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Núm. PLE2015/2 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 19 de febrer de 2015 
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 19 de febrer 2015, es reuneixen, a la sala de 
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària, sota la 
presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i 
la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. 
Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i 
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, el Sr. 
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, 
la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico Manuel 
de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
    
Actuen de secretari general i d'interventora les que ho són de la corporació, el Sr. Gustau 
Roca Priante, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bona nit a tots i a totes. Abans de començar el Ple hem d’agrair l’esforç que fa el senyor 
Avilés i, per tant, en funció d’això, també ell ens ha sol·licitat si podem modificar l’ordre del 
dia i així ho farem.  
 
Es modifica l’ordre del dia del Ple en el sentit de tractar primer els assumptes d’urgència. 
 
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari de l’11 de 

desembre de 2014 i del Ple ordinari del 18 de desembre de 2014 
 
S’aprova l’acta del Ple extraordinari de l’11 de desembre de 2014, amb una correcció a la 
intervenció del Sr. Pere Parés, pàgina 33. 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 18 de desembre de 2014, amb una correcció a la 
intervenció de la Sra. Marta Neira, pàgina 24. 
 
Per part de la Presidència es manifesta que si no hi ha cap inconvenient es procedeix a fer 
una votació conjunta dels dos punts d’urgència amb la qual la resta de regidors estan 
d’acord. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia 
i prèvia declaració d’urgència 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la 
urgència per unanimitat. 
 
Adjudicació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig 
marítim i platges del terme municipal del Masnou 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegar de Manteniment i Serveis, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja 
viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou, mitjançant procediment 
obert i diversos criteris de valoració.  
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Vist que la licitació es va anunciar al perfil de contractant de la pàgina web de l’Ajuntament 
del Masnou en data 25 de juliol de 2014, al Diari Oficial de la Unió Europea en data 26 de 
juliol de 2014 i al Butlletí Oficial de l’Estat en data 28 de juliol de 2014.  
 
Vist que en aquest procediment es van presentar sis licitadors: 
 

- Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
- Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamiento de residus, SL 
- Recolte, Servicios y Medioambiente, SAU 
- Cespa, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA  
- InnoviaCoptalia, SAU 
- GBI Serveis, SAU 

 
Vist l’informe emès pel tresorer i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 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 al general coneixement de tots els licitadors.  
 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació amb data 26 de gener de 2015, per a la 
valoració de la puntuació de les ofertes econòmiques i resta de criteris quantificables 
automàticament, per a la classificació de les ofertes i per efectuar la proposta 
d’adjudicació,en la qual es proposa adjudicatari del contracte a Fomento de Construcciones 
y Contratas SA, segons la puntuació següent: 
 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA 177,21 

CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS, SL 

164,67 

RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, SAU 160,51 

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA 152,34 

INNOVIA – COPTALIA, SAU 147,24 

GBI SERVEIS, SAU 132,62 

 
Vistos els informes de valoració, de dates 15 i 20 de gener de 2015, 
respectivament,incorporats com annex a les actes de les respectives meses i que serveixen 
de motivació del present acord, als efectes del que disposa l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
Vist que l’acta de la Mesa de contractació amb data 26 de gener de 2015, per a la valoració 
de la puntuació de les ofertes econòmiques i resta de criteris quantificables automàticament, 
per a la classificació de les ofertes i per efectuar la proposta d’adjudicació ha estat publicada 
en el perfil de contractant el dia 27 de gener de 2015, i s’han atorgat dos dies hàbils als 
licitadors per a observacions o reserves.  
 
Vist que els licitadors Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL i 
Cespa, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA han presentat sol·licituds 
d’accés a l’expedient i, en concret,poder consultar les ofertes presentades per la resta de 
licitadors, segons escrits de data 28 de gener i 3 de febrer de 2015, respectivament. 
 
Atès que sobre les sol·licituds d’accés a l’expedient s’ha pronunciat la Mesa de contractació 
en reunió de data 9 de febrer.  
 
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 al 
licitador que ha obtingut la puntuació més alta. 
 
Atès que Fomento de Construcciones y Contratas, SA ha presentat la documentació 
requerida, ha pagat les despeses de publicitat de la licitació i ha constituït la garantia 
definitiva, per import de 333.442,28 euros.  
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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 18 de 
setembre de 2014, 22 de setembre de 2014, 15 de gener de 2015, 20 de gener de 2015, 26 
de gener de 2015 i 9 de febrer de 2015 pel que fa a valoracions, proposta d’adjudicació i 
sol·licituds d’accés a l’expedient. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig 
marítim i platges del terme municipal del Masnou a Fomento de Construcciones y Contratas, 
SA, amb CIF A-28037224, amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i de 
condicions tècniques particulars, i d’acord amb la seva oferta i les millores presentades pel 
preu d’1.667.211,42 € anuals, 1.833.932,58 € anuals, IVA inclòs,d’acord amb els motius que 
s’indiquen en la part expositiva del present acord i de conformitat amb el que estableix 
l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. S’adjunten, com a annex a la present 
resolució, informes tècnics de valoració, d’acord amb les actes de les respectives meses, a 
efectes de motivació.  
 
Per a l’any 2015 la despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries següents:  
 
MS 16211 22700 Recollida de rebuig 
MS 16212 22700 Recollida brossa orgànica 
MS 16300 22700 Neteja de carrers 
MS 17020 22700 Servei de neteja de la platja 
MS 16213 22700 Recollida selectiva 
 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, aquestes aniran a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries que en els pressupostos corresponents s’habilitin i 
la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
pressupostos municipals respectius 
 
La durada del contracte s’estableix de quatre anys des de l’acta d’inici del servei, que haurà 
d’estar signada pel responsable del contracte i el representant de l’empresa adjudicatària.  
 
El contracte es podrà prorrogar fins un màxim de dos anys més, per mutu acord de les parts 
abans de la finalització del contracte o de la seva pròrroga. La voluntat de no prorrogar el 
contracte s’haurà de manifestar per part de l’adjudicatari amb una antelació mínima de 6 
mesos. 
 
Quart. Comunicar a Fomento de Construcciones y Contratas, SA que, al tractar-se d’un 
contracte susceptible de recurs especial, l’Ajuntament efectuarà requeriment a l’adjudicatari 
per a la seva formalització, que no es podrà produir abans del transcurs dels 15 dies hàbils 
següents a la remissió de la notificació del present acord. 
 
Cinquè. Autoritzar l’accés a l’expedient de contractació als licitadors que així ho sol·licitin, a 
través de persona degudament autoritzada,incloses les ofertes de totes les empreses 
licitadores,atès que l’accés a l’expedient és un dret dels licitadors a accedir a la informació 
que ha determinat l’adopció dels acords en el procediment de referència; amb els límits 
següents als efectes de garantir el principi de confidencialitat:  
 

- L’accés a l’expedient s’ha d’efectuar un cop s’hagi produït l’acte d’adjudicació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 150.4 del TRLCSP.  

- L’accés a l’expedient no inclou la revisió de la documentació de les ofertes de les 
empreses licitadores a la qual es refereix l’article 12 del Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (Reial decret 1098/2001, de 
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12 d’octubre), ni dades personals. En conseqüència, la vista a l’expedient no 
inclou: 
 

 Sobres A (documentació administrativa) presentats per les empreses 
licitadores. 

 Capítol 3, de la carpeta 1 (Memòria tècnica dels serveis), del sobre B, on 
apareix organigrama de l’empresa i les dades curriculars del representant de 
l’empresa i del cap de serveis, de l’oferta presentada per Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA. 

 Els punts de l’apartat 2 del volum 1, Introducció, presentació de l’empresa, 
organigrames i sistemes integrats de gestió, del sobre B, corresponents a 
l’organigrama de l’empresa, de l’oferta presentada per Recolte Servicios y 
Medioambiente, SAU.  

 
Aquesta documentació es retirarà de l’expedient prèviament al tràmit de vista de 
l’expedient.  

 
- L’accés a l’expedient comprèn la revisió de les ofertes de la resta de licitadors 

(amb els límits anteriorment indicats), però no inclou la realització de còpies.  
 

Sisè. Notificar aquests acords als licitadors presentats i publicar-los al perfil de contractant. 
 
Setè. Publicar la formalització del contracte al perfil de contractant, al Boletín Oficial del 
Estado i al Diari Oficial de la Unió Europea.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, bàsicament volia parlar una mica per coherència, perquè 
durant tot el procediment hem anat donant el nostre vot afirmatiu al fet que vagi endavant 
aquest tema, i ho hem dit i reiterat en diverses ocasions, no. La veritat és que aquest 
contracte, la seva renovació, la seva actualització es feia prioritària, es feia urgent. Ja es va 
intentar, ja portem bastant de temps treballant en diferents equips de govern i, bé, doncs 
ara, per fi, sembla que tenim una proposta que, tècnicament parlant, s’ha valorat molt 
acuradament. Tenim ja un primer licitador a qui sembla que se li ha adjudicat el servei. 
Esperem i desitgem que el traspàs sigui el més pacífic possible. Entenc que serà una cosa 
complicada, però des d’aquí emplacem el regidor corresponent perquè utilitzi totes les seves 
tasques o les seves bones feines perquè això sigui així. I, en definitiva, que la finalitat 
d’aquest contracte, que és posar al dia un tema tan important com la neteja del Masnou, la 
recollida de brossa i de residus, sigui una realitat. Perquè, en definitiva, és cert que hi havia 
una mancança o hi ha una mancança en aquest punt, no, a l’Ajuntament del Masnou, al 
municipi del Masnou. Esperem i desitgem que en aquest nou contracte, doncs, aquelles 
zones que fins ara havien estat una mica, no dic oblidades, però que el contracte no les 
preveia perquè el municipi s’havia anat ampliant, s’havia anat fent gran i no tenia la suficient 
neteja o la suficient cura per part dels serveis municipals o serveis en aquest cas 
contractats. Esperem que ara ja puguin gaudir d’un servei de neteja de primera, com l’IBI de 
primera que paguen i, per tant, desitjar el major dels èxits d’aquesta nova empresa. 
Esperem que el traspàs sigui el més pacífic possible i que millor demà que no demà passat 
comencem a veure resultats. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bé, hi hem votat a favor perquè és un bon contracte. 
Pensem que millora, és un dels contractes potser més desitjat de la població, que el Masnou 
sigui un poble cuidat i net. Dit això i en les col·laboracions que nosaltres hem fet, amb 
aquest i amb l’anterior, he de dir que no és per estar contents. I no és per estar contents, ja 
que aquest contracte ens arriba a final de mandat, quan ho podrien haver tingut molt abans. 
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És a dir, es podria haver fet una licitació amb plaça i forma molt més aviat, fa un parell 
d’anys, per exemple, i haver gaudit d’uns serveis millors dels que tenim actualment, haver 
ampliat les zones, haver renovat els parcs mòbils, haver renovat els equips. En definitiva, 
haver tingut, com deia el senyor Avilés, però no ara sinó fa dos anys, uns serveis adequats 
als IBI i als impostos que estan pagant els ciutadans. I perquè s’ha produït aquest 
endarreriment? Doncs per problemes polítics de l’Equip de Govern, no ho oblidem. El senyor 
Flo va iniciar un expedient en el qual aquest partit va col·laborar amb importants aportacions 
per licitar i d’això ja fa uns anys. Per canvis polítics i problemes interns d’aquest Equip de 
Govern això no es va produir. I hi va haver un canvi de regidoria, un canvi de projecte i el 
canvi de regidoria i canvi de projecte va provocar un endarreriment injustificable. 
Injustificable fins al punt que en no poques ocasions, no sé si han estat en dos, en aquest 
Ple, n’hem hagut que votar l’ajornament o sigui la pròrroga forçosa de l’antic contracte de 
neteja, fregant en molts casos els límits legals que ens ho permetia. O sigui, no estem 
contents des d’aquest punt de vista. És per felicitar-nos de l’actuació de l’Equip de Govern, 
no, de l’equip del contracte de neteja, sí. És un contracte de neteja que ens feia falta, que 
millorarà molts els serveis existents avui dia, però és un tema que ens arriba tard i a última 
hora, a finals de mandat, quan, repeteixo,en podríem haver gaudit molt abans. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde, gràcies. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres no hem pogut votar a 
favor d’aquesta proposta perquè en el seu moment també ens vam abstenir en l’aprovació 
dels plecs de clàusules, no eren com a nosaltres ens haguessin agradat. Per aquest motiu i 
per coherència pensem que, tot i que sabem, perquè hem estat a la mesa que tot el 
procediment administratiu, que ha estat transparent i s’ha fet amb qualitat democràtica, 
doncs no podem donar suport per aquests motius. D’altra banda, tampoc ens fa massa el 
pes que hagi guanyat una empresa com Fomento de Construcciones y Contratas, que no 
oblidem fa quatre anys va ser denunciada per frau fiscal, per un impagament de 668.000 € 
en l’impost de societats en una operació al port de Barcelona o, per exemple, fa tres anys, la 
plantilla que tenen contractada a l’Ajuntament de Mataró va fer una vaga perquè se li van fer 
una baixada temerària dels salaris del més del 30 %. Per tant, dubtem de la responsabilitat 
social corporativa d’aquesta empresa i per aquests motius ens hem abstingut. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Seré molt breu. Aquest és el punt final d’un procediment que 
es va enllestir ja fa molt de temps. Ha estat un procediment llarg i carregós, on tots els 
partits hem hagut de posar molt d’esforç, hem aportat idees. Jo crec que és un moment de 
felicitar-nos per tancar aquest tema i, per fi, disposar d’una empresa que esperem que 
estigui a l’alçada del que hem apostat. I també volem agrair al regidor, doncs, haver escoltat 
les propostes que des del nostre Grup s’han fet. Hem tingut debat, hem fet aportacions, 
moltes han estat incorporades. Creiem que el resultat serà bo si el poble comença a estar 
net. Per tant, fins avui felicitem-nos perquè ja podem tenir o començar la normalitat amb 
aquest tema. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Jo, abans que parli el senyor Jordi Matas, vull felicitar a tothom, fins i tot a la gent 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, perquè també amb la seva 
abstenció faciliten, d’alguna manera, que no hi hagi cap vot en contra. Jo vull posar de relleu 
que absolutament tothom ha fet aportacions, absolutament tothom l’ha tingut al seu abast i jo 
crec que això és un compromís que totes les forces polítiques d’aquest consistori. Hem sigut 
capaços de tirar-lo endavant, fins i tot governés qui governés, no. Per tant, felicitats a tots 
vostès i vull que això consti en acta. Estem molt orgullosos, doncs, de la col·laboració que hi 
ha hagut amb tots els grups polítics i, per tant, aquest és un element que cal ressaltar, 
moltes gràcies. I ara dono la paraula en el senyor Jordi Matas. 
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El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, doncs, vull agrair el suport ―com ha dit l’alcalde―, 
per poder-ho tirar endavant, al Partit Socialista, PP, GIM, regidora no adscrita i també de 
l’abstenció d’Iniciativa. Com ha dit l’alcalde, doncs, tots vostès han fet unes aportacions en 
aquest llarg període. És un dels contractes més complexos que hi ha per tirar endavant. I 
entremig, en aquest mandat, també hem tingut un procediment negociat, sí que hi ha hagut 
un concurs, encara que era temporal. Sí que és cert que l’origen de tot això potser és un 
contracte de l’any 92, amb les seves pròrrogues, i que hem tingut les dificultats que hi ha 
hagut. Però bé, jo agraeixo també que la base d’aquest treball que hem tirat endavant va ser 
del Ferran Flo, que va iniciar tot aquest tema, jo vaig continuar, però és un treball en equip. I 
que gràcies a tots vostès també hem aconseguit que el poble del Masnou pugui tenir un 
contracte de neteja viària adequat a les circumstàncies actuals de la nostra economia. Tan 
de bo pogués ser millor, però ens adaptem al que tenim i al que podem fer ara per ara. 
Tenim molta feina a fer tots plegats, perquè, de fet, és un canvi amb el model de recollida 
del poble, de recollida selectiva. Estem amb uns índexs molt baixos de recollida. Estem al 
voltant d’un 11% i, per tant, la proposta que fem o l’estimació a la qual  ens agafem és poder 
arribar al 35 % de recollida selectiva i poder estar en uns barems normals d’un poble de la 
nostra mida. Tindrem nous contenidors a la via pública. Els contenidors de selectiva que 
avui en dia està organitzant el servei del Consell Comarcal ha quedat desfasat, fa molts 
anys que està desfasat aquest sistema. Per tant, el que també aconseguirem és que al tenir 
els containers amb rodes, diguéssim, podem netejar a sota, que actualment quan els 
aixequen queda tota la brutícia, si cau alguna cosa queda a sota, ho aixafen. Podem millorar 
la nostra imatge com a poble i la neteja dels carrers. Res més, jo més que res, doncs, volia 
agrair totes les aportacions i ens posem a la feina, perquè, tan aviat com sigui possible, 
vegem un canvi, que el Masnou s’ho mereix. Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Passem al següent punt d’urgència, que és expedient de modificació del 
pressupost 1/2015, per crèdit extraordinari i inversió sostenible. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
El que ara proposem es tracta de traslladar una inversió que ja havia estat aprovada l’any 
passat, que provenia del romanent de tresoreria, sota el concepte de finançament sostenible 
i que Se’n va aprovar la dotació pressupostària i també es va aprovar en aquest Ple el 
projecte, però no hi ha hagut temps per poder tramitar tot el procés dins de l’any 2014 i les 
operacions financerament sostenibles que va autoritzar el govern de l’Estat amb la Llei de 
pressupostos 2014 obliga al fet que per poder continuar l’execució d’aquest procés s’han 
d’incorporar aquests crèdits en l’exercici del 2015, i és el que ara proposem. 
 
Expedient de modificació del pressupost 1/2015, per crèdit extraordinari 
 
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la 
qual, literalment, diu el següent: 
 
“Vist l’expedient de modificació de crèdit número 1/2015 per crèdit extraordinari.  
 
