, tramitats electrònicament, que van del número 
603, de data 28/05/14, al número 688, de data 13/06/14. 
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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, 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, 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. 
 
S’excusen per la seva absència el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i la Sra. Núria Fusellas Gaspà. 
 
5) Adjudicació del contracte, per lots, de la gesti ó indirecta, mitjançant concessió, del 

servei d’escoles bressol municipals del Masnou  
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Ensenyament, fa un resum de la 
proposta, la qual, literalment, diu el següent: 
 
“Vist l’expedient per a l’adjudicació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del 
servei d’escoles bressol municipals del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
de valoració que està dividit en dos lots:  
 

LOT 1.- EBM Sol Solet 
LOT 2.- EBM La Barqueta 

 
Vist que la licitació es va anunciar al perfil de contractant de la pàgina web de l’Ajuntament del 
Masnou i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 6 de març de 2014.  
 
Vist que en aquest procediment es van presentar set licitadors: 
 

- Clece SA (lot 1 i lot 2) 
- Serveis a les persones Encís SCCL (lot 1) 
- Fundació Pere Tarrés (lot 1 i lot 2) 
- Educare XXI SL (lot 1 i lot 2) 
- Jardí d’Infants Estel Blau SLL (lot 1 i lot 2) 
- Serveis per la Infància Créixer Junts SL (lot 2) 
- UTE Basic Servicios Educativos SLU-Atreyu Blota Carto SL (lot 2) 

 
Vist l’informe emès pel tresorer en relació amb la inexistència de deutes amb l’Ajuntament del 
Masnou per part dels licitadors.  
 
Atès que al perfil de contractant de l’Ajuntament estan publicades totes les actes corresponents a 
les reunions de la Mesa de Contractació, així com els informes tècnics corresponents, per 
general coneixement de tots els licitadors.  
 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació amb data 22 de maig de 2014, per a la 
classificació de les ofertes i per efectuar la proposta d’adjudicació, en què es proposa l’exclusió 
de la UTE Basic Servicios Educativos, SLU – Atreyu Blota Carto, SL de la licitació del lot 2, tal 
com resulta de l’acta de la Mesa de lectura de la valoració de les propostes tècniques i 
d’obertura del sobre relatiu als criteris quantificables automàticament, perquè no va presentar 
tota la documentació tècnica demanada a la clàusula 13.2 del plec de clàusules administratives 
particulars. Concretament, no va aportar el pla de gestió del servei de menjador. 
 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació amb data 22 de maig de 2014, per a la 
classificació de les ofertes i per efectuar la proposta d’adjudicació de cada un dels lots, en la qual 
es proposa adjudicatari del lot 1 (Escola bressol municipal Sol Solet) a Clece SA i adjudicatari del 
lot 2 (Escola bressol municipal La Barqueta) a Serveis per a la Infància Créixer Junts SL, segons 
la puntuació següent:  
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Lot 1 

Clece SA  97,08 punts 
Serveis a les persones Encís SCCL  78,30 punts 
Educare XXI SL  74,83 punts 
Fundació Pere Tarrés 74,13 punts 
Jardí d’Infants Estel Blau SLL  71,03 punts 

 
Lot 2 

Serveis per la Infància Créixer Junts SL  95,80 punts 
Educare XXI SL  78,14 punts 
Fundació Pere Tarrés 73,70 punts 
Clece SA  72,73 punts 
Jardí d’Infants Estel Blau SLL  69,38 punts 

 
Atès que aquesta acta ha estat publicada en el perfil de contractant el dia 22 de maig de 2014 i, 
fins a data d’avui, no s’han presentat al·legacions, observacions ni reserves. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 i 
concordants del TRLCSP per procedir a l’adjudicació de la contractació de referència als dos 
licitadors que han obtingut la puntuació més alta en cadascun dels dos lots. 
 
Atès que Clece SA ha presentat la documentació requerida, ha pagat la part proporcional de les 
despeses de publicitat de la licitació, i ha constituït la garantia definitiva, per import de 
42.265,10€. 
 
Atès que Serveis per la Infància Créixer Junts ha presentat la documentació requerida, ha pagat 
la part proporcional de les despeses de publicitat de la licitació i ha constituït la garantia 
definitiva, per import de 55.408,67 €.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon. Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies 27 de 
març, 7 d’abril i 22 de maig del 2014, pel que fa a valoracions, exclusions i proposta 
d’adjudicació. 
 
Tercer. Excloure de la licitació del lot 2 a UTE Basic Servicios Educativos, SLU – Atreyu Blota 
Carto, SL, perquè no va presentar tota la documentació tècnica demanada a la clàusula 13.2 del 
plec de clàusules administratives particulars. Concretament, no va aportar el pla de gestió del 
servei de menjador. 
 
Quart. Adjudicar el contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei d’escola 
bressol municipal Sol Solet (lot 1) a Clece SA, amb CIF A-80364243, amb plena subjecció als 
plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques particulars, i d’acord amb la seva 
oferta que, en la part econòmica, resulta de la manera següent:  
 
Percentatge anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els plecs particulars 
corresponia a un import màxim de 96.941,49 € anuals) 15,55% 
 
Cinquè. Adjudicar el contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei d’escola 
bressol municipal La Barqueta (lot 2) a Serveis per a la Infància Créixer Junts SL, amb CIF B- 
63248629 amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques 
particulars, i d’acord amb la seva oferta que, en la part econòmica, resulta de la manera següent:  
 
Percentatge anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els plecs particulars 
corresponia a un import màxim de 108.655,50 € anuals) 30,07% 
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Sisè. Determinar les condicions següents relacionades amb el preu del contracte per a tots dos 
lots: 
 

- La prestació d’aquest servei, d’acord amb l’informe de necessitats del departament, està 
exempta de pagament de l’ impost sobre el valor afegit, de conformitat amb el que 
disposa l’article 20u.9è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit. 
 

- La despesa prevista per a aquesta contractació per a aquest any 2014, en la part relativa 
a la subvenció municipal, es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 
14EN32110-47200. 
 
Atès que els contractes comporten despeses de caràcter plurianual, per als exercicis 
següents aquestes despeses aniran a càrrec de la partida que en els pressupostos 
corresponents s’habilitin i queden sotmeses a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte.  

 
- Els adjudicataris tenen dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per la 

Junta de Govern de l’Ajuntament per a cada curs. 
 
La quantia anual de la retribució per tarifes dependrà del nombre de places ofertes que 
siguin efectivament cobertes. 
 
Per al primer trimestre del curs 2014-2015 (per tant, durant l’any 2014), la gestió del 
cobrament de les tarifes, inclosa la matrícula del curs, la farà l’Ajuntament del Masnou, 
que farà el corresponent ingrés mensual a l’adjudicatari. 
 
A partir del segon trimestre del curs 2014-2015 (per tant, a partir de gener de 2015), la 
gestió del cobrament de les tarifes la faran els adjudicataris, que hauran d’expedir per a 
l’usuari el corresponent justificant del pagament. 
 
En qualsevol cas, l’adjudicatari cobrarà el servei principal a l’avançada i els serveis 
complementaris a mes vençut. Les tarifes del servei principal s’abonaran per 11 
mensualitats. 
 

- Els adjudicataris rebran també una subvenció anual de l’Ajuntament del Masnou, per 
garantir l’equilibri econòmic i financer del servei, d’acord amb l’import que figura al 
compte d’explotació, dins la memòria econòmica del servei, aplicat el percentatge de 
reducció ofert pels adjudicataris en la seva oferta econòmica. 
 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  
 

- La revisió de preus s’efectuarà d’acord amb la clàusula 8a. del plec de clàusules 
administratives particulars.  

 
Setè. La durada del contracte és de quatre cursos escolars (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 
2017/2018), de setembre a juliol (ambdós inclosos).  
 
De forma excepcional, per al curs 2014/2015 es preveu un règim transitori previst a la clàusula 
desena del plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
El contracte es podrà prorrogar anualment (per cursos escolars) de forma expressa, per acord 
del Ple abans de la finalització de la durada inicial del contracte, fins un màxim de quatre cursos 
escolars més, és a dir, els cursos 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. 
 
Vuitè. Comunicar a Clece SA i a Serveis per a la Infància Créixer Junts SL, que la formalització 
de cadascun dels dos contractes tindrà lloc dins dels 15 dies hàbils següents a la notificació de 
l’adjudicació.  
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Prèviament a la signatura del contracte els adjudicataris hauran de presentar davant l’Ajuntament 
un certificat de la companyia asseguradora que acrediti que la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil cobreix els riscos derivats del contacte amb la cobertura que exigeix la 
clàusula 23.2 B) a) del plec de clàusules administratives particulars. Tanmateix, caldrà presentar 
la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa que realitzarà el servei de càtering, 
d’acord amb la clàusula 28.2 del plec de clàusules administratives particulars.  
 
Abans de l’inici del servei, els adjudicataris hauran de presentar alta o justificant de cotització a la 
Seguretat Social de tot el personal adscrit al contracte. Tanmateix, hauran de presentar 
qualsevol altre documentació a requeriment municipal.  
 
Novè. Notificar aquests acords als licitadors presentats i publicar-los al perfil del contractant. 
 
Desè. Publicar la formalització dels contractes al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.” 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Si se’m permet, només volia comentar que són els mateixos licitadors als dos concursos que 
teníem fins ara. Gràcies. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. El nostre Grup ha votat a favor de la proposta, malgrat que 
vàrem votar en contra dels plecs que han regit el concurs per a l’adjudicació d’aquests 
contractes, perquè el procediment s’ha aplicat de manera correcta i, per tant, l’adjudicació és una 
conseqüència directa d’aquesta aplicació.  
 
Volem felicitar, en primer lloc, les dues empreses guanyadores, ja que les seves propostes han 
superat, de llarg, les de la resta d’empreses licitadores. I, especialment, volem felicitar els equips 
de professorat que, amb aquesta adjudicació, veuen confirmada la seva continuïtat i, per tant, 
veuen garantits els seus llocs de treball.  
 
També ens felicitem perquè aquesta continuïtat dels equips docents garanteix també la 
continuïtat dels projectes educatius de totes dues escoles bressol que, tal com vàrem dir fa uns 
mesos en aquesta mateixa sala, amb el seu treball han aconseguit que les famílies usuàries del 
servei valorin molt positivament la seva tasca docent. 
 
I no volem deixar de dir que aquesta continuïtat s’ha aconseguit afortunadament per al Masnou i, 
malgrat la negativa del govern de CiU i ERC d’incloure com a un requisit dels plecs la subrogació 
del personal docent, tal com el nostre Grup i el Grup del PSC vàrem demanar amb molta 
insistència. 
 
Per últim, volem posar de manifest que el nostre grup estarà amatent i vetllarà perquè les 
empreses adjudicatàries compleixin tots i cadascun dels seus compromisos i també els requisits 
continguts als plecs i, molt especialment, aquells que fan referència a la qualitat del servei i a les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores que formen i formaran part dels equips 
docents d’aquestes dues escoles. Gràcies. 
 
6) Aprovació dels complements personals transitoris  de dos funcionaris 
 
La senyora Sílvia Folch i Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist que en l’expedient d’aprovació del pressupost 2013 aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 
31 de gener de 2013 es preveien dos complements personals transitoris per als funcionaris 
PPPPP i VVVVV, motivats per la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2013, que 
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ha estat negociada amb les organitzacions sindicals, segons consta a les actes que s’incorporen 
a l’expedient de la proposta. 
 
Vist que en el càlcul d’aquests complements personals transitoris es va incloure la productivitat, 
concepte retributiu que resta exclòs; i que, així mateix, en el Ple del mes de març de 2013 es va 
aprovar una adequació dels complements específics de tots llocs de treball. 
 
Vist els dos informes del Departament de Recursos Humans de data 14 de maig 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 els complements personals transitoris que correspon percebre als funcionaris 
PPPPP i VVVVV per un import de 6.772,82 i 4.079,87 euros anuals respectivament. L’aplicació 
d’aquests complements personals transitoris tindrà efectes des de la nòmina del mes d’abril de 
2013.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-AM i ICV-
EUiA), 3 vots en contra (PSC-PM) i 3 vots d’abstenció (PP i la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta.  
 
7) Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’Associa ció Casa Benèfica del Masnou 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist l’informe de la cap del Departament de Serveis Socials de data 10 de juny de 2014, en el 
qual es proposa concedir una subvenció a l’Associació Casa Benèfica del Masnou, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2014 SS 23210 48001. 
 
Vist l’informe de la interventora. 
 
Atès el que disposen els articles 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer . Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Casa Benèfica del Masnou, 
per import de 6.000,00 € i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2014 SS 23210 48001. 
 
Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació del conveni de col·laboració.  
 
Així mateix, la Junta de Govern Local podrà acordar l’abonament de bestretes amb càrrec a 
l’aplicació anteriorment consignada. 
 
La justificació d’aquesta subvenció es farà d’acord amb el que s’estableix a l’article 20 de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, conforme al que es disposa a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al seu Reglament, aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Segon. Publicar l’atorgament de l’esmentada subvenció al taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
d’acord amb el que determina l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Associació Casa Benèfica del Masnou.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 



10 
 

8) Proposta d’aprovació d’una subvenció extraordinà ria a la Creu Roja del Masnou, 
Alella i Teià 

 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist l’informe de la cap de Serveis Socials de data 30 de maig de 2014 en què es proposa la 
concessió d’una subvenció extraordinària a la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, per a 
l’adquisició de maquinària per al Banc de roba infantil.  
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.-  Aprovar la concessió de la subvenció extraordinària sol·licitada per l’entitat Creu Roja 
del Masnou, Alella i Teià, per import de 5.047,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 14 SS 
23210 48000. 
 
Segon .- Publicar l’atorgament de l’esmentada subvenció al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que determina l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer .- Notificar l’acord a la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià.” 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Per a la gent del públic que no sàpiga en què consisteix la maquinària del Banc de Roba infantil, 
es tracta d’una rentadora i una assecadora per al rober. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, PP, i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
A les 20.20 hores, s’incorpora a la sessió el senyor Francisco Avilés Salazar. 
  
9) Proposta d’aprovació inicial del text de l’Orden ança municipal reguladora del 

consum de begudes alcohòliques a la via pública 
 
El senyor Ferran Flo Torrell, regidor delegat de Salut Pública, llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 16 de maig de 2013, que acordà, entre 
d’altres punts: 

 
1. Instar l’Equip de Govern a l’elaboració d’una Ordenança específica que reguli el 
consum d’alcohol a la via pública i al Port Esportiu del Masnou. 
(...) 

 
Vist l’expedient 2013/127 de l’Àrea de Comunitat i Persones on consten les actes de les sessions 
de treball de la Comissió d’estudi per a l’elaboració del text de l’Ordenança. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Salut Pública de data 2 de juny de 2014, on manifesta la 
intervenció en el text de l’Ordenança de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones. 
 
Vist el text de l’avantprojecte d’Ordenança municipal reguladora del consum de begudes 
alcohòliques a la via pública. 
 
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.  Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del consum de begudes 
alcohòliques a la via pública, segons Annex. 
 
Segon. Sotmetre l’Ordenança a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant edictes 
al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i web municipal. El termini esmentat començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Tercer.  Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que s’aprovi inicialment es consideri aprovada 
definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit posterior una vegada s’hagi 
publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Voldria demanar, el nostre Grup, que quedés aquest punt sobre la taula 
i volem justificar la demanda. Abans de la celebració de la Comissió informativa ens vàrem posar 
en contacte amb el regidor de Salut Pública, Ferran Flo, per explicar-li que estàvem preparant 
esmenes i que intentaríem enviar-les-hi per correu electrònic perquè en tingués coneixement 
abans de la Comissió. Per motius personals, ―vaig haver de marxar a Saragossa― li vaig 
passar les esmenes a la meva companya Elena Crespo, que va intentar imprimir-les a la 
impressora del despatx del nostre Grup Municipal i, com que feia dies que no tenia tinta, va ser 
impossible, ho podem demostrar. Llavors, ella ho va explicar a la Comissió informativa, però, 
clar, les esmenes no estaven per escrit i no es va admetre la seva discussió, lògicament; llavors, 
nosaltres ens hem adreçat, un altre cop, al govern per demanar-li que ho retirés i, ara, insistim en 
la demanda, perquè creiem que seria interessant no furtar ni al Ple ni a ningú la discussió de les 
esmenes, sobretot perquè en part poden millorar la redacció actual de l’Ordenança.  
 
No és la nostra voluntat posar pals a les rodes, perquè sinó podríem haver actuat d’un altra 
manera; llavors, demanaríem que el punt quedés sobre la taula.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, com que hi ha una petició expressa d’un regidor a que quedi sobre la taula, ho 
sotmetrem a votació de la corporació. Jo explicaré perquè, els grups polítics que donem suport al 
Govern, refusarem aquest vot. Primer, perquè aquest és un compromís que ja ve de fa més d’un 
any, i que nosaltres, la nostra intenció és que aquesta ordenança de consum de begudes 
alcohòliques a la via pública estigués ja en funcionament aquest estiu. De tal manera doncs, això 
estava previst que anés en el Ple del mes passat. Al Ple de maig, ho vam deixar-ho ja al damunt 
de la taula, perquè es volia enriquir el text. Jo ho sento molt, perquè és una contingència que no 
es deu ni a la seva responsabilitat, però jo crec que estaríem, és a dir, nosaltres proposarem tirar 
endavant aquesta ordenança; ja que, primer perquè tingui efecte al més aviat millor i, segona, si 
el que es pretén és, doncs, enriquir el text, doncs, amb algunes casuístiques o poder fer altres 
coses, jo crec que hi som a temps, doncs, o en el període d’al·legacions, podem veure avia’m 
què s’incorpora i què perfecciona, és un tema jurídic de perfeccionament de la norma, perquè 
aquesta sigui més efectiva o, si de cas doncs, com a Equip de Govern, sí que ens comprometem 
a fer una revisió passat l’estiu de l’Ordenança, si ha funcionat o no ha funcionat. És un tema 
d’urgència, és un tema amb el qual portem dos mesos, doncs, deixant-lo al damunt de la taula. 
És per això que defenso aquesta, aquesta posició. Ja vam endarrerir-ho un mes, per això, que 
serien dos mesos i arribaríem molt justos, aquesta és, sincerament també, sense cap ànim 
diguéssim d’obstruir, doncs, el seu dret, que teniu, de presentar esmenes. En qualsevol cas, 
hagués estat bé que ens les haguéssiu fet arribar, encara que fos passada la Comissió 
informativa, per intentar avia’m quines incorporàvem. Bé, ja ho sé..., però amb voluntat política 
igual sí que n’haguéssim pogut incorporar alguna, malgrat no estigués informat. Aquesta és la 
postura que defensarem, però com que el dret és el Ple sobirà, doncs, anem a votar de deixar-ho 
al damunt de la taula. 
 
El president sotmet a votació que aquest punt quedi sobre la taula amb el resultat següent: 4 
vots a favor (ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 10 vots en contra (CiU, ERC-AM i GIM), i 5 vots 
d’abstenció (PSC-PM i PP). La proposta que quedi sobre la taula queda rebutjada. 
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El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, doncs, passaríem, doncs, a aprovar, si s’escau, aquesta ordenança i nosaltres ens 
comprometem, davant d’Iniciativa per Catalunya, passat l’estiu, a fer una revisió a fons d’aquesta 
Ordenança, per poder incorporar-ho; eh?, senyor Flo. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
És un primer pas. De fet, vull dir que l’Ordenança no és encotillada ni rígida, vol dir que es pot 
canviar, modificar, afegir, treure el que calgui. Jo em comprometo, a tots els presents, a tots els 
companys d’aquí, a tot el consistori, doncs, a que ens reunim periòdicament tots, qualsevol, i 
aleshores, doncs, a partir d’aquí, l’enriquim, modifiquem i tot el que s’escaigui. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Passat l’estiu ho portem a Comissió informativa, la modificació d’aquesta ordenança, i aleshores 
serà el moment d’incorporar, amb tota la bona voluntat possible, doncs, aquelles esmenes que, a 
més a més tindrem, haurà passat l’estiu i ho haurem vist, si l’ordenança és correcte, si es pot 
perfeccionar o no es pot perfeccionar. Aquest és una mica l’argumentari. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, PP i GIM), 3 vots en contra (ICV-EUiA), i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Bona nit senyor alcalde. Primer, voldria demanar disculpes pel retard.  
 
Dues qüestions, també voldria, doncs, explicar el funcionament del vot quant a la sol·licitud que 
ha fet el company d’ICV i EUiA i a l’haver votat en contra que quedi sobre la taula i són, 
bàsicament els mateixos motius que ha explicat l’alcalde prèviament. Entenc que és un tema, 
primer, perquè bé, aquesta ordenança ja venia d’una moció que va presentar aquest Grup i, per 
tant, estava força interessat en què això es comencés a aprovar i a aplicar, sobretot perquè és el 
que més ens importa. Amb bona voluntat es va ajornar el debat un mes, doncs perquè per mirar 
d’arribar a algun consens millor, poder estirar-la, tots, per millorar el seu contingut i fer el redactat 
i, enteníem que si volem que s’apliqui, sobretot en la zona o en l’època estival, fins i tot anem 
una mica justos, però bé, si volem que s’apliqui a l’època estival i per començar tenir una 
primera, un primer text, no, de si s’aplica bé, s’aplica malament i saber exactament com 
funciona, com ha de funcionar i en què s’ha de millorar, ha de ser ara. Lamento molt 
profundament, doncs, el que li ha passat a Iniciativa, als companys, a l’hora de poder presentar 
les esmenes. De totes formes, en el període d’exposició pública poden presentar esmenes, ja es 
podrà reproduir el debat en el plenari, més o menys amb les mateixes garanties i condicions de 
les que es faria avui aquí. Per tant, l’únic què fem és aprovar-la ara i posposar el debat més 
polític, per d’aquí a un mes, no? Cosa que tampoc crec que sigui una cosa, doncs, que mereixi, 
doncs, deixar sense efecte o portar-la al proper Ple. Hi hem votat a favor perquè, com deien 
doncs, per nosaltres era una necessitat urgent, així ens ho havien reclamat des de diferents 
àmbits de municipi i ara, doncs, a l’època estival es fa molt, molt, molt obligada tenir-la i, per tant, 
no podia ser d’una altra manera. Ha trigat, sota el meu punt de vista, ha trigat bastant a poder-se 
produir, però bé, bien está lo que bien acaba i, per tant, el que esperem i desitgem és que es 
comenci a aplicar i comencem a tenir una ordenança que és del tot necessària. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, hi hem votat a favor perquè, quan es va 
presentar al Grup de GIM la proposta de fer una ordenança, aquest grup desconeixia que ja no 
existís aquesta ordenança, pensaven que era un tema que ja era tan obvi que havia d’existir i no. 
Realment, no hi havia una, cap tipus de regulació ni ordenança del consum de begudes 
alcohòliques. Volia esmentar que això es va presentar el 16 de maig del 2013 i estem ara el mes 
de juny de 2014, o sigui, el treball que s’ha fet per tirar endavant aquesta, aquesta proposta, 
aquest reglament, tenint en compte que hi ha moltes ordenances a molts municipis que regulen 
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el consum de begudes alcohòliques, o sigui no estem parlant de cap novetat, sinó que és una 
cosa que és iterativa a molts llocs de tota la geografia. Penso que s’ha fet amb poca diligència, 
més que res perquè estem al mes de juny, el consum de begudes alcohòliques es dispara 
especialment en època estival i preestival i penso que anem tard. Podríem haver anat amb hora, 
tal com es va presentar en el seu moment, però anem tard. Només això, gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, és obvi per què hem votat en contra. No s’ha retirat el punt de l’ordre del dia del Ple i 
nosaltres tenim algunes discrepàncies amb el contingut. No jutjarem la tasca del govern i aquest 
retard de tretze mesos, des que s’aprova la moció fins que la proposta inicial es posa damunt la 
taula, però creiem que era necessari, com ha dit el senyor de las Heras, que l’Ordenança de 
sortida ja fos una ordenança que fos més consistent que no pas la que plantejava el govern. Per 
això, havíem fet un conjunt d’esmenes, que bàsicament incidien en quatre aspectes, de les quals 
en ressaltaré tres bàsicament. Un primer, l’Ordenança preveu que els pares siguin responsables 
subsidiaris en sancions pecuniàries i, això, hi ha sentències que ja diuen que no és possible que 
sigui així; llavors, nosaltres ho esmenàvem a les nostres esmenes. També es parla de sancions, 
però no es parla de mesures o d’actuacions alternatives a les sancions econòmiques. Nosaltres 
el que fèiem era fer una proposta en aquest sentit.  
 
Per últim, entenem que si parlem del consum de begudes alcohòliques, tant si és al carrer com si 
no és al carrer, hauríem també de regular la publicitat, en aquests aspectes que no està regulada 
per normatives de rang superior, i també plantejàvem una modificació d’articles per regular 
aquesta publicitat. Per últim, el que dèiem era que no podem posar en marxa una ordenança i 
aplicar-la amb efectes sancionadors des del primer dia. El que plantejàvem era que s’establís un 
termini de tres mesos durant el qual l’ordenança estigués en vigor, però que en lloc de sancionar 
el que es fes fos únicament advertir, tant de les possibles sancions com de les conseqüències 
que el consum d’alcohol podia tenir per als que en consumien. Lamentem que no hagi estat 
possible. Per descomptat, hem votat en contra, per poder justament presentar al·legacions 
durant aquest mes, en el qual s’obrirà el període per presentar-les i el nostre Grup ho farà així. 
Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Volia reiterar, simplement, això que he dit abans; doncs que, passat l’estiu, fem una revàlida tots 
plegats de com està funcionant aquesta ordenança i, aleshores, modificarem el que calgui. 
Gràcies. 
 
10) Donar compte informe d’Intervenció d’avaluació de compliment d’objectius de la 

LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestr e del pressupost 2014 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda 

 
“Primer.- Donar compte informe d’Intervenció número 29_2014 d’avaluació de compliment 
d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2014 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda, elaborat el dia 26 de maig de 2014.” 
 
Els assistents en resten assabentats. 
 
11) Desestimació de la reclamació interposada pel G rup Municipal ICV-EUiA a l’acord 

del Ple de data 24 d’abril de 2014 i aprovació defi nitiva de l’expedient de 
modificació de crèdit número 8/2014 per crèdit extr aordinari 

 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la qual, 
literalment, diu el següent: 
 
“Vist que en el Ple de data 24 d’abril de 2014 es va aprovar inicialment la modificació de crèdit 
número 8/2014 per crèdit extraordinari. 
 
Atès que el dia 30 d’abril de 2014 el Grup Municipal d’ICV-EUiA ha presentat reclamacions 
contra l’acord esmentat. 
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Atès que s’han incorporat a l’expedient informes tècnics del Departament d’Urbanisme i del 
Departament de Cultura, respectivament, 
 
Vist l’informe d’Intervenció número 31/2014 incorporat a l’expedient. 
 
Atès que les reclamacions presentades no es troben dins de les previstes a l’article 170.2 del RD 
legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Atès que l’article 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament dels 
pressupostos dels ens locals estableix que la tramitació de les modificacions de crèdit que són 
competència del Ple serà la que correspon a l’expedient d’aprovació del pressupost. 
  
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 crèdit extraordinari és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria 
simple, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació interposada pel Grup Municipal ICV-EUiA contra l’acord del 
Ple de data 24 d’abril de 2014 relativa a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 
número 8/2014 per crèdit extraordinari. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació pressupostària del pressupost 2014 (prorrogat 
2013) per crèdit extraordinari número 8/2014, d’inversions financerament sostenibles, d’acord 
amb la Disposició addicional sisena de la LO 2/2012 i la Disposició addicional setzena del 
TRLHL. dins el pressupost, el qual per capítols és el següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM 8/2014  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS      825.000,00 
   
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament: 
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS    825.000,00 

 
TERCER. Notificar aquest acord al reclamant, i donar-li trasllat de còpia dels informes 
incorporats a l’expedient i que han servit de base per a la motivació del present acord, de 
conformitat amb el que disposa l’article 54.1 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Publicar la present modificació al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
El president sotmet a votació la proposta de la desestimació amb el resultat següent: 11 vots a 
favor (CiU, ERC-AM i PP) i 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita). 
S’aprova per majoria absoluta.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Hem votat en contra d’aquesta proposta perquè, tal com s’ha llegit, 
plantejava desestimar les reclamacions que el nostre Grup havia presentat contra l’acord del Ple 
del 24 d’abril, que va aprovar inicialment la modificació de crèdit abans esmentada. 
 
Per justificar la proposta de desestimació de les nostres reclamacions, CiU i ERC s’han basat en 
un informe de la intervenció municipal en el qual es fa referència a la normativa legal que regula 
l’aprovació dels pressupostos municipals i de les seves modificacions. Aquest informe esmenta 
en quines circumstàncies es poden presentar reclamacions contra l’aprovació de pressupostos 
municipals i de les seves modificacions, i afirma que les nostres reclamacions no s’ajusten a cap 
d’aquestes circumstàncies.  
 
Aquesta és una burda maniobra del govern de CiU i ERC per tal de trobar una justificació a una 
proposta d’aprovació que és claríssimament contrària a norma.  
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I m’explicaré. Diem que la proposta aprovada és claríssimament contrària a norma perquè les 
nostres reclamacions no feien referència ni al RD legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’hisendes locals, ni al RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament dels pressupostos dels ens locals.  
 