Vist que el Ple d’aquesta Corporació en data 16 d’octubre de 2014 va aprovar inicialment el 
projecte “Adequació del solar delimitat pels carrers Almeria, Goleta Polacra-Constanza, 
Berguedà i Sevilla”, i atesa la conveniència de dur a terme al més aviat possible aquesta 
actuació.  
 
Vist que aquesta inversió pot considerar-se financerament sostenible, d’acord amb la 
Disposició addicional sisena de la LO 2/2012 i la Disposició addicional setzena del TRLHL, 
prorrogades per la DA 9a. del RDL 17/2014. 
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Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a 
terme expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari.  
 
Vist l’informe de la Intervenció número 10/2015 emès en data 18 de febrer de 2015.  
 
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. Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2015 per crèdit extraordinari 
número 1/2015, 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, que 
per capítols és el següent:  
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI NUM 1/2015  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 250.000,00  
 
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:  
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 250.000,00  
 
SEGON. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció 
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la 
corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es 
considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició 
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals."  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies. Volia fer una mica d’explicació per contextualitzar l’aprovació d’avui. El que estem 
aprovant avui és una inversió de la reforma del carrer Almería, del pàrquing que ha d’anar 
allà. La reforma del pàrquing del carrer Almería es farà, ho farà aquest ajuntament, gràcies a 
l’acord al qual va arribar amb l’Equip de Govern municipal per fer una sèrie d’inversions en el 
poble per un total de 825.000 €, una part dels quals després canviats i modificats és per al 
pàrquing del carrer Almería. Vull recordar, en aquest ajuntament, que tots els partits polítics 
de l’oposició van votar en contra d’aquestes inversions. Si no m’equivoco malament, tots van 
votar-hi en contra. El Partit Popular va apostar per fer aquestes inversions que tindrien fruit, 
han tingut fruit, al llarg de diverses actuacions, i una d’elles deriva, que és aquesta que 
votem avui, deriva d’una modificació d’una de les que vam votar a favor. Era per explicar el 
sentit del vot i el sentit del que s’està modificant, del que estem votant, pràcticament avui 
dia. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup ha votat a favor perquè ja va votar a favor del 
projecte abans de finals de l’any passat. Un projecte que, gràcies a les esmenes que va 
presentar el nostre Grup i també el Grup municipal del PSC, va experimentar importants 
modificacions. Respecte a la intervenció del regidor del Partit Popular, el nostre Grup hi va 
votar en contra en el seu moment i, a més a més, va ser una votació polèmica perquè 
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entenia que la documentació que figurava a l’expedient era una documentació insuficient i, 
fins i tot, nosaltres vàrem presentar recurs contra l’acord d’aprovació per part del plenari. Es 
va demostrar, posteriorment, que efectivament la documentació era insuficient. Si no recordo 
malament, aquest projecte inicialment estava en un màxim de 90.000 € i ara haurem de 
dedicar-hi 250.000 €, és a dir, gairebé el triple. Per tant, entenem que la nostra votació en 
contra en aquell moment estava absolutament justificada. No votàvem en contra del projecte 
sinó en contra de la seva indefinició. Una vegada definit perfectament, gràcies a la proposta 
del govern inicial i a les aportacions del PSC i d’Iniciativa per Catalunya Verds, no vàrem 
tenir cap inconvenient de votar-hi a favor perquè entenem que la part alta del municipi es 
mereixia, des de feia temps, aquesta modificació. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor Gual. Té la paraula. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo hi estic absolutament d’acord, no repetiré la intervenció que 
ha fet el Màxim respecte com ha anat el projecte, però volia recordar al senyor Federico de 
las Heras que aquest projecte s’aprova gràcies al vot que acabem de fer ara. No el de fa un 
any, que allò era un paquet que s’ha vist que no va servir de res, perquè l’aprovació es fa 
avui. Res més. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, si vols tens dret a rèplica.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, no estic d’acord bàsicament amb el plantejament que fan els companys. Tampoc vull 
entrar en polèmica. És cert que van fer aportacions un cop es va presentar el projecte. I el 
projecte després va ser millorat, tot s’ha de dir. Les coses són com són, però el paquet 
d’inversions el van votar en contra, entre d’altres la inversió que havia d’anar al pàrquing del 
carrer Almeria. Després el carro, tothom ha fet aportacions i ha donat positiu, però la votació 
inicial va ser que no. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, voldria agrair el suport, doncs, per la unanimitat en l’aprovació d’aquest projecte. I també 
fer un aclariment. És cert que la modificació de crèdit, la incorporació de crèdits va ser, com 
ha dit abans el senyor de las Heras, amb l’aprovació de la incorporació de crèdits. Després 
hi va haver l’aprovació del projecte, amb les incorporacions que van fer els diferents partits, 
en aquest cas el PSC i Iniciativa. I després, doncs, avui amb la incorporació de nou 
d’aquests recursos per poder adjudicar el projecte no hi ha hagut el suport de tothom i ho 
agraeixo. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Doncs jo, abans de passar al següent punt, vull agrair molt especialment als tècnics de la 
casa, i molt especialment al Departament d’Intervenció, perquè han fet un esforç molt 
important per poder fer un avançament de la liquidació del pressupost per avui, poder 
calcular quin era el romanent de tresoreria disponible i, per tant, poder fer aquesta 
modificació de crèdit. El que és la liquidació formal del pressupost, que és la formal, no 
l’avançada, la tindrem al llarg d’aquest mes i, per tant, en el proper Ple o a la propera 
Comissió Informativa d’Hisenda ja se’n donarà compte d’una forma més a l’engròs.  
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2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 

El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següent: 
 
Actes a la Biblioteca Joan Corominas 
La setmana del 2 al 8 de febrer, l’aula d’estudi de la Biblioteca ha anat funcionant 
regularment i sense incidències. 
 
El 4 de febrer, va tenir lloc el Laboratori de lectura, BiblioLAB "L'Armari de l'Olívia. Els nens i 
nenes, acompanyats dels seus pares, van dissenyar i elaborar vestits per a aquest 
personatge amb tot tipus de materials.  
 
El dia 7 de febrer, va tenir lloc l’Hora del conte, Núvols, a càrrec de la Companyia Patawa, 
per a nens i nenes de 0 a 3 anys, molt basat en un atrezzo molt espectacular que 
accentuava les emocions i les sensacions. Com cada hora del conte, hi haver èxit de públic. 
 
El 26 de gener i el 10 de febrer, van tenir lloc dues sessions del Club dels Lectors Intrèpids, 
la segona sessió es va dividir en dues parts: en la primera els nens van acabar la fitxa de 
comprensió lectora, El llamp màgic; i la segona part es va dedicar a llegir lletres de cançons 
del Club Súper 3 que els nens i nenes coneixen molt bé. Al final de la sessió es van repartir 
unes màscares de carnaval amb els personatges del Gènius. 
 
El 12 de febrer, es va realitzar un Taller de Carnestoltes de màscares i maquillatge, on van 
elaborar màscares amb retalls de goma i altres materials.  
 
El dia 13 de febrer, va tenir lloc la presentació del llibre El nét del vigilant: la Plateria i altres 
retalls, a càrrec de l’autor, Manel Joseph, i també amb la presència de Carles Flavià, actor i 
showman, exmànager de la Plateria. La presentació va córrer a càrrec de l’editor d’Edicions 
Els Llums, Àlex Font, i del regidor de Cultura. A l’inici de la sessió es va ambientar la sala 
amb la música de la Plateria. 
 
Congrés de Govern Digital 
L'Ajuntament del Masnou ha estat guardonat en el Congrés de Govern Digital celebrat el 21 i 
22 de gener amb un reconeixement en Administració oberta als serveis d'administració 
electrònica. Aquest reconeixement l’ha atorgat el Consorci AOC a tots aquells municipis que 
han destacat per l’impuls de la transformació de l’Administració local en l’àmbit 
d’administració electrònica. En la categoria de municipis de 20.000 a 50.000 habitants, 
l’Ajuntament del Masnou ha quedat en setena posició. El secretari general de Governació i 
Relacions Institucionals, Lluís Bertran, va lliurar els Premis Administració Oberta el dijous 22. 
L'acte va comptar amb la presència de la regidora d’Atenció Ciutadana, Sra. Sílvia Folch. 

 
Exposició Topografies. Atlas mèdic-artístic 
Del 23 de gener fins al 28 de febrer es pot visitar l’exposició de la masnovina Cori Mercadé, 
“Topografies. Atles mèdic-artístic” en la qual comparteix espai amb la jove artista de 
Terrassa Laia Martí i llibres del fons del Museu de la Medicina de Terrassa. L’exposició es 
podrà visitar fins al 28 de febrer a la Sala Joan Comellas. 
 
Teatre juvenil a l’Espai Escènic Ca n’Humet 
El 24 de gener el teatre es va omplir de joves amb motiu de l’obra de teatre Tothom diu que 
està bé, comèdia estrenada a Barcelona que tracta les relacions que s’estableixen entre cinc 
joves que es debaten entre l’amistat i l’amor.  
 
Consell Escolar Municipal 
El 27 de gener va celebrar-se la darrera sessió del Consell Escolar Municipal. El plenari va 
tenir lloc a l’equipament Els Vienesos. Els representants de la comunitat educativa varen 
tractar assumptes relacionats amb l’educació al Masnou. El proper Consell tindrà lloc a 
l’escola Sagrada Família. 
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Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP). 
El 30 de gener, tots els centres escolars del Masnou van celebrar el Dia Escolar de la No-
violència i la Pau (DENIP). Durant el matí, el cinema La Calàndria es va omplir d'alumnes 
per visionar dues pel·lícules: El gegant de ferro, adreçada als alumnes de cicle superior de 
primària (5è i 6è) i El bola, adreçada als alumnes de cicle superior de secundària (3r i 4t). 
Més de 800 persones (entre alumnes i professors) van assistir a l’acte. 
 
Concert Escola Municipal de Música del Masnou 
L’1 de febrer, a Ca n’Humet, va tenir lloc el concert d’hivern de l’escola municipal de música 
(EMUMM). 
 
El primer concert per a l’alumnat més petit, de sensibilització, i el dels grups d’iniciació, que 
van fer un concert homenatge a Xesco Boix, amb motiu dels 30 anys de la seva mort, per 
ser un dels referents de la cançó infantil que va recuperar cançons populars catalanes, en va 
crear de noves i en va adaptar moltes dins l’estil folk. 
 
I un segon concert de l’alumnat més gran (el dels grups de formació bàsica i de formació 
d’adults, és a dir, instruments i corals) amb l’estrena de l’orquestra de l’EMUMM.  
 
En l’acte hi van ser presents el Sr. Alcalde, Pere Parés, la regidora d’Ensenyament, Sra. 
Noemí Condeminas, així com el regidor de Cultura, Sr. Jaume Oliveras, i la regidora de 
Civisme i Convivència, Sra. Sílvia Folch. 
 
Acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou 
El 4 de febrer es va signar en el si de la mesa de negociacions de matèries comunes l’acord 
de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou. Aquest acord es 
va signar amb el vot favorable de les organitzacions sindicals CCOO i CSI-F. L’acord de 
condicions laborals dels empleats públics s’haurà de sotmetre a la consideració del Ple del 
mes de març. 
 
Obres de reurbanització del carrer Primer de Maig, entre el carrer de Rafael de 
Casanova i el carrer de Lluís Millet 
El 12 de gener de 2015, es van iniciar les obres de reurbanització del carrer Primer de Maig, 
entre el carrer de Rafael de Casanova i el carrer de Lluís Millet, amb una durada aproximada 
de tres mesos. 
 
El 5 de febrer, es va signar l'acta de recepció de les obres, per la qual cosa es pot afirmar 
que l'empresa adjudicatària ha concentrat els seus esforços a reduir al màxim el termini i 
dur-les a terme en només un mes. 
 
També s’estan duent a terme les obres de reurbanització del carrer Mare de Déu del 
Carme, amb una durada aproximada de tres mesos 
El 6 de febrer, es va signar l'acta de replanteig de les obres de reurbanització del carrer 
Mare de Déu del Carme, entre el carrer de Lluís Millet i el carrer de Buenos Aires, amb una 
durada aproximada de tres mesos.  
 
L'objectiu de la intervenció és optimitzar la connexió entre els diferents carrers del Casc 
Antic, millorant l'accessibilitat i l'espai destinat per a vianants. La reurbanització d'aquest 
tram del carrer comporta treballs de pavimentació, intervencions al drenatge de les aigües 
pluvials, al clavegueram, a la xarxa d'abastament d'aigua, a les xarxes d'electricitat i 
telecomunicacions i a l'enllumenat públic. També es milloraran les senyalitzacions vertical i 
horitzontal i el mobiliari urbà. 
 
L'adjudicatària de l'obra, Hidráulica y Obras SA, es va comprometre a dur a terme els 
treballs amb celeritat per reduir al màxim el termini d'execució de les obres i minvar les 
molèsties que es poguessin ocasionar als veïns. 
 
El 7 de febrer, es van efectuar dos acotaments, un al carrer de Lluís Millet per poder dur a 
terme la càrrega i descàrrega de material, i l'altre al carrer de Buenos Aires per ubicar-hi la 
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caseta dels treballadors i l'apilament de material. També s’han previst la recuperació 
d’algunes pedres existents de l’esmentat carrer, tal com es va demanar des d'Alcaldia. 
 
Celebració del 20è Aniversari del Mercat Municipal 
El 7 de febrer, va tenir lloc la celebració del 20è Aniversari del Mercat Municipal. La 
celebració, organitzada per l’Associació de Paradistes del Mercat, va comptar amb la 
presència del director general de Comerç, Sr. Recasens, així com del regidor de Promoció 
Econòmica, altres regidors i jo mateix. La celebració va estar amenitzada per una batucada. 
Després dels parlaments es va fer un brindis i les diferents parades van oferir als seus 
clients una copa de cava. 
 
Activitats de promoció de la salut. Teatre de titelles per a la promoció de la salut 
bucodental 
L’11 de febrer, uns 170 alumnes de 1r de primària de les escoles del Masnou van poder 
gaudir de l’obra de titelles Dents netes, si!!, inclosa dins del catàleg d’activitats de promoció 
de la salut que s’ofereixen a les escoles i instituts, des de la Regidoria de Salut Pública. 
L’activitat va tenir lloc a l’Espai escènic Ca n’Humet i enguany van participar les escoles 
Ferrer i Guàrdia, Lluís Millet, Ocata, Rosa Sensat, Marinada i Sagrada Família. 
 
Enguany, com a novetat, es va repartir material educatiu per poder treballar el tema de la 
salut bucodental posteriorment a classe. El material consistia en un conte amb activitats 
didàctiques per a cada alumne i la guia informativa pel professorat. 
 
Dents netes, sí!!!, a càrrec de L'ESTENEDOR Teatre de titelles, vol ser una lliçó divertida 
sobre la necessitat de mantenir la higiene dental. Els infants s’identifiquen amb la 
protagonista, una nena de 6 anys, la Neus, i el seu millor amic, en Raxif, i, mitjançant la 
personificació de la càries i dels elements que hi lluiten en contra (el raspall), estableixen el 
problema i la seva senzilla resolució: "si vols tenir unes dents sanes, has de mantenir la 
higiene dental”. 
 
L’obra aprofita per treballar altres àmbits com són l’alimentació saludable, recomanant la 
ingesta de fruites i verdures, així com la igualtat, trencant els estereotips de gènere, i el 
foment de les bones relacions entre persones de diferents cultures i procedències. 
 
Parc mòbil Policia Local 
Cal esmentar la renovació de dos cotxes patrulles SEAT ALTEA XL, al Parc Mòbil de la 
Policia Local, a l’espera de la substitució d’un tercer vehicle. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El Secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 37, de data 16 de gener de 2015, al número 216, de data 13 de febrer de 
2015. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte de les persones assistents a la sessió 
  
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els 
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim 
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, 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’excusa per la seva absència la Sra. Núria Fusellas Gaspà. 
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5. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret per tal d'adaptar-
los a la LRSAL 
 
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor de Noves Tecnologies, llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del qual 
l’Ajuntament del Masnou forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea General del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 
2014, va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent 
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del president i 
tindrà la condició de personal laboral d’alta direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats, i 
que estarà constituït per: 
 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la 
legislació laboral vigent.  

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa local i pressupostària.  

 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
 
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les altres normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
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“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que l’exercirà d’acord amb la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci se sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent 
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels 
pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci se sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, 
així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense 
perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits 
del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els 
actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats 
dependents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la qual es 
derivin drets i obligacions de contingut econòmic, estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci se sotmetran a una auditoria externa sota la direcció 
de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona 
jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
 
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, com ara préstecs, crèdits i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
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“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se’n en qualsevol moment. El dret de 
separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci. 
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci s’adscriu en 
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 
 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 

dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca 
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
nombre d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en què tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 
Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes, comptador des de la recepció de la notificació, perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que creguin convenients, amb el benentès que si no 
se’n presentessin es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma 
conjunta, mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació amb l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes 
d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, s’ajusten al que disposen 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres 
mesures de reforma administrativa. 
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 
majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part 
del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de 
desembre 2014. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre 
de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
6. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció atorgada a l’Asociación Catalana 
Nicaragüense de Amistad y Solidaridad (ACNAS) l’any 2013 
 
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Solidaritat i Cooperació, 
llegeix la proposta següent: 
 
“Vista la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que en sessió de data 18 de juliol de 
2013 va aprovar el conveni entre l’Ajuntament del Masnou i ACNAS, per tal de donar suport 
Al projecte “Reparación y rehabilitación de 50 viviendas campesinas en el municipio de San 
Ramon”, per un import de 16.764,00 €.  
 