Les nostres reclamacions, tal com es recull, es fonamentaven en un incompliment flagrant del 
ROM, aprovat amb els vots de CiU i ERC.  
 
El nostre ROM regula el procediment a seguir en la tramitació de les propostes sobre les quals 
el Ple ha d’adoptar acords, i està clar que entre aquestes propostes hi ha totes aquelles que fan 
referència a les modificacions pressupostàries. 
 
Tal com diem a les nostres reclamacions, la negativa del govern a retirar la proposta de 
modificació del pressupost de l’ordre del dia del Ple de 24 d’abril va ser una flagrant vulneració 
del ROM. 
 
En elles afirmem clarament, en les nostres reclamacions, que la negativa del govern a facilitar la 
informació que el nostre Grup havia sol·licitat amb anterioritat a la celebració del Ple i de la 
Comissió Informativa, i també la posterior negativa a retirar el punt de l’ordre del dia del Ple 
incompleixen clarament el contingut dels apartats 2b) i 2d) de l’article 11, del ROM, que diuen:  
 

“2. Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de les 
corporacions quan: 
 
b) Es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels 
quals són membres. ―es tractava d’aquests assumptes― 
 
d) Demanin antecedents i informacions tècniques o jurídiques complementàries corresponents 
a qüestions incloses en l'ordre del dia. ―demanàvem antecedents, informacions tècniques, i 
diu també que―: En cas que aquestes informacions no es facilitessin amb una antelació 
mínima de 24 hores respecte a la celebració del Ple, la proposta s'hauria de retirar, 
―textualment―, de l'ordre del dia, si així ho demanés el regidor i el conseller peticionari de la 
informació.” 

 
Així mateix, l’omissió esmentada també incompleix de manera flagrant el que es preveu a l’article 
29 del ROM, que diu : 
 

“Article 29 .  
Rebuda la proposta, el president de la Comissió convocarà, per escrit, els seus membres. 
Amb la convocatòria s'adjuntarà la documentació i els informes recollits a l'article 28. 
Durant un període de cinc dies es podran presentar, per escrit, les esmenes al projecte. Les 
esmenes seran presentades a la Secretaria municipal”, i diu: 

 
Durant aquest mateix període, els representants dels grups municipals de la comissió 
informativa corresponent podran demanar la incorporació a l'expedient de nous informes 
tècnics i jurídics.” 

 
Doncs bé, l’informe de la interventora municipal obvia, com és lògic, aquests fets objectius i es 
limita a analitzar les reclamacions des del punt de vista de la norma que regula la tramitació dels 
pressupostos i les seves modificacions, és el que toca. És per això que denunciem l’actuació del 
govern i del seu alcalde, ja que l’alcalde hauria d’haver demanat un informe a la secretària 
general de l’Ajuntament en el qual s’analitzessin les nostres argumentacions, anteriorment 
esmentades, en relació amb l’incompliment del nostre ROM.  
 
I per què no ho ha fet el nostre alcalde? Per què el nostre alcalde no ha demanat informe a la 
secretària general? Doncs perquè no l’interessava, ja que estava convençut, creiem, que 
l’informe seria favorable a les nostres reclamacions, com ja ho va ser en una altra situació 
anterior, quan atenent un recurs presentat pel nostre Grup, es va anul·lar l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 19 d’abril de 2012, de ratificació de l’acta de conformitat amb el resultat de 
la revisió econòmica definitiva del contracte de gestió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
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d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi, etc.  
 
I què pot fer el nostre Grup davant aquesta actuació impresentable i gens democràtica del 
govern i de l’alcalde del Masnou? 
 
Doncs només podem fer dues coses. La primera és la que estem fent: denunciar aquesta 
actuació antidemocràtica del govern, que vulnera els nostres drets com a regidors i regidores 
del Masnou, i la segona seria recórrer a la justícia ordinària. Aquesta segona queda fora del 
nostre abast, ja que comportaria presentar un contenciós administratiu contra l’aprovació que, 
tot i que probablement es resoldria donant-nos la raó, ho faria d’aquí a uns anys, ens costaria 
una important suma de diners i, a més, no paralitzaria l’aplicació de la proposta aprovada. 
 
És per tot això que, a més de votar en contra de la proposta, reiterem la nostra denúncia a 
aquesta actuació del govern municipal, impròpia d’un govern que fa un mes deia que pretenia 
que l’Ajuntament del Masnou fos un Ajuntament transparent. Difícilment pot ser un Ajuntament 
transparent quan es nega informació als representants legítims de la ciutadania, que són els 
regidors i les regidores d’aquest consistori. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Només volia recordar que el punt motiu d’al·legació, el punt que es va aprovar en el Ple del mes 
d’abril, era simplement aprovar una transferència de crèdit, de romanent de tresoreria, a partides 
genèriques d’inversió, cap de projecte. Evidentment, s’havia avançat informació d’alguns 
projectes que s’estaven treballant, que serien finançats amb aquestes partides, però, en cap cas, 
el punt no es limitava a res més que a una transferència de crèdit, de romanent al capítol 
d’inversions. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Breument. No s’entén l’explicació del regidor d’hisenda quan de tota la demanda d’informació 
que nosaltres vàrem demanar, parcialment se’ns va facilitar una part. Per tant, si es va facilitar 
una part, malgrat el que ha comentat el regidor, preguntem perquè no se’ns va facilitar la resta? 
És una cosa que és incomprensible. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Efectivament, se li va facilitar tota la que estava damunt de la taula, en aquells moments, però la 
resta no se li va facilitar simplement perquè no existia. 
 
12) Control dels òrgans de Govern municipals 

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

 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Sí, en relació amb la pregunta que va formular el GIM en el Ple passat sobre els imports que es 
paguen a entitats supramunicipals, li informo que, consultades les dades de la comptabilitat 
municipal, sols consten dues quotes a entitats supramunicipals. Una és l’Associació Catalana de 
Municipis i l’altre és la Federació Catalana de Municipis. No hi ha cap altra quota a cap altre 
entitat supramunicipal. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Diem entitat supramunicipals a aquestes altres coses, són les entitats, consorcis, com el de la 
DO o que, si ho vol tot, li podem ampliar més, el de la DO, el de costa del Maresme, i si es 
referia a l’AMI, en la seva pregunta, no hem pagat cap quota, eh? Ni per ara hi ha intenció de fer-
ho. Senyora secretària es així, oi? Desestima. 
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit a tothom. En resposta a la pregunta sobre la situació en què es troba el projecte 
d’obres d’urbanització de la fase primera del Parc Vallmora i, d’acord amb la informació que ja 
vam facilitar el passat mes de febrer d’enguany, volia manifestar que es troba aprovat 
definitivament des del mes de juny del 2013. En aquesta mateixa data, es va signar un conveni 
entre l’Ajuntament del Masnou i Endesa, distribución elèctrica, per al soterrament de la variant de 
la xarxa aèria de mitjana tensió que transcorre actualment per l’àmbit del futur Parc Vallmora. 
Paral·lelament a la signatura del conveni, Endesa va sol·licitar permís a carreteres de la 
Generalitat per poder fer les obres incloses en el conveni, restant pendent encara a dia d’avui, 
l’atorgament de l’autorització per part de la Generalitat. Els tècnics municipals manifesten que 
Endesa ha d’executar les obres de soterrament de la xarxa aèria prèviament a l’inici de les obres 
d’urbanització del parc. No obstant això, i per tal de no demorar l’inici d’aquestes obres, una 
vegada es disposi del permís de carreteres, ―esperem que sigui en breu― s’aprovaran els 
plecs de clàusules administratives per procedir a convocar la licitació de les obres d’urbanització. 
 
Pel que fa referència a consultes sobre la Casa de Cultura. En resposta a la vostra demanda 
d’informació en relació amb la tanca d’obra que s’ha construït davant de la façana de la Casa de 
Cultura, vull informar que en data 4 de juny d’enguany, l’arquitecte municipal ha emès informe 
que seguidament es transcriu: la tanca provisional d’obra corresponent a les obres de 
rehabilitació de l’edifici de la Casa de Cultura, s’ha realitzat donant compliment a requeriments 
de l’article 25.3 de l’Ordenança municipal d’edificació. Segons dit article, les tanques de protecció 
de les obres s’han de construir amb obra fàbrica i s’acabaran amb arrebossat i pintat de la cara 
exterior, la porta d’accés haurà de ser de xapa metàl·lica opaca i tindrà una alçada màxima de 2 
metres, inclosa la porta, mesurada des de la cota de rasant en el punt de la tanca, en cada punt 
de la tanca. 
 
Pel que fa a l’amplada de pas que s’ha deixat a la vorera, cal dir que, tot i que segons el citat 
article 25 de l’Ordenança municipal, així com allò que estableix el Decret 135/95, d’aprovació del 
codi d’accessibilitat de Catalunya, per a recorreguts adaptats, aquesta amplada hauria de ser de 
90 centímetres i, en el cas de la tanca de les obres de la Casa de Cultura, s’ha deixat un pas 
lliure a la vorera de 180 centímetres; per tant, el doble, que és l’amplada mínima que garanteix el 
gir, creuament i canvi de direcció de vianants, fins i tot per a aquells amb mobilitat reduïda.  
 
En resposta a les preguntes que feia, diferents preguntes que feia en l’àmbit del taxi del Masnou, 
informar-lo del següent: en relació amb la sentència que s’ha produït en referència al conflicte 
entre tres taxistes i una associació de taxi de la nostra vila, informar-vos que en desconeixem el 
contingut, com ja li vaig transmetre el mes anterior. Atès que la cita ha sigut cap a la meva 
persona, era com a testimoni, el Jutjat no n’ha remes còpia. De la mateixa manera, ni 
l’associació esmentada ni cap dels tres taxistes que hi foren, que van sol·licitar la meva 
compareixença com a testimoni, m’han fet arribar a dia d’avui, la sentència dictada.  
 
Pel que fa a la pregunta sobre quina és la freqüència en la qual treballa actualment l’Associació 
del Taxi del Masnou, informar-lo que, segons la documentació que obre l’expedient i, segons 
resolució del 15 de febrer del 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia, Secretaria de Estado 
de les Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Subdirección General de 
Planificación y Gestión del Espectro Rayo Eléctrico, la freqüència que tenen concessionada 
correspon a la 416.10.000 i 426.10.000 mega herzs, estant en dues freqüències associades, i la 
resolució establia també sis estacions de xarxa que corresponien al campanar Joan Maragall, 
Port Sant Felip i Almeria i una estació mòbil. 
 
Pel que fa referència a la propietat de l’equip situat al campanar, vull informar que consultat 
l’inventari municipal: no hi consta cap tipus d’equip o material relacionat. 
 
Per últim, i relacionat amb la concessió d’excedències temporals per a la llicència del taxi, 
l’article 10.3 de l’Ordenança del servei del taxi del Masnou, diu textualment el següent:  
 
“El titular de la llicència haurà d’assegurar la prestació continuada del servei. Es considera que la 
prestació del servei es realitza de forma continuada quan cada llicència tingui assignat el nombre 
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necessari de conductors per assegurar el servei efectiu durant, com a mínim 8 hores al dia i no 
es deixi de prestar servei sense motiu justificat durant més de 30 dies consecutius o 60 dies 
alterns en un any. D’altra banda, l’article 13.1 de la mateixa ordenança preveu la possibilitat 
d’autoritzar la interrupció i l’explotació i prestació del servei mitjançant la concessió d’una 
suspensió provisional per a un període màxim de 4 anys, prèvia sol·licitud del titular de la 
llicència i baixa del vehicle per a la prestació del servei del taxi. Així doncs, s’està donant 
compliment a allò que diu l’Ordenança, quan un titular de la llicència demana una excedència 
temporal, si es reuneixen els requisits que estableix. 
 
Per últim, en resposta a la pregunta efectuada en relació amb l’estat d’execució del projecte de 
construcció del nou pavelló esportiu, vull informar que la Junta de Govern Local del dia 29 de 
maig d’enguany va acordar aprovar inicialment el projecte executiu de les obres ordinàries 
relatives a la construcció del pavelló esportiu PAV2 i reforma del pavelló actual situat al carrer de 
Sant Sebastià, el qual va ser lliurat per l’empresa encarregada de la seva redacció el dia 22 de 
maig de 2014. El projecte aprovat inicialment se sotmetrà a informació pública per termini de 30 
dies, si bé la seva aprovació definitiva resta condicionada a la presentació d’un nou projecte 
executiu que resolgui i justifiqui les inscripcions assenyalades per l’arquitecte municipal en el seu 
informe del 26 de maig, inscripcions que fan referència a qüestions de detall i que no són 
substancials pel projecte informat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Amb la resposta de la senyora Núria Fusellas, que prego que els hi traslladin en la propera 
Comissió de manteniment, s’han donat instruccions perquè pregui al nostre cap de policia per 
explicar confidencialment les dades o l’evolució de les dades de la seguretat ciutadana. Que tot 
això ve d’acord a la darrera Junta de Seguretat, que va ser passat pel ple del mes passat, que 
ens vam comprometre a fer-ho i, a més a més serà una, una bona comissió perquè podrem 
avaluar, de fet, ja que l’impacte que hi ha hagut o que hi haurà en la revetlla de Sant Joan ―que 
saben que és crítica aquí a la costa del Maresme― i això també compta a la propera comissió 
de manteniment. És així, eh? Ja s’han donat instruccions perquè tots els que som presents, 
doncs, tinguin accés a aquesta informació i que si creuen convenient que hem de convidar a 
algun altre representant d’algun grup que hi vulgui assistir, que estigui fora de l’abast d’aquesta 
comissió de manteniment, doncs el convidarem. 
 
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn .  
 
La Sra. Judit Rolán 

 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Molt senzill, només volia conèixer, fa uns mesos se’ns va 
informar que començava el desplegament de la fibra òptica al nostre municipi i d’això ja fa dos o 
tres mesos, i encara no, no el tenim desplegat. Volia saber si són coneixedors de si la companyia 
ens havia informat, també hi havia problemes amb els veïns, les façanes, els cables i altres. 
Doncs m’agradaria conèixer com està tot aquest tema. Moltes gràcies. 

 
El Sr. Francisco Avilés 

 
Gràcies, senyor alcalde. Un parell de qüestions. Una en relació, bé, és recurrent, però hi ha un 
solar ―ja hem tractat aquest tema, ja només hi ha preguntes amb precs, sinó també amb 
mocions. És un solar que comença a estar, bé, al carrer Manila, Kennedy, Paraguai, que bé, allà 
davant de Can Colomer, perquè ens féssim una idea, que el seu estat ja comença a estar 
bastant fastigós i el problema és que té un fàcil accés. Un fàcil accés per a la gent, perquè també 
té una de les tanques que, que el blindaven en el seu accés, està trencada. Està bastant, bé, ple 
de matolls. Ara arriba Sant Joan. Bé, no sé si es pot fer algun tipus d’actuació d’urgència perquè, 
entre que és molt fàcil accedir, que allà molt a prop hi ha habitatges, que hi ha molta, bé, 
vegetació, sé que en aquests moments i que arriba Sant Joan, en la mesura del possible i dintre 
de les limitacions que tots sabem que té, que té l’Equip de Govern, o que té, millor dit 
l’Ajuntament per actuar..., si es pot fer alguna mena de mesura d’urgència o com a mínim de 
prevenció, és a dir que, bé, com a mínim de posar-hi més, més vigilància si fos necessari. No, si 
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no es pot fer una actuació a dintre, pues com a mínim una vigilància a fora, doncs seria d’agrair, 
sobretot en aquestes dates que s’aproximen. 

 
Després, en relació amb, bé, s’havia fet, bé, és una bona iniciativa i alguna, i en algun any jo 
també vaig comentar que alguna incidència s’havia produït. En aquest cas, o en aquest any, ja 
me la confirmen, referent a l’espai d’estudi per a la selectivitat del 2014, que resulta que estava, 
bé, i es va informar i publicar que el dia 7, 8 i 9 estaria oberta i no va ser així. De fet, fins i tot van 
haver de venir, doncs, agents de la policia local per dir: ―escolta, hem de tancar. Perquè, 
suposo que no sé si es que va fallar la coordinació entre Ajuntament i empresa, l’empresa sola, 
el que sigui, però, són dates que ja no recuperen els estudiants del Masnou perquè lògicament, 
doncs, la selectivitat no s’ajorna perquè l’Ajuntament no pugui disposar d’aquella sala. Home, 
ens agradaria saber quin és el motiu exacte i si aquest motiu és mereixedor d’inici d’algun tipus 
d’expedient, si algú ha comés alguna irregularitat o algú ha fallat en el desplegament d’aquesta 
activitat doncs. M’agradaria que l’Ajuntament, doncs, s’ho prengués seriosament i ho fes. 
Gràcies. 

 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 

 
Gràcies, senyor alcalde. Tenia algun suggeriment, alguna pregunta. La primera pregunta és, ho 
he demanat altres anys, és sobre la venda ambulant que es produirà, previsiblement, de forma 
il·lícita o il·legal, en etriment dels nostres comerciants a la zona de platja. Bàsicament, tenim un 
cartell que posa “prohibida la venda ambulant en aquest municipi”, a l’entrada del poble i, bé, 
volia saber, primer les sancions o les actuacions que hi van haver l’any passat, l’estiu passat i 
concretament quina previsió, quines actuacions estan previstes fer, per evitar que es vengui de 
forma il·legal, amb perjudici dels nostres botiguers, dels nostres comerços a la zona de platja. 
Aquesta és la primera pregunta. 

 
Després tinc un suggeriment per al senyor Jordi Matas. En el seu dia, bé, va fer una, una millora 
d’un dels pipicans, un que tinc prop de casa meva, que és molt concorregut i ara hi ha previstes 
altres actuacions també en altres pipicans ―que després ho enllaço amb la següent pregunta. 
Clar, cada cop que creem un espai nou, un espai tancat o de concurrència correm el risc, com 
està succeint, que hi hagi petits problemes de, fruit de la concurrència de gent en llocs on abans 
no es produïa, m’explico. Una zona, doncs, que podia ser relativament tranquil·la, pot passar a 
deixar de ser tranquil·la. Llavors, penso que ara que s’estan creant nous espais, s’estan 
delimitant, es farà les altres actuacions, penso que haurien d’anar reglamentats o almenys no dir 
crear un reglament, el de l’efecte, no, crec que no és necessari, però sí indicats des del primer 
dia, les normatives de convivència respecte al veïnat. És a dir, si un espai on abans hi havia 
gossos queda tancat, hi anirà més gent a portar els seus animals. Està molt bé, però hi ha 
d’haver un horari visible, hi ha d’haver un petit cartell, una norma que avisi de la convivència 
mínima necessària, perquè es produeixen situacions de molèsties en llocs que abans no es 
produïen i això es pot tornar a reproduir. Jo ho dic perquè ara que s’està fent potser seria bo, en 
el moment que es faci doncs, deixar tot ben senyalat i ben clar, doncs, per a tothom. 

 
Després volia demanar també una petició. Aquest partit, el Partit Popular, va donar suport a les 
inversions per 825.000 euros, amb la modificació de crèdit que s’ha fet, I, per què les vam 
recolzar? Doncs perquè se’ns van acceptar suggeriments que vam proposar. Són millores que 
es poden tocar amb el poble i, a més a més, pensem que és bo en aquests moments poder 
invertir, encara que sigui de forma petita amb els recursos que tenim, en millores palpables per 
als ciutadans. Doncs, m’agradaria disposar d’un calendari previst per a les actuacions que es 
faran, doncs una calendarització de les actuacions i en quin temps està previst que es faci 
l’actuació. Gràcies. 

 
La Sra. Elena Crespo 

 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Començaré per fer-li una pregunta a la senyora 
Folch, una pregunta doble. Entenem que ara ja està tancada la inscripció i la matriculació del 
Fakaló i, per tant, li volia demanar quin ha estat el resultat, si finalment, com em va indicar, han 
quedat places vacants i quina és la previsió.  
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També quina és la planificació que té, com a regidoria de Joventut, si tenen alguna planificació 
d’alguna programació d’oci per als joves del poble per a l’estiu. 

 
Al senyor Lugo, li demanaria si hi ha previsió de fer alguna planificació completa de seguretat pel 
que fa a la Festa Major. Si hi haurà alguna documentació que es pugui consultar o si hi ha 
alguna previsió per fer la cobertura de tots els actes de la Festa Major, tant a nivell de seguretat 
com a nivell de prevenció d’accidents. 

 
Al senyor Oliveras, preguntar-li què se’n sap de l’edició d’enguany del Fascurt, perquè l’última 
comissió informativa van explicar, tant el Ple del Riure com la Festa Major, però no va esmentar 
el Fascurt i no sabem què passarà aquest any. 

 
A la senyora Noemí Condeminas, demanar-li quines han estat les actuacions fins ara fetes, bé, 
fent servir la partida que es va aprovar de 100.000 euros per a temes de..., per fer front a 
situacions de risc social. Entenem que amb el pressupost prorrogat, aquesta partida encara és 
vigent i demanaríem, si us plau, quina és la relació de propostes que s’han cobert amb aquesta 
partida. 

 
Al senyor Flo i al senyor Oliveras, perquè crec que és un tema que poden compartir, voldríem 
saber quina constància tenen de la proliferació de diferents clubs cànnabics al municipi i com 
pensem gestionar aquesta qüestió com a Equip de Govern. Li dic a vostè perquè em sembla que 
molts d’aquests clubs s’han donat d’alta com a entitat, per tant, com a regidor de Participació 
Ciutadana, entenc que vostè pot disposar d’aquesta informació i, simplement, saber quin és 
l’estat de la qüestió i com pensen gestionar aquest tema. 
 
I a l’Alcaldia, també li voldria demanar una petita estadística pel que fa als matrimonis civils que 
celebrem a l’Ajuntament. Un petit resum per saber quants, quantes persones es casen al 
Masnou, quantes persones s’han casat i quines són, aquí sí, i amb un rànquing de regidors 
casamenteros. També perquè em sembla que ja, bé no, fora de bromes, també saber quins són 
els regidors que fan més aquests enllaços. 

 
I al senyor Matas, li demanaria, si us plau, la revisió dels espais que, dels quals disposa les 
entitats per penjar informació a diferents espais del poble, pel que fa als plafons informatius, 
entenc que és un tema de manteniment. Voldria saber, doncs, si hi ha intenció d’actualitzar-los i 
normativitzar-los, perquè l’ús és una mica caòtic, podríem dir. I també demanar-li, com a prec, 
que reforci la part del barri d’Ocata, perquè s’ha estès molt a nivell residencial i hi trobem a faltar, 
doncs, espais per poder penjar informació a l’àrea de Països Catalans, a l’àrea del Cap Nou, de 
la Barqueta i del barri nou de la Colomina, que tampoc tenen gaire accés. I ja està. Moltes 
gràcies. 

 
El Sr. F. Xavier Serra 

 
Sí, un parell de qüestions. La primera, tot i que la competència sobre la platja no correspon a 
l’Ajuntament, sí que hem observat el pas de vehicles, en algun cas fins i tot notori, fins i tot 
l’existència de vehicles aparcats en la zona de platja del Masnou; perquè, clar, la platja d’Ocata, 
des de l’estació d’Ocata diguem-ne cap a Premià. La pregunta és si s’ha observat aquest fet, 
quina opinió se’n té i quines mesures es pensen prendre per regular aquest transit, atesa la gran 
utilització del passeig Marítim per la població, a peu o amb bicicleta. La coincidència en algun 
tram del pas de vianants i de les bicicletes i dels vehicles podria generar, en algun cas, més d’un 
problema. Ja sé que la competència sencera no és, però en tot cas, l’Ajuntament sí que pot 
intervenir en alguns d’aquests aspectes, per exemple tancar la tanca, aquesta seria una de les 
qüestions que es poden fer. 

 
La segona pregunta és: arran de la intervenció de fa uns segons del senyor de las Heras, que ha 
fet referència a unes inversions acceptades per l’Equip de Govern que el regidor senyor Birba 
desconeix completament ,segons la intervenció que ha fet fa una estona. Demanaríem a 
Alcaldia, al senyor alcalde, que si és ell que ha arribat a l’acord amb el Grup Municipal del PP, li 
faci saber al seu regidor i, de pas, informi alguns dels grups municipals. Moltes gràcies. 
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A les 21.05 hores, l’alcalde autoritza la senyora Noemí Condeminas Riembau a absentar-se del 
Ple i la sala queda amb 18 membres. 
 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 

 
Seguim amb el passeig Marítim. Bé, gràcies. El passeig Marítim presenta, en alguns llocs del 
tram el Masnou-Montgat, espais on les rajoles s’han enfonsat o, fins i tot, han desaparegut, ja 
que molts veïns i veïnes del Masnou i altres municipis transiten per aquest passeig. Aquesta 
situació pot provocar accidents i lesions, i demanem al Govern que, de manera urgent, faci les 
gestions oportunes perquè aquests desperfectes se solucionin al més aviat possible. 
 
També, al passeig Marítim, però a l’altre tram, al Masnou-Premià de Mar, creiem necessària la 
construcció d’una passera de fusta que permeti salvar el desnivell provocat pel desguàs situat a 
tocar del monument al meridià verd. Demanem al Govern que, ara que comença la temporada 
d’estiu i augmentarà l’ús d’aquest tram del passeig, la Ruta del Colesterol, en diem, estudiï la 
construcció d’aquesta parcel·la en el termini de temps més breu possible, perquè sinó, clar, 
aquest desnivell, als panxes fortes, els costa molt de baixar i tornar a pujar. 
 
Des de fa més de deu dies que hem demanat al Govern que faci les gestions oportunes perquè 
les balises que assenyalen la sortida embarcacions del Club Nàutic es col·loquin tal com 
determina la normativa vigent. També hem explicat al Govern el malestar i el descontentament 
que l’actual situació de les balises està provocant en molts veïns i veïnes del Masnou, que ens 
han fet arribar les seves queixes. Avui hem rebut una resposta del regidor de Manteniment, 
senyor Jordi Matas, que agraeixo, en la qual se’ns diu que estan pressionant perquè el trasllat es 
faci aviat i d’acord amb la normativa. Atès que considerem aquesta resposta un pèl insuficient, 
insistim avui a demanar al Govern que insti per escrit el Club Nàutic per realitzar el trasllat de 
manera immediata. 
 
També, relacionat amb la platja, i més concretament amb el tram situat davant de les 
instal·lacions del Club Nàutic, alguns veïns i veïnes se’ns han queixat de l’ocupació privativa 
d’una part d’aquesta platja, que des de primeres hores del matí realitzen els operaris del Club 
Nàutic col·locant-hi gandules i para-sols, així com de les tanques i senyals que, de tant en tant, 
apareixen en aquest tram sense saber si estan legalment autoritzades o no ho estan. Demanem 
al Govern un informe exhaustiu en relació amb els usos, tant públics com privats, permesos en 
aquest tram de platja, en el qual s’inclogui una relació de les autoritzacions que permetin els 
usos privats i un plànol en el qual es delimitin quines són les zones d’aquest tram de platja que 
són d’ús exclusiu del Club Nàutic i dels seus associats. 
 
En el Ple del passat mes de maig, s’aprovà inicialment la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació del Masnou, de delimitació de la zona portuària. Van votar-hi a favor els regidors i 
regidores de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit Popular, GIM i la regidora no 
adscrita. Desconeixem si algú o alguns d’aquests regidors o regidores són socis o sòcies del 
Club Nàutic del Masnou i també ignorem si, en cas que alguns ho fossin, s’haurien d’haver 
abstingut de votar aquest punt. És per això que demanem a l’alcalde que sol·liciti un informe als 
serveis jurídics municipals en el qual s’analitzi quina hauria d’haver estat l’actuació dels regidors, 
regidores, socis o sòcies del Club Nàutic, si és que n’hi ha, en aquell debat i votació, així com de 
la possible il·legalitat que s’hauria produït si per la seva condició d’associats al Club Nàutic 
s’haguessin hagut d’abstenir en el debat i votació d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
Per últim, si de l’informe es deduís que s’havia comès alguna il·legalitat, demanem que l’informe 
esmentat aporti les possibles solucions del problema que s’hauria plantejat. 
 
Aquest plenari ha aprovat diverses mocions, la major part presentades pel nostre Grup 
municipal, en relació amb les polítiques d’habitatge. Estem especialment preocupats per les 
darreres notícies aparegudes als mitjans de comunicació, segons les quals, en el primer 
trimestre de 2014 han augmentat els desnonaments en relació amb el mateix període de 2013. 
Demanem al Govern que ens faci arribar, estem parlant a Espanya, eh. Demanem al Govern que 
ens faci arribar informació de què disposi en relació amb aquest tema al Masnou, així com que 
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ens informi de les gestions i actuacions que afecten el Govern en relació amb els desnonaments 
del Masnou. 
 
L’última diu que hem conegut que s’ha produït la sentència del Jutjat Social 2 de Mataró que 
estima parcialment la demanda de conflicte col·lectiu presentada pel personal laboral en relació 
amb l’abonament de la paga extraordinària del desembre 2012. La sentència estima que s’ha 
d’abonar la part que correspon al temps treballat, des del mes de gener fins al 14 de juliol de 
2012. Voldríem conèixer en quin moment la sentència serà executiva i demanem al Govern que 
sigui diligent i tingui preparats els tràmits necessaris per poder procedir al seu abonament a la 
major brevetat, des del moment en què la sentència sigui executiva. Gràcies.  
 