Atès que al conveni es preveia el pagament a la bestreta de la totalitat de la subvenció, i que 
aquest es va realitzar el dia 13 de febrer de 2014. 
 
Vist que amb data 30/5/2014 i registre d’entrada 2014/5261, ACNAS va presentar la 
justificació de la subvenció, la qual ha estat comprovada.  
 
Vist que l’article 26 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, 
aprovada pel Ple de sessió de data 22 de desembre de 2010, estableix el reintegrament de 
subvencions ja satisfetes i els interessos de demora, que s’acrediten dels del moment del 
pagament fins a la data de l’acord de reintegrament, per incompliment de l’obligació de 
justificació. 
 
Vist el que estableix la Llei 38/2003, de data 17 de novembre, general de subvencions, en 
relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 29 d’agost de 2014. 
 
Vist l’informe de la tècnica de diversitat i ciutadania de data 11 de desembre de 2014. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Iniciar l’expedient de revocació parcial del conveni per a l’any 2013 entre 
l’Ajuntament del Masnou i ACNAS, per import de 453 €. 
 
Segon. Traslladar-ho al departament de rendes perquè efectuïn la liquidació corresponent. 
 
Tercer. Concedir un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions. 
 
Quart. Notificar aquest acord a ACNAS.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, volia explicar perquè ens hem abstingut en aquesta votació. Volia dir, en primer lloc, que 
el que ens dictaven els nostres sentiments és votar en contra d’aquesta proposta, però que 
finalment ens hem abocat a l’abstenció una vegada que hem vist els informes perceptius 
que s’han fet al respecte. Informes d’aquests que el que fan, però, és aplicar les lleis i 
normatives vigents per tal de valorar si la justificació econòmica facilitada per l’ACNAS per a 
aquesta subvenció és correcta o no. I ho fan d’acord amb les normatives, usos i costums de 
l’Estat espanyol. I quines són les normatives d’aplicació? Bàsicament dues, la Llei general 
de subvencions i LRSAL. Ambdues normatives provinents del govern del PP i aprovades en 
la seva majoria parlamentària a les Corts de Madrid.  
 
I, en el primer cas, significa, entre altres coses, que les entitats i associacions de tota mena 
que vulguin optar a subvencions han de tenir i invertir una quantitat similar a l’atorgada pel 
mateix projecte. Així, si un vol accedir a una subvenció de mil euros, ha d’aportar mil euros 
més en el mateix projecte. Tal bajanada, convertida ara en llei, dificulta el funcionament i 
l’accés a subvencions públiques amb una enorme mediació d’associacions de voluntaris i 
voluntàries, que veuen recompensats els seus esforços altruistes i sense ànim de lucre, les 
seves hores de dedicació a la societat amb un enorme dificultat financera. Tot això, sense 
que es reguli la pròpia aportació en hores no cobrades com una aportació econòmica 
fonamental per tirar endavant un projecte. D’altra banda LRSAL, en el seu atemptat general 
contra l’autonomia municipal i contra la pròpia carta europea d’autonomia local, vull dir, 
signada per l’Estat espanyol en data 20 de gener de 1988, intenta posar límit a la enorme 
tasca de solidaritat i cooperació internacional que fan els ajuntaments catalans com altres 
d’arreu de l’Estat amb el debat sobre si la solidaritat i la cooperació són una competència 
impròpia o no dels municipis. A tot això, cal afegir l’exigència que la documentació 
acreditativa estigui assimilada a les lleis i normatives espanyoles. Algú s’imagina com es pot 
demanar una factura amb NIF i tots els altres requisits al mig del desert del Sàhara. O en 
zones de conflicte com Gaza o en un poblat de la selva africana, justament els llocs amb 
major necessitat d’ajut, corresponen com no pot ser d’altra manera, els territoris menys 
desenvolupats del planeta. Hem de resignar-nos a fer cooperació internacional en zones 
desenvolupades? On la mateixa paraula solidaritat perd tot el seu sentit? Lleis i normatives a 
les quals s’ajuntarà ara la nova invenció de fer pagar impost de societats a totes les 
associacions. Tema sobre el qual parlarem més endavant en aquest mateix Ple.  
 
Trobem a faltar aquells principis desenvolupats a la legislació francesa, per exemple, que 
consagren el dret d’associació com una de les llibertat fonamentals, recollides i defensades 
per la constitució i que l’Estat tan sols ha de regular mínimament i protegir en tots els casos. 
De l’article primer de la seva llei d’associacions vigent diu que l’associació és la convenció 
per la qual dos o més persones posen en comú d’una forma permanent els seus 
coneixements o la seva activitat amb l’únic objectiu de repartir els beneficis d’aquesta 
col·laboració. I l’article segon diu que les associacions de persones podran formar-se 
lliurement sense cap mena d’autorització ni de relació prèvia. Aquests articles formen part 
d’una llei que parla constantment del dret d’associació com un dret constitucional i que dóna 
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peu a un tractament administratiu i fiscal molt favorable per tal de protegir-lo. Aquesta és una 
llei força més evolucionada que les que tenim a l’Estat espanyol, només que no és una llei 
del segle XXI, ni de finals del segle, sinó una llei de l’any 1901. Esperem que aviat es 
deroguin aquests veritables impediments, l’elecció voluntària de la societat civil organitzada 
en associacions sense ànim de lucre. Per totes aquestes motivacions, si voleu més 
polítiques i generals però que afecten el moll de l’ós d’aquesta decisió, de la denegació 
d’una part de la subvenció en aquest cas a ACNAS. Avui ens hem abstingut, desitjant que 
cap nou plenari de l’Ajuntament del Masnou hagi de rebatre una revocació de subvenció cap 
a un país que tant ho necessita com és Nicaragua i una població, Sant Ramón, en la qual 
estem agermanats i amb les petites inversions de l’Ajuntament del Masnou i l’ajut d’alguns 
centres escolars del nostre municipi ha permès, per exemple, l’obertura i el manteniment 
dels seus centres escolars. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies senyor Serra.  
 
7. Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la publicitat, la venda i el consum 
de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal del Masnou 
 
El senyor Ferran Flo Torrell, regidor delegat de Salut Pública, fa un resum de la proposta, la 
qual, literalment, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada en data 19 de 
juny de 2014, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del 
consum de begudes alcohòliques a la via pública. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública, segons edictes publicats al Tauler d'anuncis 
Electrònic de la Seu Electrònica de la corporació en data 8 de juliol del 2014, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de juliol del 2014 i al Diari Oficial de  la 
Generalitat de Catalunya n. 6668 de data 21 de juliol del 2014, així com audiència als 
interessats, s’han presentat les següents al·legacions: 
 

Data: 17 de juliol de 2014 
Núm. de registre d’entrada: E-2014/006456 
Nom i cognoms de la persona reclamant: Elena Crespo Garcia, regidora de 
l’Ajuntament del Masnou, en nom propi, i en representació del Grup Municipal d’ICV-
EUiA. 
 
Síntesi de la reclamació: Sol·licita incorporar al redactat aprovat inicialment la 
regulació de la publicitat i promoció de la venda i consum de begudes alcohòliques, 
una major implicació de l’Ajuntament en la prevenció del consum de begudes 
alcohòliques i els problemes que se’n deriven, la incorporació de mesures alternatives 
a la sanció econòmica i l’establiment d’un període transitori informatiu durant el qual no 
s’imposin les sancions. Així mateix, també sol·licita respectar la legalitat vigent pel que 
fa a la responsabilitat pecuniària solidària dels pares o tutors si el responsable de la 
infracció és un menor d’edat. 
 

Vist l’informe del sotsinspector de la Policia Local del Masnou de data 26 d’agost de 2014, 
d’observacions a l’Ordenança. 
Vist l’informe de la tècnica de Salut Pública de data 29 d’agost de 2014, de valoració tècnica 
de les al·legacions presentades a l’Ordenança. 
 
Vistos els informes jurídics de la tècnica superior en dret, de dates 2 de setembre de 2014 i 
2 de febrer de 2015, de valoració jurídica en relació amb les al·legacions presentades a 
l’Ordenança.  
 
Vista la memòria del regidor delegat de Salut pública i consum de data 3 de febrer del 2015, 
relativa al seguiment de l’elaboració de l’Ordenança municipal reguladora del consum de 
begudes alcohòliques a la via pública. 
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Vist l’expedient 2013/127 de l’Àrea de Comunitat i Persones on consta, entre d’altres, el text 
inicialment aprovat, les posteriors al·legacions, així com els informes tècnics i jurídic abans 
esmentats, i l’exposada memòria del regidor. 
 
Vista la proposta de text definitiu de l’Ordenança reguladora de la publicitat, la venda i el 
consum de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal del Masnou. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídics exposats i la memòria del regidor delegat de Salut 
Pública i Consum, es proposa: 
 

 Estimar l'apartat a) de la primera proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a 
les al·legacions presentades, consistent en què es substitueixi el Títol de 
l’Ordenança per “Ordenança Municipal reguladora de la publicitat, venda i el consum 
de begudes alcohòliques a les vies públiques del terme municipal del Masnou”, atès 
que des d'un punt de vista jurídic no s'aprecia inconvenient en la seva incorporació, 
per una banda, pel que fa a la paraula «venda», en atenció al fet que l'article 1 del 
text d'aprovació inicial de l'ordenança ja indicava que té per objecte regular la venda i 
el consum indegut de begudes alcohòliques. Per altra banda, pel que fa a la 
introducció de la paraula “publicitat”, resulta coherent amb l'ampliació de l'objecte de 
l'ordenança, en allò relatiu a la publicitat de begudes alcohòliques, que com es veurà, 
comporta l'estimació de la segona, quarta i cinquena proposta de modificació de 
l'ordenança sol·licitada a les al·legacions presentades. 

 

 Estimar parcialment l'apartat b) de la primera proposta de modificació de l'ordenança 
sol·licitada a les al·legacions presentades, consistent en el fet que es substitueixi 
l’exposició de motius de la proposta d’ordenança aprovada inicialment per un nou 
redactat que es conté en l’al·legació referida, no existint inconvenient jurídic en la 
incorporació de part del text proposat al no diferir substancialment del ja contingut en 
el text aprovat inicialment, si bé les dades estadístiques incorporades són de 
Catalunya i no d’Espanya. 

 

 Estimar la segona proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, consistent a afegir la paraula «la publicitat» a l'apartat 1 de 
l'article 1 de l'ordenança aprovada inicialment, ja que és coherent l'ampliació de 
l'objecte de l'ordenança a allò relatiu a la publicitat de begudes alcohòliques, que 
comporta necessàriament l'estimació parcial de la cinquena proposta de modificació 
de l'ordenança sol·licitada a les al·legacions presentades. 

 

 Estimar la tercera proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, consistent a introduir un nou Capítol II relatiu a “Mesures 
preventives, assistencials i educatives”, atès que no existeix cap impediment jurídic 
en la seva incorporació, atès que el redactat del Capítol II que es proposa a les 
al·legacions no difereix substancialment del ja contingut en el text aprovat inicialment 
com a Capítol III. El redactat proposat s’accepta parcialment, ja que s’ha d’adaptar a 
les possibilitats d’actuació de l’Ajuntament en la matèria. 

 

 Estimar la quarta proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, consistent en què se substitueixi el títol del Capítol II del 
text aprovat inicialment rubricat “Prohibicions i limitacions” pel rubricat com 
“Prohibicions i limitacions a la publicitat, venda i consum de begudes alcohòliques”, 
atesa l’ampliació de l’objecte de l’ordenança a la regulació de la publicitat de 
begudes alcohòliques, segons estimació de la segona i cinquena proposta de 
modificació de l'ordenança sol·licitada a les al·legacions presentades. 

 

 Estimar parcialment la cinquena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a 
les al·legacions presentades, consistent en què s’afegeixi a l’inici del nou capítol III 
proposat, una secció 1a relativa a “Mesures quant a la publicitat i promoció de 
begudes alcohòliques” i una secció 2a relativa a “Mesures quant al subministrament, 
venda i consum de begudes alcohòliques”. 
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Respecte a la secció 1a proposada, atesa l’ampliació de l’objecte de l’ordenança a la 
regulació de la publicitat de begudes alcohòliques al no existir inconvenient jurídic en 
la seva incorporació, si bé ha estat necessari adaptar el text proposat a la normativa 
vigent en la matèria (en concret a la Llei catalana 20/1985 de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependències i 
pel Decret català 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les 
limitacions en la venta de begudes alcohòliques, així com a la Llei estatal 34/1988, 
general de publicitat i al Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre,pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i 
altres llei complementàries ―i no a la Llei 26/1984, que es cita a les al·legacions 
presentades, que actualment es troba derogada, així com a la Llei orgànica 1/1992, 
de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana). Conseqüentment, el 
redactat proposat s’accepta parcialment, ja que cal que s’adapti a la normativa 
sectorial catalana, que no s’ha tingut en compte en el redactat proposat. 
 
Respecte a la secció 2a proposada, on queden inclosos els articles 3, 4 i 5 del capítol 
II del text aprovat inicialment, si bé s’amplia l’objecte de l’Ordenança no només a la 
prohibició de venda i consum en la via i espais públics sinó també en establiments 
públics i a través de màquines automàtiques. Un cop més, el redactat proposat 
s’accepta parcialment atès que respecte a l’apartat 3 de l’article 10 proposat relatiu a 
la prohibició de la venda de begudes alcohòliques amb caràcter ambulant durant 
l’horari nocturn, la venda ambulant ja queda prohibida expressament a l’article 65 de 
l’Ordenança de convivència ciutadana del Masnou, fet pel qual no s’ha inclòs aquest 
punt al nou text, però si que s’ha previst la regulació de la prohibició de la venda de 
begudes alcohòliques en establiments públics entre les 23 i les 8 hores. D’altra 
banda, el nou text s’ha adaptat a la transcrita normativa catalana vigent. 
 

 Estimar la sisena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, que consisteix en la modificació del títol de l’article 3 del 
text aprovat inicialment de l’Ordenança rubricat “Prohibició del consum de begudes 
alcohòliques a les vies públiques”, afegint el terme “espais públics”, atès que a 
l’ordenança inicial ja es preveu en el seu article 1, que té per objecte regular la venda 
i el consum indegut de begudes alcohòliques a les vies i en espais públics al terme 
municipal del Masnou, fet pel qual, no presenta inconvenient la modificació del títol 
sol·licitada, que en el text proposat com a definitiu correspondria a l’article 11.  

 

 Estimar la setena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, que consisteix a suprimir el contingut de l’article 4 del text 
aprovat inicialment, ja que no té cap afectació, en el sentit que ja queda inclòs a la 
nova secció segona del capítol III del text de l’ordenança proposat per aprovar 
definitivament. 

 

 Estimar la vuitena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, que consisteix a modificar el redactat de l’art 5 del text 
aprovat inicialment (incorporat com a article 12 al text de l’ordenança a aprovar 
definitivament), ja que no existeix cap inconvenient legal, perquè queda afectat per 
les modificacions de la correlació numèrica dels articles de la versió final, quedant 
afectada únicament la referència als articles 3 i 4, que ara passen a ser els articles 9 
i 11. 

 

 Estimar la novena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, que consisteix en el fet que s’afegeixi l’article 15 relatiu a 
“Mesures preventives” (incorporat com article 13 al text de l’ordenança a aprovar 
definitivament), atès que, si bé dedicant-se el capítol II de l’Ordenança a regular les 
mesures preventives i assistencials, no resultava necessari introduir-hi un nou article 
15 sobre la creació d’una comissió tècnica per promocionar mesures preventives, en 
atenció a la vigència del PMPD, no existeix inconvenient legal en la seva introducció. 
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 Estimar la desena sol·licitud, que consisteix a suprimir els articles 6, 7 i 8 del Capítol 
III del text aprovat inicialment, en el sentit que canvien de numeració i queden 
inclosos al capítol II del nou text. 

 

 Estimar parcialment l'onzena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, que consisteix en la modificació del redactat del paràgraf 
segon del punt 2 de l'article 10 del text inicial de l'ordenança (incorporat com a article 
15.3 al text de l’ordenança a aprovar definitivament), relatiu a la responsabilitat dels 
pares, tutors o curadors del fill infractor, atès que ni l'exposat redactat inicialment, ni 
tampoc el redactat proposat a les al·legacions presentades s'ajusta a la legalitat 
aplicable, conforme a la doctrina jurisprudencial recaiguda a l'efecte. 
 
Així, si bé la reparació del dany és exigible als pares del menor pel caràcter objectiu 
de la responsabilitat de l'art.1903 Codi civil, en canvi per la possibilitat d'imputar als 
pares l'obligació subsidiària o solidària d'abonar la sanció administrativa que, si 
escau, pugui imposar-se, ha d'existir habilitació legal de la regulació sectorial que 
permeti aquesta responsabilitat subsidiària o solidària, conforme a l’art 130.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, sense que existeixi habilitació legal sectorial en 
relació amb les sancions imposades en matèria de l’incompliment de les prohibicions 
i limitacions contingudes en una ordenança de consum de begudes alcohòliques, 
com la present. La qüestió ha estat objecte de pronunciament en diverses sentències 
dels TSJ. En concret, la sentència del TSJ Catalunya de 30 de setembre de 2011 
―en els mateixos termes que la sentència del mateix TSJ de 23 de novembre del 
2009, amb n. de recurs 330/2006 i la n. 883/2006, entre d’altres. 

 

 Estimar parcialment la dotzena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a 
les al·legacions presentades, que consisteix a afegir la previsió relativa al fet que el 
contingut i la durada de les mesures alternatives es farà també tenint en compte el 
principi de proporcionalitat amb els criteris de graduació de les sancions enunciades, 
atès que no s'aprecia inconvenient jurídic en la seva incorporació, si bé s'entén més 
adequada dintre de l'article regulador de les mesures alternatives a la sanció (punt 3 
de l'article 23 del text de l'ordenança proposat com a definitiu). 