Només volia recordar una cosa. Em sembla que queda una, al menys una pregunta per 
respondre, que vaig fer el mes d’abril de 2014, relacionada amb el tema d’ajuts al menjador. No 
em consta que hagi rebut resposta, però si l’he rebut, demano disculpes però no em consta i 
demanaré a la senyora Condeminas que ho revisés i em digués alguna cosa... ah, no m’hi he 
fixat... tota la tramitació que s’havia seguit?, quant, quins són els imports que s’havien atorgat 
des del Consell Comarcal?, quan s’havien repartit?... era de fa dos mesos, de l’abril. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord, ja t’ho miro, ja va bé, perquè l’altre dia en el Consell de Serveis Socials vam donar 
informació i jo reproduiré, en cas que no t’hagi arribat, aquesta mateixa, si et serveix i si no, us 
l’ampliem.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. El passat 24 de maig vaig adreçar un missatge de correu electrònic als 
regidors de Manteniment, de Seguretat Ciutadana i Salut Pública per informar-los que un grup de 
veïns del voltant de la plaça de la Vila de Madrid m’havien explicat, doncs, que hi havia algun veí 
incívic que deixava les bosses d’escombraries a fora de la porta que, a més a més, tenia els 
contenidors a prop, que alguna vegada algun gos havia trencat la porta embrutant. Jo els vaig 
traslladar aquests temes esperant, doncs, que ho poguéssiu solucionar, advertint-los que el dia 
del Plenari els hi preguntaria sobre les gestions realitzades. He de dir que l’únic que em va donar 
una resposta en aquell moment va ser el senyor Ferran Flo, cosa que jo li vull agrair; però, en tot 
cas, el que jo sí que voldria és saber si sobre aquest tema en concret, doncs, s’ha fet alguna 
gestió al respecte. 
 
També, recentment, hem sabut que el Consell Comarcal del Maresme ha rebut una subvenció 
que permetrà contractar 63 persones aturades dels municipis del Maresme, prioritàriament 
majors de 30 anys que han esgotat la prestació d’atur, i que també hi ha el programa de 
Formació i Treball adreçada a persones aturades per sectors de la renda mínima d’inserció. 
Aquests programes estan subvencionats pel SOC amb fons provinents dels pressupostos 
generals de l’Estat, Espanya i del Fons Social Europeu, Europa. Aquestes contractacions 
serviran per realitzar treballs de caràcter públic i d’interès social per un període de sis mesos i 
una jornada del cent per cent, una jornada laboral del cent per cent, no? Doncs nosaltres 
voldríem saber quantes persones del Masnou han estat o poden beneficiar-se d’aquest 
programa i quines seran les tasques que desenvoluparà, i també voldríem saber, aprofitant el 
viatge, quantes persones del Masnou pertanyen a aquest grup de risc d’exclusió que hem 
esmentat, és a dir, majors de 30 anys que hagin esgotat la prestació d’atur i que també hagin 
esgotat el programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades per sectors de la Renda 
mínima d’inserció. 
 
Passem a un altre tema. El passat 12 de juny, ja vam avançar al Govern les nostres reflexions, 
les del Grup Municipal Socialista, sobre la darrera proposta de Plecs de neteja de via pública i 
platges i recollida de residus. La proposta que, presentada pel Govern amb la intenció de ser 
aprovada en el Plenari d’avui i que va ser retirada pels informes negatius emesos pels tècnics 
municipals i per la profunditat de canvi suggerits, no. Des del nostre Grup, volem recordar la 
voluntat expressada en múltiples ocasions per arribar a una entesa sobre aquest tema, perquè 
suggeririen que, tant aviat es disposi d’una nova proposta, es faciliti als diferents grups per poder 
analitzar-la detingudament. Tanmateix, cal entendre que és tal el volum i complexitat de la 
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documentació, que es fa del tot necessari disposar de temps suficient per poder analitzar-les, 
especialment per a aquelles persones que hagin d’informar-ne i validar-les, no tant per nosaltres, 
que com a polítics ens basem en els informes tècnics, sinó per als mateixos tècnics, que 
disposin de temps suficient per garantir que sigui un document ferm i correcte.  
 
També vull que quedi constància que, tot i que aquest servei és un servei de prestació 
obligatòria, el que debatem, sempre que parlem del tema dels plecs no és si es presta o no es 
presta el servei sinó si finalitza la relació amb l’empresa que hi ha actual i el servei es presta 
d’una altra forma. Ho dic perquè, a vegades, hi ha la tendència de donar a entendre, tant als 
regidors com al públic assistent, que votar en contra o diferent de l’aprovació dels Plecs és que 
no vols que hi hagi un servei. No, el servei el volem, el que passa és que ha de quedar clar que 
el servei es pot prestar de moltes formes. És cert que si aquest servei no es prestés per una 
empresa i hagués que ser absorbit per l’Ajuntament suposaria un trasbals per al Departament de 
Manteniment, i no és una situació desitjable, això nosaltres ho entenem i, així doncs, volem que 
quedi palès, però que el servei sigui prestat.  
 
Pel que fa als criteris de valoració que vam poder observar, el nostre Grup creu que hi ha massa 
elements subjectius i aquest és un element coincident amb un dels informes tècnics, ja que 
poden suposar autèntics problemes a l’hora de valorar les ofertes; per la qual cosa proposem 
que, per a cada un dels conceptes, es determini més concretament el repartiment de punts i 
quedi palesa de forma clara i concreta quins són els elements que més es valoren per cada un 
dels conceptes. Segons va comentar a la comissió, el nou cap de manteniment, que fa el número 
quatre en aquest mandat, precisament aquest Ajuntament ha licitat ara el concurs de neteja on 
s’estableixen uns criteris de valoració amb concrecions i especificacions que, salvant les 
diferències, sí que podrien servir de guia per al nostre plec; per tant, jo animaria el govern a llegir 
aquest plec i avia’m si podem extreure’n alguna cosa interessant. També he de dir, i això ho dic 
com a persona que ha estat responsable del Departament de Manteniment i també ha intentat 
engegar uns plecs que al final, doncs, no va, va quedar el concurs desert, amb el que això pot 
suposar, però l’experiència la tinc, que crec que la valoració econòmica dels serveis s’ha ajustat 
amb excés a la baixa i, possiblement fins i tot, en alguns casos de forma incorrecta, perquè 
creiem que la valoració no ha estat del tot, del tot coherent. 
 
Tenint en compte que hi ha demandes de nous serveis, el nostre Grup creu que, o bé haurà de 
fer-se una proposta menys agosarada en alguns temes o que caldria ajustar a l’alça la proposta 
econòmica. Segurament, el més coherent pels temps que vivim és presentar una proposta 
menys agosarada i ajustar econòmicament el que el Masnou es pot permetre, però el meu 
consell seria, si realment volen apostar per un plec complet, que el valorin correctament perquè 
sinó el risc que podem tenir és que o bé quedi desert o bé que l’empresa que guanyi després 
doni problemes a l’hora de prestar el concurs.  
 
També voldríem recordar que, tot i que finalment sí que sembla que s’ha incorporat la neteja al 
barri de la Coromina als Plecs tècnics, la valoració econòmica del servei no ha patit canvis 
respecte a la proposta inicial, on no s’incorporava la neteja del barri, clar. Això suposa, de fet, 
una reducció de la qualitat de neteja, primer al sector de la Colomina i també al de Santa 
Madrona, que és on es pretén extreure hores de neteja, fet que és del tot incongruent tractant-se 
d’un nou concurs. Per a nosaltres seria del tot inacceptable que aquest tema no es revisés per 
garantir que el servei es prestés en condicions; per tant, a nosaltres ens agradaria que aquests 
temes quedessin, si més no, solucionats a la propera proposta, que jo sé que el senyor Matas, 
és al seu departament, està elaborant. 
 
Pel que fa a la possibilitat que els camions i vehicles que porti l’empresa no siguin nous, tal com 
sembla i va suggerir tant a la seva resposta com en els plecs, clar, ja li vaig avançar. Això té 
dues lectures, llavors, perdó, tres: dues de positives i una de negativa. La primera positiva és 
que disposarem immediatament dels camions; perquè, clar, són camions que ja han fet un servei 
i estan en allà; per tant, el servei es prestarà immediatament, i la segona, també evident, és que 
al ser el camió de segona mà tindrà un cost menor i, per tant, redundarà o bé amb una rebaixa 
del preu o bé amb una prestació de millor servei, val? 
 
La part negativa és que patirem des del minut zero d’uns problemes d’uns vehicles usats i això 
vull que quedi també constància, no?. Val la pena fer una reflexió respecte a la tipologia de 
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vehicles que, doncs, que es volen posar. Que si realment el Govern vol apostar per aquests 
vehicles de segona mà, estableixi uns criteri diguérem, on el vehicle no fos de 4 anys o de 5 
anys, sinó que reduís perquè siguin vehicles el menys atrotinats possibles. Tot això suma, acabo 
de seguida senyor Alcalde. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo vull saber quina és la pregunta. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No és una pregunta, és un suggeriment. Són, si no recordo malament, són preguntes i 
suggeriments, precs i suggeriments, això és un suggeriment i crec que és un suggeriment 
important perquè és un tema important.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Això se suma al fet que la fórmula proposada per al càlcul de la puntuació és una fórmula 
interessant, és a dir, de la qual nosaltres podríem estar d’acord en la fórmula. Bonifica les 
rebaixes, aproximadament hem calculat entre un 10 i un 15 per cent, és a dir, rebaixes 
econòmiques més baixes no surt a compte. Trobaríem que hi pot haver una rebaixa interessant a 
aquest percentatge, clar, el que suposarà de facto, que la majoria d’empreses que es presentin, 
si nosaltres no anem equivocats, doncs, proposin rebaixes en aquest sentit, i seran les qüestions 
tècniques les que resoldran el concurs; per tant, és molt important, no? Que les qüestions 
tècniques, tal com hem dit abans, estiguin ben concretes, senyor Matas, és a dir, els motius pels 
quals volem donar aquests conceptes, doncs, que quedi molt concret i no sigui tan genèric, no? 
Perquè l’abús del judici de valor tècnic pot suposar un risc de no corregir-se, i, li explico, és que 
en trobar-se que s’assigna a una empresa el concurs, que el guanya legítimament d’acord amb 
una sèrie de criteris tècnics que són basats en judicis de valor. Les empreses que no han 
guanyat tindran fàcil presentar recursos i al·legacions d’acord amb aquests temes, això, es 
retardarà la posada en marxa del servei i, per tant, generarà un conflicte, és a dir, fem les coses 
ben fetes perquè correm el risc de, si volem córrer, que surti pitjor.  
 
Nosaltres hem volgut fer aquesta reflexió, que jo ja li havia avançat, al senyor regidor, en el seu 
moment, i m’havia donat resposta a algun dels temes plantejats, que ja també, com pot veure, ja 
no he esmentat aquí, però que vagi per davant la voluntat del nostre grup de col·laborar en 
aquest tema i fer-ho el més ràpidament possible, però també volem fer-ho bé, d’acord? Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Si, gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, jo faré una proposta a l’Equip de Govern i 
una sol·licitud de documentació, d’informació.  
 
Bé, nosaltres volem proposar al Govern que faci un Pla d’inversions per garantir, per millorar 
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. En el darrer Ple, explicaré perquè fem 
aquesta proposta. En el darrer Ple, es va aprovar una quantitat important destinada a inversions, 
poc més de 850.000 euros, que ha sortit avui vàries vegades i per diferents raons, però 
curiosament el Govern no ho tenia clar. També ha sortit vàries vegades, ni molt menys definit a 
quines obres públiques destinarien aquests diners i fins al punt que van acceptar alegrement la 
proposta del Partit Popular per fer illes arbrades a la platja, que jo no negaré que si anéssim 
sobrats la cosa seria molt maca, però aquesta òbviament no és una prioritat del municipi. Seria 
desitjable que el Govern fos coneixedor de les mancances del municipi, que estic segura que ho 
és, i a partir d’aquest coneixement establir les prioritats d’inversió. En aquest sentit, tots sabem 
que el Masnou és ple de carrers intransitables per a les persones amb cadires de rodes i per als 
cotxets de nadons o persones amb crosses o simplement persones grans. Carrers amb voreres 
estretes, amb pòsters, amb arbres que aixequen les voreres, etc.  
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Jo crec que tots podem estar d’acord que cal prioritzar l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques en els espais públics, per tal de millorar la qualitat de vida d’aquelles persones 
que, per edat, malaltia i discapacitat física tenen limitada la seva mobilitat. Amb aquesta finalitat 
proposem al Govern que doni prioritat a invertir en la millora dels carrers intransitables. Crec que, 
en aquest sentit, fora bo l’elaboració d’un pla d’inversions per garantir l’accessibilitat de les 
persones amb mobilitat reduïda, on s’especifiquin clarament les accions a dur a terme i el seu 
pressupost. Recordin que en l’anterior Ple vam aprovar una moció en suport a les accions de 
l’Associació de Discapacitats Físics del Masnou, ADDFEM, envers la Llei d’accés al medi natural 
dirigida a la Generalitat de Catalunya, però és que hi ha molt per fer en el nostre municipi per 
millorar la qualitat de vida de les persones discapacitades. Aquesta associació ADDFEM defineix 
el Masnou com a vila discapacitada, jo suposo que això li donarien a tots els regidors, a tots els 
grups d’aquesta associació que defineix el Masnou com vila discapacitada. Hi ha moltes fotos, 
que tots sabem, de carrers, [mostra varies fotografies] doncs bé, estret, amb un arbre, amb un 
poste al costat, que és impossible, això tots ho coneixem, és així, és el Masnou.  
 
Bé, com deia, ADDFEM defineix el Masnou com a vila discapacitada per les dificultats que 
troben per a la seva mobilitat. Limitacions amb les quals han de conviure diàriament i és a les 
nostres mans solucionar-ho, per això espero que considerin la nostra proposta. Nosaltres sabem 
que és molt complicat, que hi ha moltes obres a realitzar per millorar això que estem proposant, 
però tot és anar començant, anar fent el que es pugui i anar millorant aquestes barreres 
arquitectòniques que troben cada dia les persones discapacitades.  
 
Queda sobre la taula aquesta proposta. No, és que anava a dir que ja he acabat, però volia fer 
una demanda també. Li volia demanar, al senyor Oliveras, els informes tècnics de l’Ajuntament, 
de la Diputació i de la Generalitat de Catalunya que justifiquen la idoneïtat de la casa de Cultura 
per ubicar la Pinacoteca. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies a tothom. Bé, donarem contesta amb temps i forma, no sé si podem avançar, és a dir, 
no fer un debat ni contestar sinó avançar algunes coses.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Jo, aniré molt ràpid. A la senyora Elena Crespo, referent al Fakaló, ho ha parlat amb la Sílvia i ha 
parlat sobre el casal. Jo puc donar respostes sobre el Campus, la part que porta Esports, que, a 
més a més, ahir a la nit vam fer la presentació del Campus i llavors amb aquesta presentació, on 
van estar present els pares, puc dir que l’ocupació és, doncs, que ahir mateix ens quedava una 
plaça per a la primera quinzena disponible i, en canvi, per a la segona quinzena finalment en 
quedaven 15; és a dir, de 199 preinscripcions al final n’hi havia apuntats 150; per tant, sí que hi 
ha disponibilitat per a la segona quinzena. En aquest sentit, doncs, estem fent, i mantindrem 
obert fins al 10 de juliol la possibilitat que la gent es pugui apuntar; per tant, està obert, si té 
amics i vostè vol, en el sentit, vostè no, em refereixo a qualsevol persona que vulgui portar els 
seus nens tenim possibilitat, tenim places per fer-ho.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Més que res, que es faci la difusió adequada perquè les persones sàpiguen que es poden 
encara apuntar. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, si, això ho fem i, si no s’ha posat a la web es posarà, en aquest sentit.  
 
Per una altra banda, el senyor Màxim Fàbregas comentava, sobre la primera pregunta, el tram 
de Masnou-Montgat no és un tema nou, ja fa molt de temps que tenim aquests forats i amb 
planxes que l’Ajuntament, des de l’Àrea de Manteniment hem posat, hem sol·licitat diverses 
vegades a costes de l’Estat que ens repari tot aquest tema. Però, de moment, en aquest sentit, 
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van reparar l’escollera, però això encara és una lluita que tenim i continuarem fent les gestions 
oportunes... les han fet, eren, sí aquestes planxes les va posar l’Ajuntament en aquest sentit.  
 
Per una altra banda, al senyor Suñé, sobre vila de Madrid, s’han fet amb col·laboració amb la 
Policia Municipal, s’han fet treballs de, diguéssim, de seguiment d’aquestes bosses: obrir, obrir 
les bosses per veure si hi havia documentació, per saber de quines cases són. En aquests 
moments tenim certa documentació, el material justificatiu està guardat a Manteniment i ara 
farem, no sols una campanya informativa en aquella zona sinó també directament a aquestes 
persones que hem detectat, doncs, en aquest comportament incívic, eh, i que perjudica els veïns 
en imatge de, en aquella zona.  
 
Per una altra banda, volia comentar si els plecs de neteja, els estem treballant contra rellotge, 
diríem, per poder anar a la nostra voluntat, és demà poder facilitar aquesta informació, 
intentarem poder-ho tenir, comentar o fer-ne una apreciació, informes negatius jo no crec, jo el 
que trobo és que, tant la secretaria com l’interventor van fer unes valoracions, però no en sentit 
negatiu, sinó seria que ara hi ha unes observacions. Aquestes observacions s’han tingut en 
compte i vostè ho podrà comprovar amb els Plecs, quan ho rebin, tant vostè com tots, en aquest 
aspecte, per perfeccionar, millorar i simplificar algunes coses que hem vist que estan una mica 
enrevessades, i al fer una cinquena lectura ens ha permès veure-ho en aquest aspecte, no. 
També l’aportació del nou cap de manteniment, doncs, que amb aquests dies ens ha beneficiat 
més en aquest aspecte, i són aspectes que s’han tingut en compte, que estem fent per polir el 
text i facilitar una major apreciació, simplificació, i el text sigui més..., que no hi hagin possibilitats 
de poder tenir recursos en aquests sentit i facilitats. 
 
Per altra banda, volia comentar també, home, vostè ha fet una gran exposició de tot el que és el 
plec, en públic, característiques, en el plec que m’agradaria, pot ser que això ho haguéssim 
pogut parlar en un altre moment i no donar aquesta temes tant oberts, una apreciació meva, sol 
ser això. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí. En tot cas, per donar resposta a la pregunta que feia la senyora Judit Rolán, no sé si l’he 
entès bé o no, respecte al desplegament de la fibra òptica. En el Ple d’abril, el senyor Ernest 
Suñé ja es va, diguem que es va anticipar en aquest aspecte de fer una pregunta amb bastant 
profunditat i en el mateix Plec ja els hi vaig informar de tota la tramitació prèvia que s’havia donat 
a les llicències, suposo que se’n recordaran i si no, l’acte així ho recull. Per resumir molt resumit, 
doncs, informar que Telefònica disposa de les llicències oportunes per tal de fer el desplegament 
de la fibra òptica que està fent i que en els darrers dies o setmanes no hi ha hagut cap incidència 
significativa a destacar. Res més. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
La següent, a l’Elena i al Màxim, dir-vos que l’altre dia vam donar compte, al Consell de Benestar 
social compensàvem que estava la proposta del PSC, aquells 100.000 euros que ara anem 
arrossegant amb el pressupost prorrogat. Ho rectificareu si no, si vau ser-hi, si no vaig errat, hi 
havia aquests 100.000 euros. Aquests 100.000 euros, aquest any, es destinaran 50.000 a les 
subvencions de l’IBI que, a més a més, és una proposta d’ICV-EUiA. Bé, és la proposta que 
després fa el Govern, no? 
 
Després hi havia també una partida per a les obres d’arranjament per a la gent gran, 
d’accessibilitat, de 6 o 7 mil euros, no ho recordo. Però, bé, et donarem un detall, i després la 
resta eren temes de beques, de 40.000, de beques d’ajuts menjadors. Màxim, t’ho farem arribar, 
però, al 2012, nombre d’ajuts, menjadors escola era 137, per un import total de 26.600.000 
euros; 2013, de 137: hem passat a 229 amb un import total de gairebé 43.000 euros i estem 
avaluant el 2014, que sembla que aquest any anirà ràpid, perquè el Consell Comarcal, la part 
que li correspon al Consell Comarcal, vol tenir dictaminat a principis de setembre, doncs, qui són 
els que entren en el barem i no. Nosaltres, en principi, complementarem tots aquells altres que, 
per puntuació, no hagin entrat; perquè enguany les famílies començaran el curs escolar ja 
sabent, a l’inici del curs escolar, si tindran beca o no tindran beca. Aquest és un esforç que farem 
algunes administracions per enguany. Et donaré les dades exactes. 
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Alguns temes més, els del matrimoni civil ja t’ho mirarem. Entenc que és a l’Ajuntament, eh? Que 
no són els del Jutjat. Bé, ja anirem responent. Més coses. 
 
 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per respondre al senyor Avilés, que va arribar a la Comissió quan estava finalitzant, jo, ho 
acabava d’explicar en aquell moment, ja vaig explicar, doncs, que hi havia hagut aquesta 
incidència dels dies que havia d’estar oberta la biblioteca, per les aules, per la selectivitat. I que 
ja, només saber-ho, els vam demanar doncs l’obertura d’un expedient informatiu sobre els fets, 
que ja s’ha tramés, doncs, al departament corresponent perquè analitzi els fets, eh, a veure què 
és el que, què és el que va fallar. I lamentar una mica, doncs, la incidència aquesta. 
 
Respecte a la senyora Crespo, el tema de les entitats que parla, doncs ja li respondrem per 
escrit. 
 
I el Fascurt és el 10, 11 i 12 de juliol, aquesta vegada és a la platja del Masnou, perquè l’any 
passat va haver-hi, va haver una sessió al cinema de Calàndria que va fer trobades per tota la 
platja i ben aviat tindrem, suposo, el programa i el farem arribar el més ràpid possible. 
 
I respecte, em sembla que quedava una cosa a la senyora Neira, doncs, li farem arribar tota la 
informació del que estem treballant ara per al trasllat de la Pinacoteca i també la informació de 
tot el procés, refrescar la memòria, si de cas, de com es va fer fa uns anys. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Molt breu. Ens estan confirmant que del Campus Esportiu està anunciat en el web que hi havia 
places disponibles, eh. Del Campus, la demanda que ha fet la senyora Crespo. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor Alcalde. També per contestar a la senyora Crespo respecte al Casal del Fakaló. 
Li indico els números, com estava en aquests moments. La primera setmana hi van haver 200 
preinscripcions, 205 preinscripcions, han entrat 100 persones i després de fer tota la volta els 
205, només han quedat 2 fora. Segona setmana: 237 preinscripcions, també hem anat fent 
voltes, n’han quedat 45 fora. Tercera setmana: 213 preinscripcions, també està complert, 
després de fer unes quantes voltes a la llista fins que han quedat 35 fora i de la quarta setmana, 
de 184 preinscripcions, tenim 85 places i encara queden vacants 15 i ja està anunciat a la web. 
 
Respecte al Fakaló jove, nosaltres en diem vibra a Ca n’Humet i tenim una proposta que es fa 
durant tot el mes de juliol, diferent, normalment a les tardes, des del Break Dance, acrobàcies, 
handman, tallers de cuina, cuina d’estiu, electrobody, percussió, concerts de book i diferents 
coses que es van realitzant durant les tardes d’estiu de tot el mes de juliol a Ca n’Humet. 
 
També, per contestar al senyor Fàbregas, respecte a la sentència que hem rebut d’estimació 
parcial de la paga extra dels laborals, volia indicar-li que en aquests moments, per part de la part 
actora han presentat recurs, llavors estem a esperes de saber si presentaran, bé, han presentat 
l’anunci del recurs, entenem, perquè com que és una estimació parcial volen recórrer contra la 
integritat de la sentència. Estem a l’espera de saber si presentaran efectivament el recurs i 
també han presentat un escrit demanant que ens indiquin, perquè hi ha un parell d’articles que 
no queda clar si la sentència és executiva en el moment de la presentació del recurs o ens 
hauríem d’esperar al Tribunal Superior de Justícia o podem abonar-la ja. Per tant, en el moment 
que ja no sigui ferma, sinó que a més a més de ser ferma, que no ho serà perquè han presentat 
recurs, si és que el presenten, de moment només l’han anunciat, en el moment que fos ferma, 
tenim un termini de dos mesos i ja vam comentar, també en comissió informativa, que no 
l’exhauriríem, que la intenció de l’Equip de Govern és, que quan sigui ferma, procedir al 
pagament. Gràcies. 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Molt breu. Respecte a la intervenció del senyor Matas. Vull felicitar-lo per l’acció portada a terme 
a la plaça Vil·la de Madrid, tant del seu departament com a d’altres departaments que hi hagin 
estat, faci-ho extensiu als responsables i només agrair, doncs, que la demanda d’aquest regidor 
hagi estat recollida i, a més a més, resolta tan encertadament. Gràcies. 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Només és per una al·lusió a la intervenció de la senyora Neira, que quan explicava les bondats 
de les millores de la proposta que ha fet el govern per fer millores per als minusvàlids, cosa que 
a nosaltres ens sembla molt bé, posava com a exemple del que no s’havia de fer una proposta 
que hem fet nosaltres. Jo ho vull aclarir, perquè hi ha una inexactitud i una puntualització. La 
inexactitud és que nosaltres no hem plantejat fer un arbrat a la platja, això ho vam plantejar en 
una altra proposta molt més ambiciosa, que anava a dins d’una millora de tot el passeig Marítim. 
El que vam plantejar va ser fer unes zones de creixement d’herbes naturals, tipus com les que té 
Vilassar. El pressupost destinat a això, si no m’equivoco, són 12.000 euros aproximadament, que 
és el que s’ha presentat, dins de la proposta global de 825.000 euros; però és que, a més d’això, 
vam presentar més coses, és a dir, això és potser la part més petita que vam presentar, una 
d’elles va ser recolzar les millores al carrer Primer de Maig; una altra, vam demanar l’arranjament 
i arreglament de la zona de les seixanta escales, vam demanar també que al carrer Mare de Déu 
de Núria, si no m’equivoco, hi ha una essa, que on van els cotxes és perillosa, que això s’arregli i 
vam recolzar també les obres del carrer Almeria amb un pas de vianants i vam fer una proposta, 
que ha quedat sobre la taula perquè no és viable econòmicament a data d’avui, per fer una zona 
d’espai veïnal, vam proposar en el seu dia un casal d’avis, però poden ser altres usos al que és 
l’antiga, la Masia que està davant del camp de futbol del Masnou, que vam posar sobre la taula. 
Em vinc a referir que això és una part petita. Hem de beneficiar tots els interessos de tothom del 
municipi, però la que vostè ha posat d’exemple o ho volia contextualitzar dins de la proposta 
nostre. Gràcies. 
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per rebutjar la Llei 9/2014 de 

telecomunicacions 
 

El senyor Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“El passat dia 10 de maig de 2014, el BOE va publicar la Llei 9/2014, de 9 de maig, de 
telecomunicacions, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació i que introdueix 
importants reformes en el desplegament de xarxes de telefonia mòbil i la prestació de serveis de 
comunicacions electròniques a les ciutats. 
 
En els últims 15 anys s'ha produït un augment exponencial d'una nova contaminació ambiental, 
provinent dels camps electromagnètics artificials d'alta freqüència, fàcilment constatable en 
l'expansió de les radiofreqüències per la implantació de les xarxes de telefonia mòbil i d‘una 
interminable llista de dispositius de tecnologia sense fil. 
 
L'impacte local provocat per les antenes de les estacions base de telefonia mòbil és 
especialment rellevant, tal com queda reflectit en l’“Eurobaròmetre Especial sobre camps 
electromagnètics” de l’any 2010, en les nombroses denúncies de conglomerats de càncer a 
l'entorn de les antenes i en les innombrables mobilitzacions i peticions veïnals manifestades en 
l’àmbit municipal en tot el territori espanyol.  
 
Avui, la situació actual del nostre municipi en relació amb la problemàtica esmentada al paràgraf 
anterior és molt pitjor que aleshores, no tan sols per la recent aprovació de la nova Llei de 
telecomunicacions, sinó també perquè la normativa sobre l’exposició del públic en general als 
camps electromagnètics és ara considerablement més permissiva que abans (derogació del 
Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i 
altres instal·lacions de radiocomunicació de la Generalitat de Catalunya, a favor del Reial decret 
1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix les condicions de 



29 
 

protecció del domini públic i radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures 
de protecció davant emissions radioelèctriques, estatal). 
 
La creixent preocupació ciutadana està en sintonia amb les nombroses crides que, des de 
diferents àmbits (científics, institucions europees i internacionals, jurídics), insten les 
administracions públiques a aplicar el principi de precaució (recollit en la Llei 33/2011, de 4 
d'octubre, general de salut pública) davant aquests contaminants ambientals, alertant-nos del 
risc potencial per a la salut de les persones i, molt especialment, per a la infància, la joventut, les 
dones gestants i altres grups sensibles. 
 