 

 Estimar parcialment la tretzena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a 
les al·legacions presentades, que consisteix en la incorporació de la regulació de 
mesures alternatives a la sanció pecuniària, atès que la recent jurisprudència ha 
donat empara a la interpretació de poder substituir les sancions econòmiques per les 
mesures alternatives consistents en treballs en benefici de la comunitat, malgrat que 
en l'àmbit sancionador regeix el principi de reserva de llei (conforme a l'art. 139, 141 i 
141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local), segons la 
doctrina del TSJ Catalunya, declarada en la sentència de 25 novembre de 2009, i en 
dues sentències de 23 de novembre de 2009, així com, confirmada per sentència del 
Tribunal Suprem, sala Tercera, del contenciós-administratiu, secció 4a., de 18 
d’octubre del 2011 (recurs 228/2010). 

 

 Estimar la catorzena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, que consisteix en la substitució de la frase «quan això és 
derivi» dels aparats 2c i 3a de l'article 14 del text inicial de l'ordenança, per «quan 
això es derivi», atès que es tracta d'una falta ortogràfica. 

 

 Estimar parcialment la quinzena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a 
les al·legacions presentades, en el sentit d'estimar la proposta consistent en afegir un 
nou article relatiu a l'aplicació dels ingressos obtinguts en aplicació de les sancions 
previstes a l'ordenança, si bé l'entrada en vigor de l'exposada afectació quedarà 
suspesa fins que sigui tramitada la necessària modificació de les Bases d'execució 
del pressupost municipal, conforme a l'art. 165.2 del TRLRHL (RDL 2/2004) i a l'art. 
10.2 del RD 500/1990, segons queda regulat en els articles 23 i DF 2a. del text de 
l’ordenança a aprovar definitivament. 
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Dintre de la mateixa proposta quinzena, es desestima la consistent a incorporar un 
article relatiu a la prescripció de les infraccions i sancions a imposar, perquè no estan 
d’acord amb la legalitat vigent els terminis previstos en el redactat proposat, atès el 
contingut de l’art. 48 i 49 de la Llei 20/1985, en relació amb l’art. 66 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, pel que fa a les infraccions i 
correlatives sancions regulades a l’art 19.2.a) i b) del text definitiu de l’Ordenança, i 
per la resta d’infraccions i sancions, no existint normativa sectorial aplicable 
especifica caldrà atenir-se als terminis generals previstos a l’art. 132 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 

 Estimar la setzena proposta de modificació de l'ordenança sol·licitada a les 
al·legacions presentades, que consisteix a afegir una disposició transitòria on 
s'estableixi un període de tres mesos abans de l'entrada en vigor de l'ordenança, 
atès que no existeix inconvenient jurídic en la seva acceptació. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Estimar parcialment les al·legacions formulades per la Sra. Elena Crespo Garcia, 
regidora de l’Ajuntament del Masnou, en nom propi i en representació del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA, amb registre d’entrada n. 2014/6456 i data 17 de juliol del 2014, a l’Ordenança 
reguladora del consum de begudes alcohòliques a la via pública, aprovada inicialment pel 
Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 19 de juny de 2014, basant-se en els motius que 
consten a la part expositiva d’aquest informe proposta. 
 
Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la publicitat, la venda i el consum 

de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal del Masnou, segons 
el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Tercer. Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut 

durant el tràmit d’informació pública i d’audiència. 
 
Quart. Publicar els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la 

Província i al butlletí informatiu local de Masnou i inserir-los en el tauler d’edictes físic i 
electrònic de l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n’hagi publicat íntegrament el text. 
 
Cinquè. Comunicar els presents acords i el text de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i 

de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Bé, només felicitar-nos. Ja era una proposta que neix d’una moció que va 
presentar aquest Grup Municipal i que, per tant, teníem cert interès, segurament igual o 
compartit que la resta del consistori, però, bé, nosaltres com a ponents d’aquella moció 
lamentem que finalment no s’hagi pogut aplicar el que nosaltres haguéssim desitjat, que 
hagués estat aquest estiu, però també entenem que les incorporacions realitzades han fet 
millorar el text i, per tant, de cara al proper estiu, que serà quan més necessitat tindrem 
d’utilitzar aquesta eina, doncs, serà una eina millor. I que, per tant, a vegades l’espera té 
això. Esperem que sigui així i que els problemes detectats en aquests últims anys en aquest 
aspecte del famós “botellón” puguin quedar no dic resolts, perquè també s’ha de fer molta 
teràpia, però com a mínim que, de cara als nostres cossos de seguretat, la Policia, 
l’Ajuntament sàpiga, doncs, que té una ordenança que es pot aplicar, com fer-ho i això jo 
crec que és important. El port, que és un dels llocs més afectats, també ho agrairà i, per tant, 
volia celebrar que ha estat una aprovació unànime i esperem i desitgem que també doni 
bons resultats. 
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La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat a favor perquè, com ha llegit el senyor Ferran 
Flo, moltes de les esmenes que va presentar han estat incorporades en el text i pensem que 
l’enriqueix, d’altres no han quedat en “standbye”, però en tot cas sempre han estat molt ben 
argumentades per les professionals d’aquesta casa. I, per tant, nosaltres volíem fer un 
reconeixement tant a la seva voluntat d’entesa com a la feina de les dues tècniques 
municipals que han elaborat l’ordenança. Nosaltres pensem que hi ha aspectes interessants 
i un dels quals ens sentim contents que s’hagi incorporat és el del programa d’alternativa a 
la sanció. Com a mínim parcialment, perquè pensem que obre una via que en altres 
municipis s’està practicant i que està tenint molt bons resultats i, per tant doncs, esperem 
que així sigui. Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bé, volia agrair el suport a la votació, especialment dels companys, de la companya i 
companys d’ICV-EUiA per les seves aportacions que, evidentment, han enriquit el que era 
l’ordenança inicial. Finalment tenim una eina, una eina per treballar i regular el tema de les 
begudes alcohòliques dels espais públics. I pretenem que no sigui la presió ara, sinó que 
serveixi per reconduir, per reconduir aquests tipus de conductes i que la canalla, 
especialment jovent, tinguin unes altres alternatives. Gràcies a tothom. 
 
8. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme. 
 
Vist que s’escau procedir a la modificació estatutària per tal de reflectir-hi determinades 
modificacions amb l’objectiu d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), com la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, així 
com al Dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona pel qual s’acorda la 
classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels membres dels òrgans de govern i 
administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta direcció del sector 
públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment del que disposa la disposició 
addicional 12 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 
 
Vist que, en relació amb els aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació 
dels estatuts del Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord de la 
Junta General, ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la constitució, de manera que els ens locals participants han 
de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies. 
 
Vist que, amb aquests antecedents la Junta General del Consorci, en sessió ordinària amb 
data 9 de desembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del 
Consorci, d’acord amb les modificacions detallades en l’informe jurídic del secretari del 
Consorci emès en data 21 de novembre de 2014. 
 
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. Ratificar l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General del 
Consorci en data 9 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), com a la 
Llei 15/2015, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa, d’acord amb la redacció donada en el text refós i d’acord amb 
l’informe jurídic del secretari del Consorci, que s’incorporen a l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al 
BOP de Barcelona, tauler d’anuncis municipals i e-tauler.  
 
Tercer. Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació dels estatuts del 
Consorci en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions. 
 
Quart. Donar trasllat del present acord al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Perquè consti una vegada en acta i no hàgim de repetir-ho constantment, el nostre vot és un 
vot obligat. Tant en aquest cas com en el cas primer, perquè tant el nostre Grup com la 
majoria d’aquest consistori estem en contra de LRSAL que hem de constantment aplicar i 
anar aprovant en aquest plenari totes les reconversions que es fan per l’aplicació d’aquesta 
normativa. Evidentment, estem en contra d’aquesta normativa, però si no votéssim aquests 
canvis, deixaria tots aquest consorcis i aquestes entitats sense possibilitat de funcionar bé.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Està bé que faci aquesta matisació, perquè vostè té raó. És a dir, tots ens hem 
manifestat, gairebé tots, per això, reiteradament en contra d’aquesta llei, que és una llei que 
creiem que és abusiva amb qui més esforç ha fet, que és l’Administració local, però va bé de 
tant en tant recordar-ho. Li agraeixo molt la seva aportació.  
 
9. Aprovar l’adhesió al conveni de cooperació entre l’Ajuntament del Masnou i el 
Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada de gas natural 
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la 
demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del Maresme 
amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme realitza la compra agregada de diversos 
subministres i serveis dels municipis de la comarca des de l’any 2008 amb els resultats 
d’estalvi significatiu. 
 
Atès que els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeix la 
possibilitat d’acords entres les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició 
centralitzada. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya. 
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Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar 
perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat 
homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
regim local de Catalunya, són de competència local. 
 
Atès que els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la comarca pot prestar 
serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 
 
Atès que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o 
les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques 
de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es 
tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així mateix l’art. 5 preveu que si l'òrgan, 
organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el 
fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. 
 
Vist l’informe favorable del cap de la Unitat de Manteniment i Serveis municipals.  
 
Vist l’informe d’Intervenció i de Secretaria. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords 
següents:  
 
Primer. Aprovar l’adhesió al conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament del Masnou per a la compra agregada de gas natural, que s’acompanya com a 
annex al present acord, formant-ne part a tots els efectes legals oportuns. 
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a l’execució del 
present acord. 
 
Tercer. Adoptar el compromís de despesa màxima pels següents imports i amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries del pressupost 2015 de gas natural: 
 
 

 

 
Quart. Donar trasllat de l’adopció del present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció de la partida 2015 

 
MS 32321 22102 
 

Gas escoles infantil i primària 40.000,00 € 

 
MS 92061 22102 
 

Gas edifici ajuntament 2.000,00 € 

 
ES 34212 22102 
 

Gas camps esports 9.500,00 € 

TOTAL 
 

51.500,00 € 
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10. Aprovar la revisió de preus del contracte de servei de neteja viària i recollida 
d’escombraries del període de l’1 de gener al 30 d’abril de 2013, i els endarreriments 
d’aquesta revisió de preus 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
En tot cas, per explicar-ho, no es van poder actualitzar aquests preus perquè el Ministeri 
d’Indústria o d’Hisenda ha tret una de les composicions de la fórmula, una de les variables 
de la fórmula, ho ha tret ara fa poc. Per tant, fins ara no s’ha pogut actualitzar aquest 
aspecte. O sigui, no és perquè no s’hagi tramitat aquí, CESPA ja va voler fer-ho en el seu 
dia, però no va poder-ho fer, al mancar aquesta variable econòmica. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, això provoca un impacte en l’endarreriment de preus, i ara ho expliquem.  
 
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21 de maig de 1992, va adjudicar a 
l’empresa Cespa, SA, la prestació del servei de neteja de vies públiques i recollida 
domiciliària d’escombraries del Masnou. 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en data 2 de gener de 2015, amb el registre 
d’entrada E-2015/0000004 en el qual sol·licita que es procedeixi a la revisió de preus anual 
del servei sobre l’exercici 2013, aplicats sobre els preus de l’any 2012, tal com es preveu en 
la clàusula 10 del plec de clàusules jurídiques, econòmiques i administratives d’aquest 
contracte. 
 
Vist que el Ple de data 18 d’abril de 2013 va adjudicar un nou contracte per procediment 
negociat a l’empresa Cespa, SA i que va entrar en vigor l’1 de maig de 2013. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Unitat de Manteniment i Serveis de data 29 de gener de 
2015, en el qual exposa que, aplicant la fórmula polinòmica establerta en el plec de 
clàusules jurídiques, econòmiques i administratives i d’acord amb els coeficients de 
personal, combustible, manteniment i amortització de l’empresa Cespa, SA, dóna un resultat 
d’un coeficient de l’1,023822663. 
 
Vist que aquest informe és favorable i proposa la revisió de preus d’aquest contracte i el 
pagament dels endarreriments d’aquesta revisió de preus, corresponent al període de l’1 de 
gener al 30 d’abril de 2013, el qual forma part d’aquest expedient. 
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents:  
 
Primer. Aprovar la revisió de preus d’aquest contracte, resultant un cànon anual 
corresponent a l’any 2013 d’1.248.429,38 €, IVA inclòs, amb el detall següent: 
 

 
Segon. Aprovar la despesa de 9.682,97 €, IVA inclòs, en concepte dels endarreriments de 
la revisió de preus pel període de l’1 de gener al 30 d’abril de 2013, d’acord amb el detall 
següent: 
 
 

 
IVA exclòs IVA inclòs 

REVISIÓ PREUS 2013 
CÀNON ANUAL 

2012  
CÀNON ANUAL 

2013 
CÀNON ANUAL 

2012 
CÀNON ANUAL 

2013 

Cànon neteja viària                609.690,48             624.214,93               670.659,53           686.636,42    

Cànon recollida escombraries (Rebuig)                498.837,24             510.720,87               548.720,96           561.792,96    

TOTAL              1.108.527,72          1.134.935,80            1.219.380,49        1.248.429,38    
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ENDARRERIMENTS 
2013 

 
Partida 

Facturat 
2013  

(IVA inclòs) 

Cànon 
actualitzat 

2013  
(IVA inclòs) 

Endarreriments 
(IVA inclòs) 

Cànon neteja viària 
 

15 MS 16300 22700 
223.553,16 228.878,79 5.325,63 

Cànon recollida 
escombraries (Rebuig) 

 
15 MS 16211 22700 

182.907,24 187.264,58 4.357,34 

TOTAL  406.460,40 416.143,37 9.682,97 

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Cespa, SA. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Tot i reconèixer que en aquest cas es tracta d’una simple aplicació d’un dret que té 
l’empresa concessionària, per tant guanyaria qualsevol no aplicació d’aquest dret en 
qualsevol tribunal. Cal recordar que nosaltres vam votar en contra dels plecs que donaven 
possibilitat i vigència a aquesta demanda i, per tant, amb vista que inicialment vam votar en 
contra i que hi tenen tot el dret, hem optat per abstenir-nos en aquesta qüestió, tot 
reconeixent que el fet és... si no hi hagués, si la posició majoritària fos la nostra en aquest 
plenari, tindríem un problema. 
 
11. Control dels òrgans de Govern municipals 

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

 
El Sr. Jordi Matas 
 
En atenció a la pregunta formulada pel senyor Xavier Serra, jo vaig interpretar que era un 
suggeriment, en certa manera, un dubte, una pregunta que ens fèiem: què passa amb els 
punts de recollida dels arbres de Nadal, que no més vam fer un sol punt. En principi no 
afavoreix els veïns, que ho facin de forma fàcil. I vostè també feia una reflexió. Llavors, què 
fan els masnovins amb els seus arbres de Nadal? Molt bé, la pregunta també que es fa en el 
sentit de dir, bé nosaltres fa, si no recordo malament, dos anys vam posar tres punts de 
recollida d’arbres dins el municipi. El resultat va ser, amb prou feines, uns quinze arbres, una 
quinzena d’arbres. I tant l’any passat com aquest any només s’ha fet un sol punt, i s’han 
recollit dotze arbres. Per tant, més que res és que no es posen més punts donada la poca 
incidència que hi ha. 
 
Al senyor Màxim Fàbregas, abans que m’atabali amb les seves preguntes. Hi ha una 
pregunta pendent que és la referent a l’ascensor de Roger de Flor. Li haig de dir que des de 
mitjans del mes de novembre, l’ascensor estava aturat. Vostè m’ho va preguntar en el Ple 
del mes de gener quan feia dos dies que ja estava en marxa. I, per tant, faig referència a 
aquell període. L’empresa el va aturar per un problema amb l’alarma, sabem el tema, vam 
fer requeriments, vam fer trucades i insistència a l’empresa perquè no el posava en marxa i 
al final, ―bé, amb un cop de puny sobre la taula― i era per un problema que si algú es 
quedava dintre no funcionava l’alarma i no es sabia si algú hi havia quedat. Per tant, vam 
obligar l’empresa a posar-lo en marxa d’una vegada i és el que es va fer. Aquest és el motiu, 
és un ascensor que ja des del primer moment ens ha donat dificultats. Quan plou entra 
aigua en aquest edifici i, per tant, tenim molts, molts, molts problemes. Esperem, doncs, 
poder-ho solucionar. L’empresa diu que la placa la serveix un tercer i no els l’està 
subministrant. De moment està funcionant. Que jo recordi, no tinc cap més pregunta 
pendent. 
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El Sr. Eduard Garcia  
 
Per donar resposta a la pregunta efectuada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds–Esquerra Unida i Alternativa en referència a la situació en què es troba el 
planejament de l’àmbit de l’estampadora. Volia informar-los que la situació dels recursos 
contenciosos que es van interposar contra l’aprovació definitiva de la modificació puntual, 
del pla general d’ordenació en àmbit determinat pels carrers de Miquel Biada amb Montgat, 
Torrent Umbert, carretera Nacional II i la unitat d’actuació número 1, Can Montals és la 
següent: 
 
Es van presentar dos contenciosos per part de particulars i un tercer per part d’una 
mercantil. En el primer contenciós es va dictar sentència en data 21 de març de l’any 2012 i 
es va acordar estimar parcialment el recurs presentat. Respecte a l’altre contenciós es va 
dictar sentència el 16 de maig del 2012 i es va desestimar el recurs presentat i, a dia d’avui, 
encara no s’ha dictat sentència referent al contenciós presentat per una mercantil. En relació 
amb la subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona, volia informar que en data 13 de 
març la Junta de Govern Local va aprovar, entre d’altres, la sol·licitud de suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Concertació-Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals 2014, en relació amb el recurs Redacció de Plans Projectes i Informes, 
Estudis i Suport en Matèria Urbanística. El passat 30 d’octubre, la Diputació va informar 
aquest ajuntament que la petició realitzada en relació amb l’actuació en l’àmbit de 
l’estampadora s’havia inclòs com a actuació a impulsar durant al decurs del 2014 mitjançant 
suport tècnic, i amb data 2 de gener d’aquest mateix any, es va tenir entrada en aquest 
Ajuntament la notificació del Decret dictat, amb data 3 de desembre de 2014, pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona, mitjançant el qual s’aprova el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, 
projectes i informes en el marc del règim regulador de catàleg de serveis 2014 del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015 en relació amb l’actuació sol·licitada. 
 
b. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Volia fer una pregunta a l’Equip de Govern, al senyor Joaquim Fàbregas: el distintiu de 
l’aparcament de la zona taronja que tenim aquí a la nostra població continua sent vigent, el 
que tenim del 2013/2014? N’han enviat algun del 2015? Que ningú ha rebut, almenys els 
que m’estan preguntant. Es pot fer servir aquest distintiu, doncs? No es pot fer servir? Ja em 
contestarà. 
 