Entre les recomanacions i alertes des del camp científic, destaca la revisió bibliogràfica de més 
de 3.800 estudis científics i treballs sobre l'exposició a camps electromagnètics (CEM) del panell 
internacional de científics del “Grup Bioinitiative” (2007/2012), que constaten (igual que es fa en 
la Monografia de la International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS) del 2010 sobre 
els efectes no tèrmics dels camps electromagnètics), que els nivells existents de seguretat 
pública són inadequats per protegir la salut pública. 
 
Diferents sentències del Tribunal Suprem ja van reconèixer (si no suposen inseguretat jurídica o 
facultat omnímoda) la competència municipal de protecció sanitària a la població per reduir 
nivells d'exposició als camps electromagnètics, establint mesures addicionals de protecció a les 
establertes en el Reial decret 1066/2001 (fixant llindars d'exposició menors i espais protegits en 
el planejament urbanístic).  
 
En aquest sentit, la Llei general de telecomunicacions sotmet directament el desplegament de 
xarxes públiques de comunicacions electròniques a les disposicions del Ministeri d'Indústria, 
Energia i Turisme, en nom de la competència exclusiva de l'Estat, usurpant la competència 
municipal per atorgar llicències (perdent l'estudi de l'avaluació ambiental) i les competències 
municipals i autonòmiques en el camp de les telecomunicacions (medi ambient, ordenació 
urbana i territorial i salut pública).  
 
És per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple adopti els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer .- Mostrar el seu rebuig a la Llei 9/2014 de telecomunicacions, per atemptar contra 
l'autonomia municipal i autonòmica, i traslladar al Govern central la proposta que qualsevol 
reforma que afecti les entitats locals i autonòmiques haurà de comptar amb la seva participació. 
 
Segon .- Comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la Llei de 
telecomunicacions tingui en compte el dret a la salut i la vida per damunt dels beneficis 
econòmics i que, per tant, no haurà d’atendre exclusivament els interessos de la indústria. 
 
Tercer .- Instar el Govern central a promoure un desplegament de les telecomunicacions, segur i 
saludable, escoltant tots els actors afectats per la Llei: els governs autonòmics i locals i 
especialment la societat civil (associacions i col·lectius implicats) i els científics experts 
independents (les seves recerques i els seus punts de vista), atenent les recomanacions de la 
Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (maig del 2011) sobre 
“Perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient”, així 
com els convenis internacionals relacionats (Convenció Internacional sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat de 2006, i el Conveni d’Aarhus de 1998, sobre l'accés a la 
informació). 
 
Quart .- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”  
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El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 14 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. Bé, amb aquesta moció, que, bé, és una, és un manifest polític, de 
fet, es perd el nord d’aquesta llei i jo vull explicar, perquè no sembli que s’ha votat per majoria 
una cosa que és aclaparadora i s’han deixat de banda el 99,99 per cent de les coses. Faré una 
mica de resum, perquè en el preàmbul del BOE que explica, del Decret llei, s’explica, s’explica 
amb amplitud el tema aquest, però volia esmentar quatre o cinc coses que penso que són 
d’importància. És un tema regulat bàsicament per Europa. Aquí els municipis tenim poca cosa a 
dir i perquè són temes bàsicament de regulació comunitària en transposicions que ens van 
arribant i que s’han anat actualitzant al llarg dels anys, sobretot en comunicacions electròniques, 
o sigui, el sector de les telecomunicacions és un dels sectors, que això no s’està esmentant aquí, 
més dinàmics de l’economia i un dels que més pot contribuir al creixement, la productivitat, el 
desenvolupament econòmic i el benestar social. Entrem en la tercera generació de xarxes, 
entrem segurament al que serà el 3.0 de les comunicacions i, tot això va dins d’un projecte que 
és l’Agenda digital europea, a la qual Espanya s’ha adaptat. Estem parlant d’això, significa, 
perquè ho entenem tots, que tots els europeus tindran la possibilitat d’accedir a connexions de 
banda ampla, com a mínim, a 30 megabytes, i que almenys la meitat de les llars europees 
tindran connexió de banda ampla de 100 megabytes. Estem parlant d’un salt qualitatiu molt 
important que tindrà unes repercussions socials i econòmiques també molt importants. 
L’estimació és que les inversions que s’hauran de fer per actualitzar aquestes xarxes en l’àmbit 
europeu són d’entre 180 i 270.000 milions d’euros. Estem parlant de macro magnituds, a 
Espanya s’estima que seran d’uns 23.000 milions d’euros fets per empreses privades que entren 
en un sector de lliure competència molt regulada, per aconseguir serveis de qualitat i preus 
assequibles a tothom per la banda ampla i, entre elles l’impacte en la creació de feina és 
directament d’uns 2 milions de persones, segons s’ha estimat, o sigui estem parlant de 
magnituds molt importants. Aquí s’està parlant aquesta moció bàsicament de temes de salut. El 
tema de salut també és preveu, bàsicament perquè estem entrant en noves eres, en les quals 
tenim radiofreqüències que rebem de les televisions, tenim contaminació des dels vehicles, des 
dels avions, etc., o sigui estem a una era que això s’ha de controlar. Però ho haurem de controlar 
sobre la marxa, no podem ser catastrofistes i pensar que això va en contra nostre, sinó no es 
faria, si això anés en contra de la salut, bàsicament dels europeus, no es faria. Ara, tot el que 
sigui nou, evidentment s’ha de controlar i així ho preveu el Butlletí Oficial de l’Estat, on explica el 
Reial decret. O sigui, ja es crea una comissió especialitzada per controlar els possibles efectes 
que puguin tenir les telecomunicacions a la salut, doncs, les incidències de les ones 
electromagnètiques. 
 
Només volia comentar també que la competència en matèria de comunicacions és exclusiva 
estatal, un marc de l’article 149 de la Constitució, o sigui, el tema de les, de que s’envaeixen, 
normatives o s’envaeixen competències locals o autonòmiques, depèn de les cessions que hi 
hagi cap a les autonomies, però la competència és estatal perquè estem parlant de temes que 
són comunitaris. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió ha donat suport a la moció perquè entenem que les 
competències locals han estat vulnerades. Principalment ho han estat aquelles que fan 
referència en matèria de planificació, gestió i disciplina urbanística i d’establiment de les 
condicions tècniques i jurídiques per a la utilització de domini públic local. Considerem que, 
malgrat que la competència sigui estatal en l’àmbit de la telecomunicació, s’estan envaint 
competències que no són pròpiament estatals.  
 
Pel que fa referència als temes de salut pública, tot i que la llei preveu la creació d’una comissió 
interministerial sobre radiofreqüències i salut, encarregada d’informar de les mesures aprovades 
en matèria de protecció sanitària per inadmissions radioelèctriques i dels múltiples controls als 
quals són sotmeses les instal·lacions generadores d’aquestes emissions, la llei no hi entra en 
profunditat i creiem que per la importància que tenen tots els temes de salut pública, caldria 
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aprofundir-la i complementar-la adequadament, per aquests motius hem donat suport a la moció 
que avui s’ha presentat. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor Alcalde. Vull, en primer lloc, agrair els vots dels grups que han donat suport a la 
nostra moció i, fet aquest agraïment inicial, voldria a continuació fer referència a alguna de les 
intervencions anteriors, bàsicament a una. Però no vull fer al·lusions, en la qual hem sentit cants 
de sirena en relació amb les bondats d’aquesta llei, cants de sirena que s’han limitat a fer una 
lectura breu del preàmbul del BOE i que són cants de sirena que, per al nostre Grup són i neixen 
desafinats i són desafinats perquè les xifres que s’han llegit són únicament unes estimacions de 
la Comissió Europea, són estimacions que parlen, fixeu-vos en els temps verbals, que “se 
deberá invertir hasta dicha fecha una cantidad comprendida entre los 180.000 y 270.000 
millones de euros” i que “Se calcula que en España serán necesarias inversiones del sector 
privado por valor de 23.000 millones de euros” i acaben dient que aquestes inversions poden 
tenir un gran impacte econòmic i social, però no diuen s’invertiran ni tindran un gran impacte i, 
per tant, les inversions que s’haurien de fer i la creació d’ocupació que s’hauria de produir no són 
sinó supòsits. Aquests cants de sirena ens fan venir a la memòria altres cants de sirena que es 
van sentir en el moment de l’aprovació de la llei de la reforma laboral, que recordareu que es va 
produir al febrer del 2012, en la qual es parlava ―no he portat el BOE, però no fa falta―, de les 
diverses mesures dirigides a fomentar la contractació indefinida i la creació d’ocupació. En canvi, 
la realitat ens ha demostrat que, en el primer any de la seva aplicació, es van destruir prop d’un 
milió de llocs de treball i que la contractació indefinida s’ha convertit en la proliferació de 
contractes temporals, precaris i a temps parcial; per tant, aquest salt qualitatiu que algú 
esmentava abans, molt ens temem que serà un salt al buit, i ja sabem els salts al buit com 
acaben. 
 
En l’exposició de motius, perquè el regidor ha dit que només es parlava de temes de salut i, com 
ha dit després el portaveu de Convergència i Unió, també es parla de temes de competències 
municipals, potser el regidor no s’ha llegit bé la moció. En l’exposició de motius de la moció he 
pogut escoltar que es fa esment de l’augment de la contaminació ambiental que s’ha produït en 
els darrers 15 anys i també explica d’on prové aquesta contaminació. Doncs bé, en els 84 
articles que té aquesta llei i innumerables disposicions addicionals transitòries i derogatòries, no 
hem estat capaços de trobar en la llei ni una sola línia destinada a parlar del medi i de la salut de 
la ciutadania, fora d’aquesta famosa comissió que, ja sabem, moltes d’aquestes comissions com 
es creen i perquè serveixen. A la llei, es fa molt èmfasi en el fet que, per potenciar la 
competència en el sector de les telecomunicacions, calen reformes estructurals en el règim 
jurídic de les telecomunicacions, dirigides a facilitar el desplegament de xarxes i la prestació de 
serveis.  
 
També es fa referència, ho hem sentit, als avantatges de les bandes d’ample ultra ràpid, als 
criteris de liberalització del sector, a la lliure competència, a la recuperació de la unitat de mercat 
i de reducció de càrregues, així com a la necessitat d’aportar seguritat jurídica als operadors, 
aquest és un tema fonamental. Aquesta aportació de seguretat jurídica als operadors es fa 
flexibilitzant la regulació normativa existent fins al moment, i quan es parla que tots els europeus 
podrem disposar de connexions a Internet a 30 megues i a 100 megues, s’està fent, des del 
nostre punt de vista, política ficció. 
 
En realitat, el que s’estava buscant en el preàmbul eren arguments per justificar una altra llei 
que és intervencionista d’un govern central. I diem que és intervencionista perquè nosaltres, que 
llegim el BOE, també llegim els informes que fa LOCALRET, que segurament vostès saben que 
és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera 
coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicació, 
i aquest informe diu que la llei: “conté importants limitacions a les possibilitats d'actuació de les 
administracions locals, tant a l'hora de garantir el desplegament ordenat, desplegament ordenat 
de les infraestructures de telecomunicacions en els seus respectius territoris, com a l'hora de fer 
un ús intensiu de les TIC per la pròpia administració i, sobretot, en la seva relació amb els 
ciutadans, amb l'objectiu de prestar uns serveis públics de qualitat”. 
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D’entre tots els articles i disposicions de la llei cal ressaltar-ne dos bàsicament, que són el 34 i el 
35, que el regidor no ha llegit, segurament perquè no li interessa, perquè són articles que, 
malgrat les sentències del Tribunal Suprem a les quals també fa referència la moció concreta, la 
usurpació de la competència municipal per atorgar llicències (es perd l'estudi de l'avaluació 
ambiental) i també les competències municipals i autonòmiques, ho deia abans a la lectura.  

Per tant, creiem que ha quedat suficientment justificada tant la necessitat de presentar la moció 
així com la coherència dels vots que hi han estat favorables. Gràcies. 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
No, no. No entraré en una contrarèplica. Només comentar-li, al senyor Màxim Fàbregas, que sí 
que me l’he llegit, de fet ja en tota la moció, que he llegit lo de les competències i, bé, i és la 
meva opinió que estem parlant del futur, això és el futur i qui no ho vulgui veure, ho té davant. 
Només és això. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, jo també em contindré molt. Doncs, si aquest és el futur que el Partit Popular prepara per als 
ajuntaments de Catalunya, nosaltres no volem aquest futur, ens n’estimem més un altre.  
 
14) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per una reforma constitucional i la 

convocatòria d'un referèndum sobre la monarquia i p er l'inici d'un procés 
constituent cap a la República 

 
El senyor F. Xavier Serra Vigil 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. 
 
“Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del 
llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar que ICV-EUiA no 
acceptem que es produeixi un relleu automàtic a la monarquia espanyola, mitjançant una llei 
orgànica, sense obrir l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre 
el model d’Estat. 
 
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim que viu 
l’actual sistema polític i, en especial, el model d’estat i les relacions Catalunya-Espanya, aprovats 
després de la dictadura i desenvolupats en el període de la transició democràtica. Un model que, 
en els darrers 40 anys, s’ha aplicat a l’Estat espanyol i que s’ha demostrat esgotat. Esgotament 
que, accentuat pel fet que moltes generacions no l’han pogut escollir, demanda la reforma 
constitucional i la convocatòria d'un referèndum on sigui la ciutadania qui, amb els seus vots, 
decideixi lliurement tot allò que afecta les seves vides i, entre d’altres aspectes fonamentals, es 
puguin pronunciar respecte quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model de societat 
desitgen.  
 
A la vegada, a ICV-EUiA ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre 
el futur polític de Catalunya.  
 
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.-  Declarar esgotat l’actual model d'Estat i cridar la ciutadania a exigir la reforma de la 
Constitució i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els seus 
vots la forma d'Estat que prefereix. 
 
Segon.-  Reclamar a l’Estat espanyol que, utilitzant tots els mecanismes que preveu la 
Constitució Espanyola, impulsi un procés constituent per plantejar la República i un altre model 
d’Estat. 
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Tercer.-  Declarar que s’ha de continuar amb el procés per a l’exercici del dret a decidir perquè el 
poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre. 
  
Quart.-  Fer arribar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i 
a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Hi ha una petició formal, no sé de qui... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
El primer i segon punt, votació a banda, si us plau, i després el tres i el quatre. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord. Per tant, votarem dues vegades aquesta moció, no la votarem amb la seva integritat. 
Farem una primera votació del primer i segon punt de l’acord i una altra votació del tercer i quart 
punt. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació la moció en dos blocs. 
 