Una altra, això és una petició i un suggeriment. L’aula d’extensió universitària i a causa de la 
gent i la gran influència de gent que ha tingut ―i amb això hem de felicitar el senyor de La 
Torre i els seus col·laboradors, perquè ha fet una tasca impressionant― ha quedat petita. 
Volia saber si és possible un espai més adient per tal de poder continuar aquesta tasca, que 
repeteixo que haig de felicitar el senyor de La Torre. 
 
Jo sempre faig la mateixa pregunta o fa dies que la faig, em diran que no els correspon a 
vostès, que no és competència, però, han fet alguna actuació referent a la casa dels ocupes 
del carrer Kennedy, 62? És a dir, d’on es subministren la llum, l’aigua i totes aquestes 
coses? Quina gent viu allà? En tenen idea? Ja sé que em diran que això és del banc, que no 
hi tenen res a fer, però penso que com a municipi valdria la pena esbrinar-ho una miqueta. 
 
Després, una petició molt contundent: que per favor no ens prohibeixin escriure en castellà 
en El Masnou Avui. El grup que vulgui fer-ho, que el deixin fer, si us plau.  
 
(Un silenci rotund) Bé, el passat divendres dia tretze de Carnaval, no perdó, he dit alguna 
cosa rara? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bé, d’entrada ha dit el Masnou Avui, però aquí no es prohibeix a l’article de portaveus.  
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La Sra. Carmen Martínez 
 
A veure, però si jo, el poc que he escrit, em diuen no pot ser en castellà i me l’han de traduir, 
doncs jo només volia demanar aquesta petició. Que el que vulgui fer-ho que li donin llibertat, 
si us plau. No és per nosaltres, però gent que ho demana i els ho agradaria, sobretot la gent 
gran, ens ho demana. Per tant, jo trasllado la pregunta. 
 
També vull traslladar la sensació o el que m’han transmès els comerciants del Mercat. El dia 
13, el divendres passat, amb la festa de Carnestoltes, va ser visitat el Mercat per un col·legi 
X, amb molta canalla, molta. Això, segons els comerciants, jo no ho vaig veure, eh. 
 
Van entendre o van percebre que això era un perill. Com que estava col·lapsat, el Mercat, 
els clients que anaven a comprar no tenien accés massa adient, per tant van considerar més 
de quatre i de cinc, perquè jo vaig anar-hi justament després que havia passat tot això i em 
van dir que els va semblar, doncs això, que era un perill. Tot i que pensaven que la Policia 
va fer la seva tasca correctament, meravellosament bé, però que percebien que allò no era 
adient per als nens i, a més a més, el pàrquing va quedar col·lapsat. No deixaven entrar, no 
sé si van ser 15 o 20 minuts, és normal si passaven les criatures una cosa o altra, això ho 
entenem i els nanos estaven fantàstics i tots molt bé i molt contents, però els paradistes o, 
vull dir els comerciants, no ho van rebre amb bon grat, eh. I a més un divendres, que és 
quan més gent hi ha per comprar. No sé a qui correspon això, que ho tinguin en compte. 
 
Després, observo que als senyals de trànsit hi ha moltíssimes guixades i pintades. Suposo 
que ja estan farts, que això de l’incivisme està aquí col·locat, però que en tinguin cura.  
 
I també s’està acabant el mandat i el tema de diversos locals, però jo especificaré 
concretament el de Santiago Rusiñol, 8, que segueix sense donar-s’hi cap solució, segons 
els veïns, i que han passat quatre anys i estem igual que el primer dia. No estan gens 
contents i estan bastant revolucionats. I, per no cansar-los, les properes els les passo per 
escrit. Gràcies  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Primer, al senyor Lugo volia donar-li les gràcies 
per la contestació sobre la pregunta que li vaig fer dels protocols d’actuació i derivació de les 
incidències detectades pels vigilants cívics. Vaig rebre la resposta molt detallada i en temps i 
forma i, per tant, li ho volia agrair.  
 
També voldria fer-li una pregunta. Coneix quina és la causa de l’incendi que va haver-hi fa 
dos diumenges a la zona del camí del Mig, del començament del camí del Mig, que van fer 
desplaçar dues dotacions de bombers.  
 
I després, una pregunta que faig extensiva a l’Equip de Govern, sobretot a la gent de Medi 
Ambient i als responsables de Manteniment: pensen fer alguna cosa per intentar recuperar 
aquesta zona degradada del poble? La zona de l’inici del camí del Mig.  
 
Al senyor Quim Fàbregas, també voldríem fer-li un prec. Hem vist que han fet algunes 
actuacions a la zona d’Ocata, en els carrers Maristany i Noms i també al carrer Sant Agustí, 
però nosaltres considerem que aquesta àrea del Masnou requeriria, potser, una actuació 
una mica més global i més pensada, i que englobés tant aspectes de mobilitat com de 
pacificació de carrers o, fins i tot, de conciliació dels usos industrials i residencials que té 
aquesta zona que limita Joan Maragall i a continuació l’Avinguda Kennedy. Pensem que es 
fan actuacions puntuals que segurament són per queixes i reaccions de veïns, però que 
aquella àrea necessita una ordenació i potser d’un tractament més global. I ja està. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Començarem per la resposta que acabo de rebre aquí en el plenari, volia agrair en tot cas al 
senyor Jordi Matas la resposta feta. Reconeixem la seva reflexió i, sense demanar-li que 
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torni a respondre el que ara direm, ens continuem plantejant de tota manera la qüestió de 
què fan els ciutadans i ciutadanes del nostre poble amb els seus arbres de Nadal. O, encara 
pitjor, si s’han passat tots o una bona part a utilitzar els arbres de plàstic o bé potser els 
nostres veïns i veïnes el que han fet és una valoració del tema i s’han passat massivament 
al nostre caga tió que es conserva d’un any per un altre. En tots els casos, com que la 
recollida d’arbres és molt escassa, penso que valdria la pena fer una campanya explicativa 
sobre les diverses opcions que hi ha al Nadal, de tot tipus d’artefactes, d’arbres, caga tió, 
arbres de plàstic, arbres vius, semi vius, etc. I explicar als nostres ciutadans i ciutadanes els 
avantatges i desavantatges de cadascun i, sobretot, l’empremta ecològica que deixen, 
perquè en tot cas els que utilitzin un cert sistema, utilitzin també després aquest sistema de 
reciclatge. 
 
Una qüestió, també hem rebut la resposta, en aquest cas del regidor Quim Fàbregas, sobre 
el tema de la pilona. Desitgem que s’arregli ràpidament i que poguem tornar a gaudir d’una 
zona, una semi zona de vianants en aquest espai que limiten els carrers Josep Llimona, 
Bassegoda Amigó i Roger de Flor.  
 
Volia dir, en tot cas a l’Equip de Govern, que a part del tema de la pilona també valdria, de 
tant en tant, fer alguna actuació de vigilància sobre l’ús que fan els automobilistes i sobretot 
el repartidors d’aquesta zona de vianants, ja que alguns  no només no respecten el fet de 
que sigui zona restringida de circulació, sinó que a més circulen a una velocitat, ja no la que 
diu la prohibició sinó fins i tot relativament alta. I això en una zona de vianants, és 
especialment perillós perquè els vianants poden pensar que estan protegits, que no hi 
circulen cotxes i que no tenen cap perill i en algunes zones hi ha mala visibilitat, 
especialment abans de fer la corba del que és l’edifici municipal i algun dia podem tenir 
algun problema amb això. Per tant, ja sé que es fa una campanya un dia i al cap d’uns 
mesos tornem a estar igual, però valdria la pena, de tant en tant, fer aquestes campanyes de 
vigilància per evitar aquest abús reiteratiu d’aquesta zona per part d’automòbils i repartidors. 
 
En una altra mena de coses, però que també té a veure amb el mateix regidor senyor Lugo, 
m’han arribat informacions de caire informal, absolutament informal, sobre que s’havia 
produït una onada de robatoris al nostre municipi. Aquests són rumors que es propaguen de 
forma, de temps en temps, de tant en tant, sents que la gent parla que s’han produït, doncs 
el que sigui, en aquest cas robatoris com pot ser altre tipus de coses. No és que els fem 
excessivament cas, però aprofitant que avui tenim Ple i com potser aquesta vegada va de 
veritat i realment s’ha produït una onada. Li preguntem si s’ha produït aquesta onada de 
robatoris, aquest cas de què es tracta i quines mesures ha pres l’Equip de Govern. Si no 
s’han produït i és un rumor més, doncs, aquí es queda. 
 
I la darrera pregunta: tothom sap el que significa el PIRMI o DRMI, com es diu de forma més 
correcta i que és una ajuda econòmica dirigida a famílies amb greu risc d’exclusió social i 
pobresa severa que no tenen cap altra font d’ingressos i que va orientada a promoure la 
seva inserció laboral sociolaboral? Aquesta és la definició que fa la Generalitat en el seu 
portal. La RMI afecta, doncs, situacions de familiars greus a les quals el conjunt dels 
ingressos familiars no arriben a un mínim que l’administració considera suficient per a la 
supervivència del nucli familiar. Atès aquests antecedents, es podria esperar, per part de 
l’Ajuntament del Masnou, una gran celeritat i prioritat en la tramitació dels expedients dels 
RMI que, un cop validats pels Serveis Socials municipals encara han de superar el tràmit de 
la Generalitat per tal de convertir-se en percepcions econòmiques efectives. Al llarg de tot 
aquest procés, les famílies afectades romanen en un, insisteixo, en un nivell d’ingressos que 
la mateixa administració de la Generalitat qualifica d’insuficients. La nostra sorpresa és que 
l’Ajuntament del Masnou dóna hores per atendre demandes de RMI amb dos mesos de 
termini. Concretament, una demanda efectuada aquesta mateixa setmana, se li ha donat 
una hora per a mitjans del mes d’abril. Creu la regidora de Serveis Socials que aquest és un 
termini raonable per atendre una demanda de RMI? Si ho creu així, com pensa que pot anar 
subsistint la família demandant fins que la seva petició sigui tramitada? I si no ho creu així, 
quines accions realitzarà per evitar uns terminis de resposta tan llargs en un tema tan 
socialment sensible? Estan avui les peticions del RMI considerades pel Departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament del Masnou com una actuació de resposta prioritària? I si la 
resposta és sí, totes les demandes de l’Ajuntament tenen un temps de resposta de dos 



30 
  

mesos. Espero que la regidora i el departament examinin la situació i posin fi a un temps de 
resposta clarament inacceptable per a un cas de probable urgència social. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, tinc una bateria de preguntes que serà una mica llarga, però ho 
lamento.  
 
El mes passat em vaig adreçar al Govern per fer-li arribar les queixes de veïns del Camí Ral 
en relació amb l’actuació de la màquina baldejadora en aquest sector. Vaig manifestar que 
passa pel carrer de matinada, cap a les cinc del matí, que embruta més que no pas neteja, 
que deixa un rastre fàcil de seguir i que fa un soroll insuportable que desperta els veïns i 
veïnes i vaig preguntar al Govern si era coneixedor d’aquesta situació, quan havia passat la 
màquina la darrera revisió i quins són els índexs de soroll detectats. Finalment, vaig 
demanar que es retirés aquesta màquina del servei si no complia les normatives de soroll.  
 
En la seva resposta, que no m’agradaria entendre com una presa de pèl, el regidor Sr. 
Matas m’agraeix la meva preocupació per la maquinària de la concessió, em diu que espera 
que aviat puguem tenir un nou servei que millori la qualitat de vida dels nostres 
conciutadans, m’adjunta la fitxa tècnica del vehicle i em diu que aquest passa una revisió a 
fons cada any.  
 
D’aquesta resposta interpreto que, o bé el Sr. Matas no ha llegit bé la pregunta, o bé no ha 
estat capaç d’interpretar-la correctament.  
 
La primera cosa que vull dir al Sr. Matas és que em sap greu perquè no em puc girar, 
perquè si em giro el micròfon no recull la intervenció, és que jo no em preocupo per la 
maquinària de la concessió. El que a mi em preocupa, Sr. Matas, és la qualitat del servei i, 
com vostè diu, la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Sr. Matas, li vaig preguntar si era coneixedor dels problemes que jo esmentava en la meva 
pregunta i vostè no m’ha contestat. Per tant, li reitero la pregunta: Era vostè coneixedor 
d’aquests problemes? Si la resposta és no, la meva pregunta és: Com pot ser que el regidor 
de Manteniment no sigui coneixedor d’una problemàtica que salta a la vista i afecta l’oïda? I 
si la resposta és sí, la meva pregunta és: Senyor Matas, com es pot justificar que essent 
coneixedor d’aquest problema no hi hagi posat una solució ràpida? També li vaig preguntar 
pels índexs de soroll detectats en la màquina i vostè tampoc m’ha respost aquesta pregunta, 
per la qual cosa li torno a preguntar: Senyor Matas, quins són els índexs de soroll de la 
màquina quan està en funcionament?  
 
Finalment, li vaig demanar que si la màquina no complia les normatives de soroll la retirés, a 
la qual cosa vostè ha fet cas omís. 
 
Miri, Sr. Matas, el passat 13 de febrer, o sigui fa sis dies, la màquina, que per cert és jove, 
només té vint anys, va actuar de nou i, a les 8.05 h del matí vaig pensar que seria 
interessant fotografiar el rastre de la màquina, i així ho vaig fer. He imprès unes quantes 
fotografies que ara mateix s’estan passant al públic per deixar constància del desastre i per 
demostrar que aquest Govern està llençant els diners dels nostres ciutadans i ciutadanes, 
pagant per un servei de neteja que no només no neteja sinó que el que fa és embrutar 
encara més. 
 
Li demano que observi les fotografies amb atenció, demani a CESPA les explicacions 
adients i li exigeixi la reparació corresponent, reparació econòmica si convé. També li 
demano que, a la vista d’aquestes fotografies, faci retirar del servei aquesta màquina fins 
que no entri en funcionament la nova concessió. 
 
Per cert, i per acabar aquesta primera pregunta: En la fitxa tècnica que m’ha fet arribar hi 
consta textualment que:” El vehicle del qual s’indiquen les característiques compleix en 
aquesta data la reglamentació vigent” però, Sr. Matas, la data és el 14 de juny de 2010 i la 
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mateixa fitxa diu que és vàlida fins al 14 de juny de 2011. Per això, Sr. Matas, li demano que 
em faci arribar la fitxa tècnica actualitzada, si és que la té, de la màquina en qüestió. 
 
La segona diu així. Sembla que, una vegada més, s’està produint una vulneració de la 
normativa al local situat al c/ Dr. Botey, 7, del qual hem parlat moltes vegades en aquest 
plenari. Ens consta que aquest mes s’ha produït una denúncia a la Policia Local perquè el 
propietari del local, incomplint la normativa, l’està tornant a utilitzar com a habitatge, tal com 
havia fet, de manera reiterada, en els darrers anys. També em consta que la veïna afectada 
per aquesta situació ha entrat una instància per Registre. Pregunto al govern si és 
coneixedor d’aquesta situació, li recordo que, per aquests mateixos fets, a l’Ajuntament hi ha 
un expedient format per moltes pàgines i li demano que actuï amb el màxim rigor i la màxima 
diligència i, si escau, incoï el corresponent expedient sancionador i vetlli per un estricte 
compliment dels terminis que es determinin. Així mateix, li demano que ens mantingui 
informats de les actuacions que adopti.  
 
En el pressupost de l’any 2015, i a proposta del nostre grup, figura una partida de 50.000 € 
per actuacions de millora dels centres d’ensenyament públic. Demano al Govern que informi 
les direccions i les AMPA d’aquests centres de l’existència d’aquesta partida, que els sol·liciti 
una llista d’actuacions prioritzades amb l’objectiu de valorar-les i que, una vegada efectuada, 
s’acordi quines són les actuacions que es duran a terme aprofitant les vacances d’estiu. 
 
En el mateix pressupost, i també a proposta del nostre grup, figura una partida de 20.000 € 
per atorgar subvencions per al pagament de despeses d’escolarització i menjador a les 
famílies que escolaritzen els seus infants a les dues escoles bressol municipals. Demano al 
Govern que informi les famílies de Sol Solet i La Barqueta de l’existència d’aquesta partida, 
que elabori una proposta de bases per a l’atorgament d’aquests ajuts i que intenti 
consensuar-ne el contingut amb la resta del consistori. 
 
En relació amb el curs escolar 2015-2016, també són rumors, s’està estenent el rumor de la 
possible pèrdua de grups de P3 en relació amb l’actual oferta educativa. Preguntem al 
Govern què en sap en relació amb aquest tema?, quins contactes ha mantingut amb els 
SSTT del Maresme - Vallès Oriental, i li recordem la voluntat del consistori, expressada de 
manera reiterada en els darrers anys, de vetllar perquè es mantingui l’oferta de 10 grups de 
P3 al nostre municipi i ens oferim a col·laborar en qualsevol iniciativa que plantegi per 
aconseguir aquest objectiu. 
 
En més d’una ocasió ens hem adreçat al Govern amb motiu de l’abús i la incorrecta 
utilització dels plafons informatius que, en la major part dels casos, es produeix per part de 
persones, entitats i/o empreses alienes al Masnou, també hem fet una fotografia en la qual 
se’n veu un exemple. Ens acostem a la campanya per a les eleccions municipals i el nostre 
grup considera que es fa necessari regular-ne la utilització, aprovant una normativa que 
determini qui i com pot utilitzar aquests espais informatius i establint un procediment 
sancionador per als incompliments. És per això que demanem al Govern que redacti una 
normativa que reguli l’ús dels plafons i que entri en funcionament abans del mes de maig.  
 
En el Ple del mes passat, i vist el que havia succeït amb la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts per al pagament de l’IBI a favor de persones amb escassa capacitat econòmica, a la 
qual només s’hi van presentar disset sol·licituds, de les quals set van ser denegades per no 
complir amb els requisits de la convocatòria, entre altres qüestions vaig preguntar al Govern 
quina era la seva valoració del fracàs d’aquesta convocatòria; quines creien que podien ser 
les causes de la baixa participació; quines havien estat les campanyes informatives que 
s’havien adreçat a la ciutadania del Masnou per donar a conèixer l’esmentada convocatòria 
i, per últim, si el govern reconeixia, tal com el nostre grup li havia manifestat en més d’una 
ocasió, que tant el valor cadastral de l’habitatge com els ingressos màxims establerts eren 
molt baixos? 
 
La resposta obtinguda ens ha deixat estupefactes: Segons la regidora de Benestar Social, 
Sra. Condeminas, que és qui signa la resposta, el fet que només s’hagin presentat 17 
sol·licituds no es pot considerar un fracàs ni un desastre sinó una constatació de la realitat. 
La Sra. Condeminas afirma també que, des de Serveis Socials, sí que es tenia consciència 
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que aquest tipus d’ajuts no tindrien una resposta massiva, perquè la situació de crisi, diu la 
resposta, no està afectant de forma generalitzada el Masnou ni les famílies usuàries 
d’habitatges que paguen IBI. En funció d’aquesta resposta pregunto a la Sra. Condeminas 
què vol dir amb aquesta afirmació? Li pregunto també, d’acord amb la informació que ella 
disposa com a regidora de Benestar Social, quantes famílies del Masnou estan afectades 
per la situació de crisi i, d’aquestes, quines no són usuàries d’habitatges pels quals paguin 
l’IBI. I li pregunto també en quines dades objectives es basa per no acceptar que la 
convocatòria ha estat un fracàs i un desastre quan, de les 3.385 famílies que complien la 
condició de viure en un habitatge amb un valor cadastral inferior als 50.000 €, només 17 (un 
0,5% del total) han participat en la convocatòria. 
 
La regidora també afirma que els límits econòmics que establia la convocatòria no eren 
massa baixos i, per últim, acaba qüestionant la necessitat de la convocatòria d’aquest tipus 
d’ajuts dient: “Fins i tot serà necessari qüestionar, tenint en compte els resultats assolits, si 
la convocatòria en si (i no únicament els barems) és una resposta adequada a les 
necessitats dels nostres veïns i veïnes”. És a dir, segons la Sra. Condeminas, la situació 
econòmica de la immensa majoria de les famílies del Masnou, totes excepte 17, és tan 
òptima que cap  necessitaria ser beneficiària d’un ajut per al pagament de l’IBI.  
 
I la meva pregunta és: Sra. Condeminas, quants usuaris/es van tenir els Serveis Socials del 
Masnou l’any 2013? I l’any 2014? Quants d’aquests van rebre ajuts per al pagament de 
llibres i material escolar, per al pagament del menjador, per al pagament del lloguer del seu 
habitatge, per fer front a necessitats bàsiques, per alimentació i per a la resta de conceptes 
amb els quals treballen els Serveis Socials del Masnou? I, de tots aquests, quants vivien en 
habitatges pels quals pagaven l’IBI. 
 
Sra. Condeminas, que fàcil i elegant hagués estat reconèixer que s’havien equivocat, que la 
convocatòria era molt restrictiva, que els mitjans emprats per informar-ne havien estat 
totalment insuficients i que fàcil, elegant i convenient per a les necessitats de les famílies del 
Masnou que ho estan passant més malament hagués estat que el Govern municipal, tan 
aviat com va veure el resultat de la convocatòria, n’hagués realitzat una altra per atorgar els 
més dels 48.000 € que van quedar sense distribuir.  
 
Demanem al Govern que prengui nota, que presenti de manera immediata una proposta de 
bases per a l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’IBI utilitzant els 50.000 € que, a 
proposta del nostre grup, hi ha al pressupost de 2015 i que consensuï aquestes bases amb 
la resta de grups municipals. 
 
La vuitena diu el següent. En el mes de juny de 2011, aviat farà quatre anys, la Diputació de 
Barcelona va lliurar a l’Ajuntament del Masnou el Pla Director de Clavegueram. Aquest Pla 
va ser redactat en aplicació d’un conveni de col·laboració entre ambdues administracions, 
aprovat a petició del govern del PSC i ICV-EUiA. El nostre grup ha vist, amb sorpresa, que el 
Govern municipal no ha realitzat cap tràmit per a la seva aprovació en els més de 44 mesos 
transcorreguts des de llavors. Mentre, els aiguats que hem patit en aquests mesos han 
causat destrosses i molèsties importants al nostre municipi sense que el Govern hagi fet 
servir aquesta eina que, per al nostre grup, és essencial a l’hora de planificar les actuacions 
a realitzar en el clavegueram del nostre municipi. Demanem al Govern que realitzi les 
actuacions necessàries per tal que el Pla Director del Clavegueram pugui ser aprovat en el 
termini de temps més breu possible. 
 
En resposta a la pregunta que vaig fer el mes passat relacionada amb l’ocupació dels 
habitatges públics de lloguer se’ns informa que, en el mes de març de 2014, hi havia vuit 
habitatges desocupats i que el termini per cobrir un habitatge desocupat és de dos mesos.  
 
Preguntem al Govern quants habitatges hi ha desocupats actualment, en quines de les 
promocions estan situats, quantes persones estan a la llista d’espera de les quals van 
participar al sorteig de 30 de juliol de 2012 i com es distribueixen per poblacions d’origen? 
 
Fa més d’un any, el Govern ens va informar de la posada en marxa d’un pla que permetria 
respondre les instàncies i sol·licituds rebudes en un termini màxim que crec que es va fixar 
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en 15 dies. Voldria preguntar si les previsions s’han complert i demano un informe amb el 
nombre d’instàncies adreçades a l’Ajuntament, pels veïns i veïnes demanant informació o 
actuacions concretes, en els anys 2013 i 2014 agrupades en funció de la regidoria a la qual 
anaven destinades, així com el termini en el qual han estat contestades. Relacionat amb 
aquest mateix tema, voldria preguntar al Govern per quina raó no s’ha donat resposta a les 
instàncies de data 28 de juliol i 18 d’agost de 2014 presentades per la Sra. SSSSS en 
relació amb l’entitat SOCNUM i al Bar Casinet. 
 
També relacionat amb SOCNUM, en resposta a la pregunta que va fer el nostre grup el 
passat mes de novembre, el regidor senyor Eduard Garcia ens informava que el 10 de 
novembre de 2014, el president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la DIBA havia 
aprovat el decret pel qual s’aprovava l’actuació “Redacció d’informes i assistència jurídica i 
tècnica sobre les activitats que inclou una llicència de centre cultural i recreatiu concedida 
l’any 1983. En la mateixa resposta se’ns informava que el termini per al lliurament dels 
treballs era de tres mesos des de la signatura del decret. Preguntem al Govern si la DIBA ja 
ha procedit a lliurar la documentació relativa als treballs esmentats i, si és així, li demanaria 
que en fes arribar un còpia a cadascun dels grups municipals i la regidora no adscrita. 
 
Finalment, no ens consta haver rebut resposta a algunes de les preguntes formulades en el 
ple del mes passat, algunes de les quals, a més a més, ja eren velles. Una l’ha contestat 
abans el senyor Matas. Li recordo, al senyor Matas, que l’obligació de les preguntes que es 
fan per escrit és de respondre-les per escrit, i aquestes que hi ha ara no les llegiré, però sí 
que constaran en acta i, per tant, demanaria al Govern que no esgotés el termini de quinze 
dies perquè el termini està totalment ultrapassat.  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades per escrit al secretari. 
 
En diverses ocasions hem preguntat al Govern quan procediria a pagar als treballadors 
municipals la part de la paga corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 i li hem demanat que fos diligent per fer el pagament tan aviat com la legalitat ho 
permetés. Tenim coneixement que això ja ha estat fet en el cas dels contractats laborals, 
però creiem que resta pendent el cas dels funcionaris. Per això, preguntem al Govern quan 
pensa efectuar aquest pagament i li demanem que ho faci al més aviat possible. 
 
Per dues vegades consecutives, hem hagut de preguntar per la situació de brutícia de les 
àrees de recollida selectiva fins que, finalment, hem rebut una resposta parcial a les 
preguntes efectuades. I dic parcial perquè hi ha una part de la pregunta a la qual no s’ha 
contestat.  
 
És aquesta: “Al mateix temps, se’ns ha informat que en la major part dels casos, quan els 
treballadors de l’empresa encarregada de la recollida procedeixen a buidar els contenidors, 
enlloc de recollir els residus i dipositar-los en el camió, acostumen a dipositar-los en els 
contenidors de rebuig.”  
 
Aquesta situació fa que molts dels veïns i veïnes del Masnou es qüestionin si val la pena 
l’esforç que fan per reciclar i, a la vegada, causa un important perjudici a l’Ajuntament, ja que 
aquest deixa d’ingressar diners pels residus que no es reciclen i, a més, ha de pagar més 
per aquells que, de manera impròpia, es dipositen als contenidors de rebuig. És per això que 
preguntem al Govern si té coneixement d’aquesta situació; si ha rebut queixes dels veïns i 
veïnes en aquest sentit. 
 
En les darreres setmanes he visitat, en diverses ocasions, l’edifici de Roger de Flor, 23 i he 
vist que l’ascensor està fora de servei. Aquest és un problema que afecta tant els 
treballadors municipals com les persones usuàries dels serveis municipals ubicats en 
l’edifici, algunes de les quals tenen problemes de mobilitat. Preguntem al Govern des de 
quina data l’esmentat ascensor està fora de servei, quina és la raó que no estigui encara 
reparat (que esperem no sigui una raó econòmica) i demanem al Govern que la reparació 
s’efectuï amb la màxima urgència possible. 
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I només dues coses més i molt curtes. Una, per al senyor Llorenç Birba. Vaig demanar per 
instància que se’m fes arribar el document que contenia la redacció de les ordenances 
fiscals de l’any 2015 i el document se’m va facilitar en PDF i vaig demanar, si us plau, si 
se’m podia facilitar el document en Word. La resposta del senyor Birba no sé, em fa pensar 
que o creu que sóc tonto o ell es passa d’espavilat. Però, en tot cas, si no és ni una cosa ni 
una altra ell me la justificarà. En la seva resposta diu, “Miri, ja li hem donat en PDF i a més a 
més se la pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament que també està en PDF, diu 
perquè és l’únic document oficial a l’Ajuntament del Masnou.” I jo li dic al senyor Birba, 
senyor Birba vostè sap com s’elaboren els documents de la regidoria de finances de la qual 
vostè és el responsable? Vostè creu que les ordenances fiscals es redacten en PDF o es 
redacten prèviament en Word i després es transformen a PDF? Si és així, li torno a reiterar 
la demanada. Li demanaria que, tal com faig jo, quan faig preguntes com avui, no tinc cap 
inconvenient a fer-li arribar el redactat de les preguntes a la funcionària corresponent en 
Word i no en PDF, o no fer-li arribar, li agrairé que em faci arribar una còpia de les 
ordenances en Word com, per cert, se m’ha fet arribar dels anys 2014, 2013 i 2012. No 
entenc quina pot ser la dificultat ara.  
 
I l’última és una demanda a l’Alcaldia. En més d’una ocasió, ens hem interessat per la 
situació en què es troben les llicències d’activitats d’alguna entitat cultural com ara el Casino, 
d’entitats esportives com el Club Nàutic del Masnou i com el Club de Tennis del Masnou i 
també, perquè no, d’alguna instal·lació industrial com és ara la fàbrica de la DOGI. Creiem 
que aquests són temes molt importants en els quals valdria la pena intentar que l’Ajuntament 
en Ple arribés a consensuar una actuació que permetés que en el màxim, en el mínim temps 
possible i amb els mínims inconvenients, tant per a les entitats com per a l’empresa, 
poguessin adequar les seva situació actual que ara mateix és de dotar la legalitat. Llavors, li 
demanaríem, a l’alcalde, ni que ni fos en una Junta de Portaveus, que fes venir els tècnics 
municipals corresponents perquè ens informessin de la situació actual d’aquestes llicències i 
de les possibles mesures que podríem emprendre conjuntament per tal d’aconseguir que en 
un breu termini de temps totes les entitats esmentades, i també l’empresa DOGI, poguessin 
estar complint la normativa.  
 
I, per acabar, hem fet referència al SOCNUM, la senyora Carmen Martínez ha fet referència 
a l’actuació que s’està fent. Bé, que de fet no s’està fent al carrer Santiago Rusiñol. Creiem 
que aquests són temes menors, però que també és interessant posar fil a l’agulla per 
resoldre’ls al més aviat possible. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo no tinc la capacitat de síntesi que té el senyor Màxim Fàbregas, 
o sigui que intentaré afanyar-me per no avorrir el personal.  
 
Fins no fa gaire, al carrer de Josep Estrada amb Carme de Califòrnia hi havia un arbre 
esplèndid a la via pública de grans dimensions que fa unes setmanes, doncs, aquest arbre 
va aparèixer talat, tal com ja vaig avançar al senyor Matas. Voldríem saber quin era el valor 
de l’espècie d’aquest arbre i si s’ha pensat a reposar-la o s’ha pres alguna mesura per 
reposar-la. Igual també, ens agradaria conèixer els motius pels quals ha estat talat. 
 
Al plenari de desembre ja vam preguntar l’opinió del senyor alcalde respecte al projecte de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, presentat pel senyor Mas 
Colell el passat 2 de desembre, i especialment per la manca d’inversions que preveia al 
nostre municipi. 
 
Ja vam denunciar que la inversió que preveu la Generalitat aquí al Masnou és la mateixa 
quantitat que destinarà per les escoles bressol de Catalunya, zero, ni un euro. I és 
precisament sobre les escoles bressol que volem saber què és el que ha fet el Govern, 
perquè molts ajuntaments han denunciat el deute que la Generalitat té amb les escoles 
bressol, i volem saber si el nostre Ajuntament es troba entre aquests que han actuat. I li ben 
asseguro que m’agradaria que així fos, tot i que molt em temo que no hagi estat així. I he de 
dir, que de Convergència i Unió no m’estranya, atès que, honestament, sempre han mostrat 
la seva oposició a aquest servei municipal, mentre han optat per defensar i potenciar el 
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servei privat; però i Esquerra Republicana? Aquesta Esquerra Republicana que manté el 
mutisme és la mateixa que va defensar, al costat del PSC i d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa la creació de les escoles bressol? És la mateixa que va 
assentar les bases de la democratització d’aquest servei? No, no és la mateixa. En aquest 
moment, Esquerra Republicana no és la defensora dels drets dels masnovins. Esquerra 
Republicana de Catalunya és la defensora dels seus propis interessos. Volen treballar per 
construir estructures d’estat, quines? El sistema polític d’educació no és una estructura 
d’estat? No ho són les escoles bressol? Senyor Oliveras, vostè vol ser alcalde i, en canvi, és 
còmplice del desmembrament del sistema municipal d’escoles bressol. És còmplice de 
l’ofegament dels serveis públics i, com ha quedat palès pels fets que darrerament 
succeeixen amb el personal de l’Ajuntament, és còmplice de la pèrdua de drets socials que 
tan va costar adquirir al seu dia. Senyor Oliveras, on ha quedat la E d’Esquerra?  
 
Ens hem assabentat per la premsa que el Mercat Municipal, el nostre Mercat, ha fet vint 
anys. Segons el web municipal, hi havia diversos regidors de l’Ajuntament, tots del Govern, i 
es va comptar amb la presència del director general de Comerç de la Generalitat, Josep 
Maria Recasens i Soriano, que segurament devia ser una visita no prevista que passava per 
allà i s’hi va apuntar. La manca de cultura democràtica del Govern del Masnou és 
preocupant. Un esdeveniment d’aquestes característiques mereixia la presència de tot el 
consistori, però no hem estat convidats. Senyor Quim Fàbregas, aquest és un greu error 
polític i el faig responsable a vostè, perquè vostè és el responsable de l’espai i vostè va ser 
el responsable d’organitzar l’esdeveniment.  
 
I també a vostè, senyor alcalde, per saltar-se de nou una norma no escrita, però molt 
important, que és la participació en els actes municipals de tots els representants de la 
ciutadania.  
 
Vull destacar la diferència de l’esplèndid acte del Palau de la Música per a la gent gran 
organitzat per la regidora Condeminas, on sí que vam ser convidats amb tota normalitat. 
Senyor Parés, vostè i jo hem tingut diferències, però crec que sempre hem mantingut un 
respecte i una col·laboració. És per això que em permeto donar-li un consell. Permeti que 
aquest Govern tingui més la seva complicitat, la seva honestedat i la seva transparència, 
menys joc brut, menys sectarisme i menys prepotència. En poques paraules, senyor alcalde, 
que aquest Govern sigui més Pere Parés i menys Jaume Oliveras. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé, hi ha moltes preguntes a contestar, la veritat. Jo no sé si em veig amb cor de 
contestar-ne alguna. Jo m’he apuntat bastants coses.  
 
Aula d’extensió universitària, nosaltres mateixos, jo mateix m’he trobat amb ells. Estem 
intentant buscar una solució.  
 