Primer bloc (que inclou el primer i segon punt), amb el resultat següent: 7 vots a favor (PSC-PM, 
ICV-EUiA, i la regidora no adscrita), 3 vots en contra (PP i GIM) i 8 vots d’abstenció (CiU i ERC-
AM). S’aprova per majoria simple. 
 
Segon bloc (que inclou el tercer i quart punt), amb el resultat següent: 15 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (PP i GIM). S’aprova per 
majoria absoluta.  
 
Queda aprovada la moció tal com ha estat presentada. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
La moció queda aprovada íntegrament. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, avui és un dia una mica especial. Ha coincidit la moció amb el dia. Casualitat, això és 
casualitat. Aquí, nosaltres, la nostra posició és ben coneguda al Partit Popular igual que al Partit 
Socialista. Són partits constitucionalistes. Això no vol dir que la Constitució sigui inamovible, però 
són constitucions, recolzem la Constitució i l’actual sistema de monarquia constitucional, o sigui, 
estem a favor totalment de l’actual sistema, entre altres coses, perquè és un sistema que encara 
que hi hagi dins dels nostres partits més o menys adhesions, més o menys furor per un tipus de 
monarquia constitucional o un tipus, no sé, de República, que ara comentaré per sobre i, de facto 
s’ha revelat com un bon sistema en els últims 39 anys, és a dir, els últims 39 anys amb el 
sistema espanyol, que és un sistema peculiar quant a un estat autonòmic, que és un sistema de 
model peculiar, com he dit. En una monarquia constitucional, doncs, la veritat és que el resultat, 
mirant les dades de la història, no són dolents, sinó tot al contrari, han estat molt bons, tant en 
temes de convivència com en temes d’evolució social, com en temes de prosperitat, com en 
temes de pau, pau social. Hem de recordar que venien d’una dictadura i, prèviament, d’una 
guerra. Nosaltres, per això, no ens considerem ―o jo almenys, parlo en primera persona―, no 
em considero, per res, hereu de la segona república, en absolut i, bé, penso que el resultat que 
hem tingut, fruit d’un consens constitucional, propiciat entre altres pel Rei fins fa dos dies, el Rei 
Juan Carlos, doncs ha estat positiu.  
 
Bé, aquest model és positiu, a falta d’algun altre entenem que sigui millor, les propostes de 
república, aquí cadascú pot optar per les seves, amb els seus vessants. La república, el 
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concepte de república és molt ampli. Podem parlar de repúbliques de molt tipus: la república 
francesa, presidencialista. Podem parlar de repúbliques federals d’Alemanya, podem parlar d’un 
model americà, etcètera. Hi ha mil models i no sé de quin model de república parlen. Bé, sí que  
sé de quina parlen. Aquí parlen, ja fan referència a la segona república, ja sé de quin model de 
república s’està parlant. Com he dit abans, no és el model de república que, en tot cas, ens 
podria identificar. Aquí només volia comentar, també, que barregen, en aquests temes. Bé, hi ha 
una cosa en què sí que estic d’acord amb ells, que és que el camí per reclamar qualsevol 
modificació ha de ser a través de la concentració de mecanismes que aprova la Constitució 
espanyola, el qual és molt lògic i és de lloar que així siguin. Però el que sí que els diria és que, 
respecte del punt tercer de l’exercici del dret a decidir, que és a dir, el dret a la secessió o la 
independència, també s’ha de fer dins de la Constitució, que és el que s’hauria de remarcar aquí. 
Només dir això, i potser per al dia tan assenyalat, que és avui i, no sé, fa, si estigués a 1800 i 
escaig, ja voldria visca la pepa; avui hauria de dir: visca la Juancarlina i, en tot cas, visca el Rei, 
no?, que és el que toca. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Volia dir-li al senyor Serra que no podrem. Com ha vist, no hem 
pogut votar ni el primer ni el segon punt, evidentment l’oportunitat és molt bona, que avui, un dia, 
doncs, com el d’avui hi hagi aquest debat sobre el model d’Estat, avui que hi ha la coronació de 
Felip VI, volia recordar que la dinastia borbònica va començar amb Felip V i esperem que acabi 
amb Felip VI i, a més, ha donat la coincidència que el dia de la coronació del Felip VI és quan el 
seu avantpassat va ordenar cremar una ciutat que es deia, que es diu Xàtiva. I hi ha aquesta 
coincidència, que també és bo recordar-ho, no?, el passat, el pas dels Borbons no ha sigut 
precisament, ha deixat bons records a aquest país, no. 
 
Evidentment, nosaltres no podem votar ni el primer ni el segon punt perquè no estem per la 
reforma constitucional. Creiem que això és una pàgina ja passada de la història per part nostra, 
com a independentistes, es pot entendre que opcions que optin per models federalistes puguin 
optar per aquest debat en l’àmbit estatal de monarquia i república. Això és un debat important 
que han de fer, diguem-ne els espanyols, on nosaltres, jo crec que ja hem pres una determinació 
de marxar i que el referèndum aquest de monarquia república ja està convocat. Hi ha un acord 
polític per convocar-lo, que és el 9 de novembre, a escollir entre monarquia espanyola i república 
catalana. Per tant, des del nostre punt de vista, ja el tenim, ja tenim una data en el calendari, que 
és el 9 de novembre, en què podrem exercir el nostre vot a favor de la República catalana. 
Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Només per explicar que des de Convergència i Unió respectem, com no pot ser d’una altra 
manera la decisió que ha pres el Rei Joan Carles I d‘abdicar i respectarem també les decisions 
que es poguessin o que pogués prendre l’Estat espanyol sobre el model institucional, i dir també 
que sembla que aquesta decisió ja ha estat presa amb el relleu de Felip VI. Tot i el relleu que 
s’ha produït a la corona, el procés polític de Catalunya ha de seguir endavant, i des de 
Convergència i Unió hem de seguir treballant perquè els catalans puguem votar el proper dia 9 
de novembre. De la mateixa manera que nosaltres respectem la decisió del Rei Joan Carles I, 
també hem de demanar que es respecti la voluntat del poble de Catalunya. Demanem que 
aquesta voluntat es respecti i la respectiva voluntat del poble de Catalunya de decidir lliurement, 
pacíficament i democràticament el seu futur a través d’una consulta el proper dia 9 de novembre. 
Per molt que a l’Estat espanyol hi hagi un canvi de monarca, com així ha estat o hi hagués hagut 
un canvi en el model institucional, no hi ha d’haver cap canvi en el procés polític que a dia d’avui 
viu Catalunya. Des de Convergència i Unió volem que els catalans, com he dit abans, puguem 
votar el dia 9 de novembre i que el resultat de la votació permeti construir un nou estat amb un 
marc institucional diferent a l’actual.  
 
El nostre debat a dia d’avui se centra a Catalunya. Nosaltres tenim molt clar que aquesta 
consulta és el nostre debat, el nostre debat, ara mateix, no és sobre monarquia o república, sinó 
que el nostre debat se centra en el futur de Catalunya. En el moment en què Catalunya sigui un 
estat independent o estigui molt a punt de ser-ho, serà un moment de parlar del marc 
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institucional que ens ha de regular. Per tots aquests motius, en hem abstingut els dos primers 
punts de la moció i hem donat suport als acords tercer i quart.  
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Dir que aquesta moció d’avui no és una iniciativa que pretengui reivindicar el nostre període, la 
nostra història, l’obrir un procés, avui, no significa tornar a no sé quins processos de la història 
anterior. En tot cas, aquells processos que s’han de tenir en compte a nivell de precedents, però 
que no té res a veure amb el que pugui esdevenir a partir d’ara. Tampoc pretenem, que la nostra 
presentació donava per fet, que la majoria dels ciutadans i ciutadanes volen canviar l’actual 
règim monàrquic i constitucional per un règim republicà, com tampoc donem per fet que la major 
part de catalans i catalanes vulguin un o un altre sistema de relació amb Espanya a la consulta 
del 9 de novembre. El que pretenem és més simple i és que sigui el poble qui digui si vol viure a 
dins d’una monarquia o d’una república. Si vol mantenir l’actual relació amb l’Estat espanyol o vol 
canviar-la. Si vol continuar pertanyent a aquest Estat o vol anar cap a la independència i, com 
sempre, ens trobem amb el mur de la Constitució. Però els que l’esgrimeixen com un arma letal 
davant de qualsevol explicació democràtica cap al canvi s’obliden de recordar què diu la 
Constitució en el seu conjunt. També es repeteix que la majoria dels ciutadans i les ciutadanes 
de l’Estat espanyol votaven la Constitució de l’any 78 i llavors recorden allò de la sobirania de 
tots els espanyols, de la unitat de l’estat o de la monarquia. S’obliden, però, del contingut, com 
hem dit, total de la Constitució, dels articles que també sent constitucionals i que s’incompleixen 
clamorosament sense cap conseqüència per als responsables.  
 
Recordem la Constitució, hi trobem, així, en el preàmbul, que es diu que és la voluntat de la 
Constitució i dels que la promulguen, que ha de protegir tots els espanyols i els pobles 
d’Espanya de l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, les llengües, 
institucions. Principi torpedinat per la llei Wert, per exemple. En el seu article 27.1 es diu que 
“tothom té dret a l’educació, sense que això impedeixi les retallades, la massificació de les aules 
o l’augment de taxes”, a l’article 40 ―no té desperdici― i diu “Els poders públics procuraran les 
condicions favorables per al progrés social i econòmic i per una distribució de la renda regional i 
personal més equitativa” i a continuació “de manera especial realitzaran una política orientada 
cap a la plena ocupació”, això diu la Constitució de l’estat europeu amb més aturats i més 
deficiències socials o quasi. El 41 diu que “els poders públics mantindran un règim públic de la 
seguretat social per a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència, prestacions socials 
suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de falta de feina”. 
 
A Catalunya, més de la meitat dels aturats i aturades no reben cap prestació. El 43 es dedica a 
la salut i diu “es reconeix el dret a la protecció de la salut i correspon als poders públics 
organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de prestacions i 
dels serveis necessaris”, i, ara, patint una de les llistes d’espera més llargues d’Europa, als 
nostres hospitals tenen quiròfans tancats, es tanquen serveis d’urgència, etcètera. El 47 ja és un 
article per emmarcar, diu “tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat, els 
poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de 
fer efectiu aquest dret i regularan la regularització del sòl d’acord amb l’interès general, per tal 
d’impedir ―i aquí vela perla― l’especulació”. Això en el país de la bombolla immobiliària i dels 
desnonaments. Però, si tot falla, la Constitució encara ens reserva la seva perla més creuada, 
l’article que permet expropiar als rics per repartir repartir-ho tot, si no ho coneixeu, és l’article 128 
de la Constitució vigent a Espanya i que diu “tota la riquesa del país, en les seves diverses 
formes i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada a l’interès general”. Per això, molts van 
votar la Constitució l’any 78, perquè no només es parlava de monarquia en unes circumstàncies 
difícils després d’una situació de dictadura, sinó perquè venia a tots aquests equilibris que feien 
que el nostre país pogués ser un país de progrés, un país socialment avançat. Per cert, n’hi ha 
alguns, que ara parlen de Constitució, que no la van votar. 
 
Serveixen aquests articles per demostrar que el pacte constitucional del 78 no era només el de 
l’acceptació de la monarquia i les autonomies, acceptació condicionada, com deia, per les 
circumstàncies històriques en què es produí la seva redacció i acceptació, sinó que conté tota 
una sèrie d’articles de caràcter progressista que permetien dibuixar un estat totalment diferent. 
Però no ens amenacen mai amb l’aplicació de l’article 47, el que ens dóna el dret a l’habitatge i 
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que s’incompleix sistemàticament, no, ens amenacen amb la part restrictiva del text 
constitucional, la que limita les possibilitats de la participació i decisió democràtiques del poble. 
 
La Constitució del 78 fou un pacte, un pacte de transició, un pacte que l’incompliment continuat 
ha trencat definitivament. Per això, a Catalunya, un 80% dels seus ciutadans i ciutadanes, 
segons totes les enquestes i xifres que s’acosten a aquest percentatge, en les darreres eleccions 
europees, segons el suport que han donat a diverses opcions, volem una consulta per decidir 
com volem que sigui la nostra nació. Per això, una majoria dels espanyols, un 65%, segons les 
enquestes recents, estan a favor d’una consulta sobre si Espanya ha de ser una monarquia o 
una república. En el fons, tots, Espanya i Catalunya, en diferents solucions estem davant del 
mateix problema, s’ha trencat el pacte constitucional, s’incompleixen sistemàticament tots els 
articles de la Constitució favorables a les llengües de les tres nacions, a les persones, a la seva 
educació, a la seva salut, al seu treball o al seu habitatge. Per això, s’aspira a un nou procés 
constituent o a iniciar la construcció d’una nova nació en el marc europeu.  
 
Podran nomenar Felip VI Rei d’Espanya, cal recordar que aquest nom és nefast per a Catalunya. 
El Jaume Oliveras n’ha fet algunes referències; en tot cas, volia dir que hi ha dues referències 
anteriors, especialment nefastes per a Catalunya: Felip IV, el qual va ser l’autor de la Guerra dels 
Segadors, moment en què Catalunya va penjar, de fet, el virrei que hi havia aquí a Barcelona, i el 
següent, que va ser el cinquè, que avui tots recordem per salvar el tres-cents aniversari de 1714. 
 
Sentint-lo, em vénen al cap, a més, desenes de cançons populars catalanes, valencianes, 
també, i mallorquines, poc afalagadores, fins i tot agressives per a Felip de Borbó, tal com era 
conegut en l’època. Però no podran impedir, malgrat que la nomenin, aquesta onada, que és la 
voluntat popular de decidir el futur col·lectiu. Nosaltres volem fer efectiu allò que també es recull 
al preàmbul d’aquesta Constitució, que només s’aplica en alguns punts, que no són tots de 
l’interès general i que diu: “es vol establir una societat democràticament avançada”. Això és el 
nostre desig i creiem que és el desig de la majoria dels nostres ciutadans i ciutadanes.  
 
En tot cas, volia agrair els vots favorables que han permès que avancés aquesta moció, i, és 
evidentment, es dóna en un dia molt particular també, si no recordo malament avui, en la Mesa 
del Parlament de Catalunya, es parlava de l’accident republicà, es feia referència pel tema de 
l’exili republicà; per tant, tota una sèrie de circumstàncies, avui ha coincidit que estem fent el 
plenari en una data assenyalada. Gràcies, en tot cas, a tots i a totes els que han votat la moció i, 
també, perquè no, als que han votat de manera diferent. 
 
El Sr. Pere Parés   
 
Voldria desitjar a tots els assistents una bona revetlla de Sant Joan i bona Festa Major.  
 
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.20 hores del mateix dia, 
de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es transcrigui al llibre 
d’actes, que certifico. 
 