Els robatoris, Xavier. El tema de l’incendi, en sabem la causa? Sí. Si la vol saber, en una 
Comissió especial ja li ho explicarem, però no és una causa. 
 
Onada de robatoris, hi ha robatoris, sí que és veritat, hi ha robatoris. Els robatoris, no està 
havent-hi onada, sí que el que està creixent, Xavier, és la sensació, d’acord. Quins robatoris 
s’han produït darrerament? A veure, s’han produït dos robatoris en una urbanització 
coneguda aquí al Masnou, un d’ells va ser... i també s’han produït robatoris a les farmàcies 
del Camí Ral. Una d’aquestes farmàcies té la porta tancada en aquest moment i per accedir 
a la farmàcia s’ha de picar al timbre. Quan un intenta accedir en una farmàcia, posem 60-70 
persones al dia, doncs, i per què tens la porta tancada? Oh, perquè em van robar. S’està 
produint aquesta situació. Què hem fet nosaltres? Nosaltres hem desplegat el que se’n diu 
Nivell 4 a totes les patrulles, a tots els efectius que tenim i estem pendents d’una propera 
reunió amb la BP de Premià.  
 
Sí que és veritat que això no ens ha de conformar, és a dir, el que està passant aquí al 
Masnou és en menor intensitat, però que està passant a la rodalia. Això no ens conforma i 
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és que onada no n’hi ha, però sí que hi ha un creixement important de la sensació. Això li ho 
puc garantir. 
 
I, per tant, senyora Crespo no és que jo no li vulgui donar informació, però sí que podem 
donar, sí que ens comprometem amb tots els grups, com hem fet altres vegades, que en 
una propera Comissió aprofitem la comissió del mes que ve, jo crec que a finals de febrer 
podrem donar una estadística i podem comentar aquestes dades amb més profunditat, eh. 
 
Després, sobre les causes de l’incendi, si vols te les comento, però... no és res greu, eh? 
No, no, no, és més anecdòtic que... Home l’estat que hi ha és de degradació, home, sabeu 
que hi ha una promoció privada del PP12, de tot aquell sector, que afecta, per tant és una 
promoció privada. Nosaltres, doncs, tenim els instruments que tenim per incidir amb el tema 
dels ocupes i quan els temes estan judicialitzats la nostra tasca, a part d’identificar els que 
entren i surten, doncs, acaba allà i de vigilar la zona, per contestar-li una mica el tema dels 
ocupes. Hem tingut altres ocupacions, que avui dia ja no hi són, eh. I també gràcies a la 
tasca d’identificació i de tasca de negació. El que passa que en allà jo diria que el que són, 
no són “ocupes”, és una altra tipologia. Ocupes amb “K” no ho són, amb “K”, ocupes del 
moviment ocupa no ho és, és una altra tipologia. 
 
El Sr. Àngel Lugo 
 
Carme, va per tu. Volia dir que el tema del carrer Kennedy, el 62, això ja es comença a 
eternitzar. A veure, com deia l’alcalde, doncs, el que és l’apartat policial ja s’ha fet, es va 
requerir als propietaris de l’edifici, que està en mans d’una entitat bancària, aquí el problema 
és que no estan per la tasca de tirar-ho endavant com passa en altres tipus d’ocupació. I el 
tema de captació de llum, d’aigua i gas, doncs el mateix. Vull dir, s’ha donat avís als 
diversos organismes i estem en el mateix punt.  
 
El tema del famós incendi, Elena, doncs, tan senzill com un acte de vandalisme, una moto, 
que de fet estava en estat d’abandonament, i algú que tenia ganes de distreure’s la va ficar 
dintre d’un túnel claveguera, que hi ha connexió, i la va cremar.  
 
I bé, el del tema que has comentat, això va per tu Xavier, el tema del pas de vianants o els 
carrers que tenim de vianants. És un problema etern, vull dir, és difícil trobar una solució que 
no passi per un problema de civisme, com d’altres problemes que hi ha al poble.  
 
Respecte a les suposades onades, l’ alcalde ja te n’ha fet cinc cèntims. Veritablement, és un 
tema fluctuant, vull dir, quan es fa una pressió policial en una població del voltant, doncs, 
lògicament els delinqüents decideixen emigrar i fins que no es produeixi una detenció o una 
altra pressió tornaran a fer el mateix. De totes maneres, estem plantejant a diferents plans, 
de cara a intentar d’alguna manera aturar, sobretot a nivell... temes de... no tant temes de 
robatoris com els que creen més alarma, com poden ser les instal·lades o els robatoris amb 
violència amb els vehicles. De fet, és el que t’ha dit l’alcalde, volem plantejar una reunió amb 
l’intendent dels Mossos de Premià per coordinar accions a seguir, per totes dues bandes.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Hola, bona nit. Per respondre al Màxim Fàbregas, respecte al que m’has comentat del 
procediment de queixes i suggeriments. Et dono unes dades, si bé, ja te las passaré perquè 
són bastant exhaustives. L’any 2013, el 18 de març del 2013, es va posar en marxa aquest 
procediment per gestionar, és a dir, per atendre, per controlar les instàncies, no instàncies 
sinó les queixes i suggeriments, ho dic perquè després et comentaré aquests dos altres 
temes.  
 
El 2013 s’han generat un total de 329 queixes i suggeriments dels quals tres eren 
incorrectes. Trenta-set van ser duplicades, per tant, estem tramitant dues-centes vuitanta-
tres queixes i suggeriments. Per departaments ho tinc: quatre d’Alcaldia, tres de Recursos 
Humans, dues de Serveis Centrals, una de Rendes, setze d’intervenció, cent vint-i-dues de 
Mobilitat. Aquest tema de Mobilitat és pel canvi de sentit de la Nacional II, per això es van 
produir tantes incidències. Dinou d’Urbanisme, trenta de Medi Ambient, nou de Paisatge, 
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trenta-dues de Manteniment, una de Promoció Econòmica, vint-i-vuit de Seguretat 
Ciutadana, una de l’OAC, catorze de Cultura, una de l’OMIC, una d’Infància, Salut Pública 
cinc; Participació Ciutadana, una; Benestar Social, una i Esports, tres. El protocol diu que 
hem de respondre en un termini de vint dies, no quinze, val? Llavors, han estat respostes 
abans d’aquest termini de vint dies el 69,17 % i fora de termini, el 30,83 %. Fora de termini, 
com a màxim se n’han respost vint-i-quatre, un 58,54 % de 33 a 26 dies. Això ha sigut el 
màxim al 2013. 
 
Al 2014 es van rebre 214 queixes i suggeriments dels quals dotze van ser incorrectes, set 
van ser suggeriments, una va ser un agraïment i es van tramitar 202 queixes i suggeriments, 
de les quals cinc eren d’Alcaldia; una, de Recursos Humans; sis, de Serveis Centrals; trenta, 
d’Urbanisme; setanta-cinc, de Manteniment; deu, de Medi Ambient; trenta-tres, de Paisatge; 
tretze, de Mobilitat; cinc, de Promoció Econòmica; vint-i-nou, de Seguretat Ciutadana; dues, 
de Comunitat i Persones; quatre, de Cultura; una, d’Ensenyament; tres, d’Infància i Joventut; 
deu, de Salut Pública; una, de Participació Ciutadana; una, de Gent Gran i tres, d’Esports. 
 
D’aquestes 202 es van respondre amb temps i forma d’aquests vint dies protocol·litzats, el 
78,71 %. Hem incrementat ja respecte al 2013 i fora del termini, el 21,29 %. T’ho passaré 
amb dades perquè ho tinguis també. I el que et comentava, respecte a les altres dues 
instàncies, les instàncies no estan protocol·litzades. Per tant, cada departament té el seu 
temps de resposta perquè cada instància dura el que dura la seva tramitació. Suposo que el 
departament corresponent d’aquestes instàncies, doncs, ja et contestarà. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta a una de les preguntes que ha efectuat la 
senyora Carmen Martínez en relació amb la zona taronja i si és vigent la nova targeta que hi 
ha actualment. Bé, com sabrà, hi ha tres àrees d’aparcament de zona taronja al Masnou 
―Can Teixidor, Voramar I i Voramar II― i el període en el qual està habilitat per poder 
estacionar allà amb el distintiu taronja és de l’1 de juny al 30 de setembre. La targeta que 
tenim actualment enganxada era per als estius del 2013 i 2014 i hem d’editar la del 2015-
2016. La proposta de despesa està aprovada i ara actualment s’està confeccionant la llista 
de tots els vehicles que paguen els seus impostos al Masnou per tal que a l’abril, suposo 
que seria, fer arribar a tots els ciutadans del Masnou que disposen de vehicle i paguen els 
seus impostos al Masnou, la targeta corresponent d’aquests dos estius 2015 i 2016. 
 
També volia informar el Xavi Serra en relació amb la pilona del carrer Josep Llimona. Des 
d’abans del Nadal que hi ha amb molts problemes. Crec que en tres o quatre ocasions ha 
vingut l’empresa reparadora. Demà, a dos quarts de vuit del matí, tornen a estar aquí i 
esperem que sigui la definitiva. No m’atreveixo a posar la mà al foc, perquè, bé, ja ens han 
dit diverses vegades que han detectat l’avaria, però arreglen una cosa i funciona durant un 
parell de dies i es torna a espatllar.  
 
Finalment, al senyor Ernest Suñé, volia agrair-li el seu discurs com a candidat i li trametré, a 
la Junta de Venedors del Mercat Municipal, el fet, aquest neguit que li ha provocat el fet que 
no l’hagin convocat en aquest acte de celebració del vintè aniversari. Volia comentar que no 
va ser un acte organitzat per l’Ajuntament del Masnou, pel Govern de l’Ajuntament del 
Masnou i suposo que l’associació va convidar a qui va creure oportú. De tota manera, li 
trametré el fet, aquest neguit que li provoca el fet de no haver estat convidat. També li haig 
de dir que hi havia cartells al mateix Mercat que anunciaven l’acte, per tant qualsevol usuari 
del mercat hi hagués pogut anar tranquil·lament aquí. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, bona nit. Ja contestaré amb forma i així, però sí que m’agradaria demanar que, 
després, si el senyor Serra em pogués facilitar aquest expedient que diu que li han donat per 
dos mesos, per veure on pot ser el problema. És evident que ni aquesta regidora ni el Servei 
tenen interès en què cap dels expedients durin dos mesos. Jo no vull dir ara quin pot ser el 
motiu, perquè és que el desconec. Per tant, sí que li demanaria, doncs, que, fora micròfon, 
amb la protecció de les dades pertinent, ens el passés per veure què és el que passa. Jo 
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només tinc la referència que estem donant vuit, nou dies en les primeres visites, amb això sí 
que tinc la premissa. Per tant, entenc, que ja es deu haver validat i per algun motiu 
desconec per què hi ha dos mesos de demora. Per tant, l’hi donaré. 
 
Respecte al senyor Màxim Fàbregas, que em deia el tema de l’IBI, doncs miri, a mi em sap 
molt de greu que no li agradi la contesta. És el mateix que vam valorar el Consell de 
Benestar Social, validat per tots els membres d’aquest consell. Es va publicitar i des de 
Serveis Socials es va parlar amb tots els nostres usuaris. El que jo no dic, jo no dic ni que 
sigui un fracàs ni que sigui una victòria, simplement el que estic dient és que probablement 
la gran majoria dels nostres usuaris, perquè així ho hem pogut constatar, són llogaters que 
no tenen aquest IBI a l’hora de pagar i, per tant doncs, per això vam decidir després que 
aquests diners no es perdessin i enviar-los a altres tipus d’ajudes. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Sí, volia respondre a la pregunta que havia fet el senyor Màxim Fàbregas. Jo voldria fer una 
puntualització. Vostè va demanar el pressupost 2015 i les ordenances fiscals. En el moment 
que el pressupost va ser aprovat definitivament i, per tant, útil, es va carregar l’aplicació i, 
tan bon punt va estar carregada l’aplicació, li vam fer una sortida en el format que vostè va 
demanar, amb un llibre electrònic amb full de càlcul, tal com havia demanat. Les ordenances 
fiscals, el document oficial reitero és el PDF, què és la refosa de tota la informació tal qual va 
estar aprovada. I amb un altre format jo discrepo de donar-ho per dos motius. Primer, 
perquè no li puc garantir que aquell document sigui el vàlid i, segon, perquè entenc que 
l’eina de treball dels funcionaris, no crec que li hàgim de facilitar, ni tan sols l’he demanada 
mai jo, no se m’ha acudit. Perquè, a més, conté aquell document electrònic, molta informació 
oculta que crec que no ha de sortir més enllà de l’Ajuntament i perquè és una eina de treball. 
En tot cas, el PDF és una document electrònic, generat a partir d’aquell o aquells documents 
i si realment li interessa redactar o treballar ordenances fiscals té una eina molt fàcil que és 
l’exportació d’aquest document una altra vegada en tractament de textos. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Volies fer una intervenció molt breu. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. No, respecte a la pregunta que he fet a causa de la intervenció 
del senyor Quim Fàbregas, voldria refer la pregunta, perquè, és clar, tal com diu ell, sembla 
que va ser organitzat per l’acte, entenc que hi va haver una invitació personal a les 
persones. També van convidar el senyor director general de la Generalitat, però jo entenc 
que el protocol diu que quan una personalitat d’aquestes característiques ve al Masnou, 
doncs, els regidors han de ser informats. És una qüestió, és una qüestió d’elegància política. 
No passa res. Traslladi-ho, en tot cas, als senyors de la parada del mercat, el meu interès a 
participar en aquests actes, igual que hagués estat correcte convidar el que havia estat 
anterior regidor de Promoció Econòmica i responsable del Mercat per assistir a un 
esdeveniment d’aquestes característiques. Gràcies 
 
El Sr. Pere Parés 
 
A l’anterior i els de vint anys enrere, seguint el seu raonament. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Efectivament, i els anteriors, però com a mínim aquest que era el record més recent. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Seré molt breu, no voldria entrar en polèmica amb el senyor Suñé perquè crec que no toca 
en aquest marc del Ple. Vull dir que aquí no estem, almenys, jo no estic actuant com a 
candidat sinó com a membre d’un govern i, per tant, jo li contestaré algunes de les 
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intervencions que ha fet. Només volia dir-li que Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
pel Masnou i el conjunt del Govern, Convergència i Unió, creu tan poc en les escoles bressol 
d’aquest municipi que ha fet un contracte de sis anys per donar el màxim estabilitat en 
aquest servei municipal públic de qualitat. Evidentment, amb moltes dificultats de 
finançament que, sort també, cal dir de la Diputació de Barcelona, que s’han mantingut 
sempre al nostre costat per mantenir aquest servei municipal. Per tant, això ha de quedar 
clar. Volia dir-li, també, que en aquests moments sap que hi ha un acord de condicions amb 
el conjunt de treballadors d’aquest Ajuntament, amb la majoria sindical que hi ha en aquest 
Ajuntament, i això seguirà el seu curs en la tramitació en aquest Ple i que creiem que és un 
avanç satisfactori, i més en els moments que estem vivint. I res més. 
 
 El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, per respondre al senyor Ernest Suñé, ja que ahir va tenir l’amabilitat d’avançar-me 
aquesta pregunta, més que res, al carrer Josep Estrada hi havia un arbre molt gran, de 
grans dimensions, que més del 50 % de la copa estava, entrava dintre de la propietat. Les 
arrels estaven esquerdant i aixecant el mur de la finca. Per tant, teníem responsabilitat 
patrimonial. Passa una canonada d’un torrent i hi havia possible afectació dels serveis 
d’aigua i de gas per les arrels d’aquest arbre, però que estava creixent. Per aquest motiu, 
doncs, després de la reclamació feta pel propietari, es va decidir treure’l. És un arbre amb 
poc valor, és una espècie amb poc valor. I respecte si s’ha considerat replantar-lo, a veure. 
el que sí que fem des de la Regidoria de Medi Ambient és, un cop s’acabi la poda, començar 
a replantar arbres dins el municipi en aquells llocs que creiem que pels forats que hi ha, els 
escocells que hi ha, valgui la pena replantar-los. Si fem una actuació que fa temps que no es 
fa i tornarem a actuar en aquest sentit. 
 

Per part de la Presidència es modifica l’ordre de les mocions. 
 
13. Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC-AM de suport a la 
simplificació de les obligacions tributàries per les entitats sense ànim de lucre 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Aquí, doncs, els vull comentar que farà la lectura de la moció el portaveu de Convergència i 
Unió i, en canvi, defensarà el posicionament d’aquests dos grups el senyor Jaume Oliveras.  
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, si de cas volia informar també que el Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya va 
presentar unes esmenes que han sigut acceptades i, si li sembla, llegiria ja la moció tal com 
queda amb les esmenes incorporades. 
 
Moció dels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord pel Masnou de suport a la simplificació de les obligacions tributàries 
per les entitats sense ànim de lucre, amb les esmenes presentades pel Grup Municipal 
del PSC-PM 
 

El senyor Eduard Garcia Gebani llegeix la moció següent. 
 

“La nova Llei de l’impost sobre societats (Llei 17/2014) ha introduït canvis substancials 
respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre les quals hi ha 
l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats sense ànim de lucre, ja 
siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns, etc. 
 
L’anterior llei preveia una excepció en l’obligació de presentar la declaració de l’impost de 
societats per a les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits: 
- que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals. 
 
- que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 
2.000 euros anuals. 
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- que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. 
 
Amb la nova regulació, totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a presentar la 
declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, i sigui quin sigui 
el volum d’ingressos de l’entitat. L’eliminació d’aquests supòsits suposarà que moltes 
entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt superiors a les actuals, 
desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva mida ni activitat. 
 
Catalunya té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i cívica i la 
majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una mínima infraestructura 
tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a les quotes dels 
associats, petits donatius i puntuals subvencions públiques. Des d’aquesta perspectiva no 
sembla justificable obligar, a aquestes entitats petites i amb pocs recursos, a assumir noves 
obligacions comptables i tributàries, únicament per exercir-hi un major control. 
 
La nova llei, impulsada pel govern del PP, suposa un atac al món associatiu que realitza una 
gran tasca social, cultural, cívica, etc. imposant noves obligacions i càrregues burocràtiques 
que dificulten la gestió del dia a dia. Una vegada més, el Govern espanyol dificulta la tasca 
del món associatiu i del tercer sector del país, el qual ha estat clau en la història del progrés 
de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, el grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels 
Diputats ha presentat diverses iniciatives per modificar la llei en defensa dels interessos de 
les associacions i entitats sense ànim de lucre. Primer es va presentar una esmena al 
projecte de llei, la qual va ser rebutjada pel PP i, en posterioritat a la seva aprovació, s’ha 
presentat una proposició de llei sol·licitant que es modifiqui en el sentit de mantenir les 
excepcions a l’obligació de presentar declaracions de l’impost sobre societats. 
 

Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord pel Masnou, amb les esmenes d’addició del Grup Municipal del PSC-PM 
(punts del segon al cinquè) de la part resolutiva, proposen al Ple municipal l'adopció dels 
acords següents: 

ACORDS 
 

PRIMER. Instar el Govern espanyol a modificar la Llei de l’impost sobre societats per tal de 
simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i 
recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’impost sobre 
societats. 
 
SEGON. Mostrar el suport a totes les federacions i plataformes d’entitats i associacions del 
municipi que s’han manifest en contra de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats davant 
d’una mesura que els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de 
forma anàloga a una societat mercantil. 
 
TERCER. Reiterar el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes 
les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica i 
sostenibilitat dels seus projecte socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran 
tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans i 
conciutadanes. 
 
QUART. Defensem, d’acord amb els principis democràtics del nostre estat de dret i 
seguretat jurídiques, totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la 
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre que vagin 
acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió d’unes 
entitats, la gran majoria, amb pocs recursos humans i financers. 
 
CINQUÈ. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que instin el 
Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el qual es 
reconegui el valor de la forma jurídica d’associació com a eina de cohesió social, integradora 
i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa. 
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SISÈ. Notificar la present moció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés espanyol, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a la 
Presidència del Govern espanyol i a les associacions i entitats sense ànim de lucre del 
municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova 
per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, volia comentar un parell de coses al respecte. Una és que 
arriben tard. El ministre Montoro s’ha compromès ja fa uns dies, no sé si ho sabien, a fer un 
tall, fer un tall en els 50.000 € d’ingressos amb les associacions. És a dir, a partir de 50.000 
€ serà obligat fer l’impost i els que tinguin menys de 50.000 € doncs no serà obligat fer 
l’impost de societat. Dit això, voldria preguntar quantes associacions del Masnou, quin 
percentatge estarien obligades a fer l’impost de societats amb aquestes condicions. Jo 
penso que seria alguna o molt poques que tinguin ingressos per sobre, respecte del total 
d’associacions, que no són poques al Masnou, que tenen unes facturacions o uns ingressos 
notablement inferiors. En segon lloc, doncs, es parla, això és un atac a l’associacionisme, al 
Govern espanyol; bé, aquí sembla que es vulgui plantejar que aquest tema es fa per atacar 
l’associacionisme de Catalunya. Com si no hi hagués associacionisme a Andalusia, al 
Llevant, a Madrid, a Euskadi i a tants altres llocs d’Espanya. Això no és per atacar ningú, és 
per clarificar. També, no ho oblidem, no oblidem que sota l’associacionisme, sota les 
fundacions, sota determinades organitzacions també s’han fet disbarats, s’han fet disbarats. 
Això s’ha de controlar en benefici de tots. I bé, unes eines, les eines de control, doncs, són 
les comptabilitats clares i transparents. El que passa és que a vegades no són fàcils. Bé, 
aquí es va començar amb un principi de màxims, s’ha ajustat, amb la qual cosa amb el 
compromís que té el ministre Montoro, com ha manifestat en els mitjans ja públics, bé, 
aquest tema afectarà de forma molt, molt petita. En el cas nostre al Masnou, que és el que a 
mi una mica m’interessa i m’ocupa.  
 
Després, volia comentar una altra cosa. Bàsicament, són els 50.000 € i es retoca l’ingrés de 
1.000 € en ingressos que no estiguin subjectes a retenció. S’ha ajustat a la normativa, amb 
la qual cosa, entenc que aquesta moció “no da lugar”, no té lloc. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor Jaume Oliveras, té la paraula. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, primer de tot, doncs, al procés d’aquesta moció que vam presentar conjuntament 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord pel Masnou i Convergència i Unió s’han afegit, 
com s’ha dit abans, les esmenes presentades pel Grup Socialista, que estava en la part 
dispositiva, i s’han incorporat al conjunt de les propostes que es feien. I, per tant, crec que 
ha enriquit força aquesta moció, aquesta declaració en contra d’aquesta nova Llei d’impost 
sobre societats, que evidentment el que ha expressat el senyor Federico de rebaixar el que 
hi havia anterior, que era de 100.000 a 50.000, doncs, continua posant en situació de risc 
moltes entitats, i primer caldrà veure les declaracions d’aquest ministre, la veritat tampoc ens 
donen una excessiva credibilitat, per dir-ho d’alguna manera, no. Creiem que és un greu 
problema de desconeixement de la realitat associativa del nostre país i per al nostre país, no 
parlaré d’un altre, del que conec, no. De la mateixa manera que quan el Govern de l’Estat va 
aprovar la famosa LRSAL, doncs, és una llei absolutament absurda que s’acabarà morint un 
dia o altre, a part dels problemes que ens està portant als ajuntaments, la inutilitat d’aquesta 
llei. Doncs aquí ens trobarem en un altre cas similar. Això, com he dit abans, afecta ara, és 
aplicable en aquests moments a tot el conjunt de les entitats, abans hi havia aquestes 
excepcions, doncs, que deixaven al marge bona part de les entitats, però evidentment amb 
aquest canvi que ha anunciat continuarà existint aquest problema. Jo només voldria afegir 
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que, evidentment, des de l’Ajuntament del Masnou i des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana, que porta una mica les relacions amb el teixit associatiu del municipi, doncs, ja 
hem pres algunes actuacions en aquest sentit, per exemple, estem almenys per donar el 
màxim de suport a les entitats del nostre municipi perquè no quedin desateses. No obstant 
això, la preparació d’una xerrada sobre aquesta nova llei que esperem, doncs, que pogués 
ser derogada en un futur, però evidentment que hem de donar el suport i l’assessorament 
necessari a totes les entitats del municipi que es veuen afectades. Com també hi ha un tipus 
d’afectació, també aprofito per esmentar-ho, de la llei de transparència del 2013 que afecta, 
doncs, les entitats que reben més de 5.000 € de subvenció, que representi més del 40 % de 
la subvenció que també els representa un problema, doncs, que en aquests moments 
l’Ajuntament del Masnou també està en disposició d’oferir el màxim servei. Aquestes 
entitats, perquè puguin publicar tot allò que els obliga la llei de transparència, doncs, 
aquestes entitats es troben, a vegades, amb moltes dificultats per poder fer-ho. Per poder fer 
això, doncs, es posa a l’abast el que seria el web d’entitats que tenim en el municipi i, per 
tant, la setmana que ve, també, aprofito per explicar, amb dues xerrades de formació que es 
fan organitzades per l’Ajuntament, adreçades a les entitats per explicar la convocatòria 
general de subvencions a l’Ajuntament del Masnou, s’aprofitaran per explicar tots aquests 
aspectes per donar suport a les entitats, per poder aplicar això que els obliga la llei de 
transparència i ben aviat poder fer aquesta xerrada sobre la nova Llei d’impost de societats, 
per donar el màxim suport a les entitats i al teixit associatiu del nostre municipi. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Oliveras. El Sr. Xavier Serra té la paraula. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Gràcies, senyor alcalde. Com no podia ser d’una altra manera i després del nostre 
posicionament en un punt anterior en aquest mateix plenari, hem votat favorablement en 
aquesta moció presentada per Esquerra Republicana i Convergència i Unió i amb les 
aportacions del Partit Socialista. Tot i que no sabem si una d’aquestes aportacions és bona 
en el sentit que demanar un nou marc financer i econòmic, vés a saber quina idea poden 
tenir i en què poden acabar. Coincidim en la preocupació pel futur del món associatiu. En 
l’explicació anterior hem intentat fer veure com l’Estat espanyol, lluny de defensar el dret 
fonamental a l’associació, de protegir aquest dret i de fomentar la lliure associació amb 
finalitats socials no lucratives, cada cop són més els obstacles que aquestes entitats tenen. 
Si hi afegim el que ja hem dit sobre subvencions, LRSAL o la citada llei de transparència, 
sembla com si la intenció del Govern estatal actual sigui la d’evitar que la ciutadania 
s’organitzi en associacions lliurement i que, si ho fan, tinguin tota mena de dificultats per 
sobreviure com a entitat. No se’ns acudeix pensar que aquestes normes, així com les 
referents al dret d’expressió o al dret de manifestació greument escapçats per la llei de 
seguretat, formin part d’un intent de deixar-nos indefensos i sense possibilitat de resposta 
davant el que puguin decidir en la seva majoria absoluta els propers mesos. Estem segurs 
que un govern demòcrata i compromès amb les llibertats com és el del Partit Popular no 
intentaria de cap manera una cosa semblant. Esperem, com a primer pas per demostrar la 
seva bona disposició i nobles intencions, que facin cas de la moció que avui hem aprovat. I 
que es facin enrere d’aquesta mesura, que només es pot qualificar d’una manera que no 
direm. De moment, el senyor Montoro, és cert, ha fet un passet a veure si fa el pas definitiu i 
ho retira tot, ni cent ni cinquanta mil, estem parlant d’un dret fonamental com és el 
d’associació i d’unes entitats que són formades per voluntaris.  
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Seré molt breu: només dues coses. Primer, vull felicitar el govern, 
a Esquerra Republicana i CiU per aquesta iniciativa. Jo crec que sí que és una moció 
oportuna i necessària i, per altra banda, sí que voldria també que quedés constància en 
l’acta de quina és l’aportació que ha fet el PSC. Vull dir, nosaltres vam presentar una 
esmena d’addició de manera que vam incloure els acords que acabem d’aprovar el número; 
el segon, el tercer, el quart i el cinquè. Moltes gràcies 
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, insistiré en algunes intervencions, segurament repetiré les que m’han precedit. Deia que 
començava, el portaveu del Partit Popular, dient que aquesta moció arribava tard i acabava 
la seva intervenció dient que “no da lugar”. Començava la seva intervenció fent moltes 
preguntes. Jo només n’hi faré una, si me la vol donar contesta i si no, jo crec, tots intuirem la 
resposta. Jo li preguntaria al regidor del Partit Popular si a dia d’avui és vigent la llei de 
referència que ens estem referint en aquesta moció o són vigents les promeses del senyor 
Montoro. Malauradament, no ens sorprendria que aquestes promeses es quedessin en 
promeses i, per tant, ja hem vist algunes vegades els compromisos del Partit Popular i dels 
seus ministres com han quedat i, per tant, creiem que aquesta presentació d’aquesta moció 
“sí da lugar” i sí que està plenament a l’ordre del dia. Li voldria dir, també, que sí que estem 
al dia, que sabem algunes coses i no sé si vostè sabrà, però el passat cap de setmana, 
sense anar més lluny, la Federació Catalana de Futbol va promoure una vaga i va aturar 
totes les competicions esportives de futbol base, precisament per mostrar la seva 
discrepància amb aquesta llei.  
 
També, parlava vostè, que aquesta llei segurament no afectaria aquí al Masnou, ni a les 
entitats, i que bé, 50.000 €, 100.000€. Doncs escolti, jo li diré que, d’entrada, aquesta 
modificació segurament i d’entrada els casals de gent de gran de la nostra vila quedarien 
afectats, segurament. Segurament també, algunes entitats esportives quedarien afectades. 
Jo crec que és lloable la feina que fan les entitats esportives, és lloable la feina que fan totes 
aquestes associacions i col·lectius, molts d’ells sense ànim de lucre, que el que fan és 
fomentar uns valors des de la base, fins uns valors diferents cada una de les associacions, i 
crec que és necessari que tots puguem defensar els seus interessos, que tots ens posem en 
la seva pell, que bastant dificultat tenen moltes entitats per poder seguir fent la seva tasca 
dia a dia. I que el que no podem fer és carregar-los amb una càrrega que acabarà sent una 
càrrega econòmica, perquè moltes d’aquestes associacions segurament no tindran capacitat 
per, amb personal propi, diguem, fer front a les necessitats que generarà, doncs, donar 
resposta a aquesta nova llei de impostos. I, segurament també, si hi ha alguna situació fiscal 
en aquest país de gravetat no sigui segurament provocada per les nostres associacions i 
entitats sense ànim de lucre. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Tens la paraula Sr. Federico. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gracies. Per al·lusions. Sí, respecte a les al·lusions, només volia comentar al senyor Xavi 
Serra que no dubti que el Partit Popular és un partit democràtic. Sembla que ha posat una 
mica de sarcasme i jo ho diria molt seriosament, és un partit tant democràtic com el seu o 
com el de davant o com el de l’esquerra. Que a vostè li sembli que les nostres opinions, les 
nostres opcions no siguin les que a vostè li agradarien, evidentment, evidentment. Per això 
són partits diferents i, evidentment per això, hem votat a un sí i a altres no, això no té molta 
discussió. Però el que sí que no admetrem és que es posi en dubte, perquè es faci una sèrie 
de lleis que venen recolzades per una amplíssima majoria que ens ha donat suport per 
governar. Respecte el senyor Eduard Garcia, només volia comentar-li dues coses. Jo no 
dubto del que diu el senyor Montoro, jo no ho dubto. Vostè dubte de moltes coses, jo no ho 
dubto. Jo dubto, abans quan han presentat la moció es posaven els prejudicis pel tercer 
sector. A Catalunya, més prejudicis que la retirada de subvencions i d’aportacions de la 
Generalitat de Catalunya? Més que això no. Volia comentar una altra cosa. Aquí s’està 
posant com si aquesta normativa fos per carregar-se el món associatiu. Vaja. Res més 
allunyat de la intencionalitat d’això. Res a veure. Res a veure, per molt que alguns ho 
estiguin plantejant d’aquesta forma, res a veure. El que sí que és cert, és que un control de 
tots, com tot, per aflorar temes i per controlar, perquè tots hem de ser responsables amb el 
nostre país, hem de ser responsables amb la gestió dels diners públics, hem de ser 
responsables de moltes formes, algun control s’ha de fer. L’òptim quan sortirà? Doncs potser 
l’òptim sortirà amb una, dues o tres reformes, jo no ho sé, però aquest és un primer pas. Si 
el primer pas va tirar molt llarg, el Ministeri no, ho farem amb un tall de 50.000 € que això 
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afectarà uns o altres, bé, ara s’haurà de veure els mecanismes, els reglaments i el debat 
que pugui venir successivament amb això. Però jo no dubtaria si el ministre diu una cosa, 
perquè no la l’ha de fer. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Vostè interpreti-ho com vulgui, jo la frase que he dit exactament és “Estem segurs que un 
govern demòcrata i compromès amb les llibertats com és el del PP, no intentarà cap cosa 
semblant.” Exactament això, si ho interpreta d’una altra manera no és qüestió, no és qüestió 
nostra, en tot cas. Respecte al tema de la majoria àmplia, és una majoria democràtica 
electoralment, però en tot cas no és una majoria de la població. Són dues coses 
completament diferents. No passa només aquí, passa en altres països i, per tant, això no 
invalida en absolut el fet que vostès tinguin una majoria parlamentaria d’acord amb les 
normatives vigents, plenament vàlida i democràtica. Però el fet que un partit sigui o no 
demòcrata en tot cas és un fet que només ho garanteix la història. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, per al·lusions. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Per al·lusions també, perquè vostè s’ha quedat amb la part de la pregunta que li ha 
convingut. La meva pregunta era molt fàcil, a dia d’avui és vigent la llei de referència o són 
vigents les promeses del senyor Montoro? 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
A dia d’avui són vigents els compromisos de la Generalitat per pagar les bressol al Masnou 
o no són vigents els compromisos de la Generalitat per pagar les bressol? Podria contestar-li 
d’aquesta altra forma. Quan una llei està en marxa a dia d’avui, home, estrictament no, però 
hi ha un canvi, està publicat i sortirà. No sé si en quinze dies, en un mes o en dos. Del que li 
he comentat abans, es va perdre pel camí. 
 
12. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per una acció urgent, viable i 

eficaç amb garanties per a tots els afectats d’Hepatitis C 
 
La senyor Marta Neira Reina llegeix la moció següent. 
 
“L’aparició en el mercat de nous medicaments biològics i l’aparició d’estratègies de 
tractament basades en la teràpia genètica portarà avenços espectaculars en la curació de 
malalts. Tots aquests avenços tenen un alt cost i, sense un control polític i rigorós dels 
preus, suposaran un increment molt important en la despesa en medicaments i poden 
arribar a posar en perill l’accés igualitari de tota la ciutadania a la medicació, creant greus 
problemes al pressupost global de Salut. 
 
En aquest context l’eclosió social que suposa la mobilització ciutadana per a l’accés al nou 
tractament de l’hepatitis C no és més que la punta de l’iceberg dels reptes que esdevindran 
en poc temps. 
 
És evident que el preu fixat per la indústria farmacèutica per al tractament de l’Hepatitis C és 
abusiu, cobdiciós i injust, llevat que el que es busqui sigui fer caure la garantia d’accés 
universal als sistemes sanitaris que existeix actualment al conjunt dels estats membres de la 
Unió Europea. És per això, que una primera intervenció política rigorosa ha d’engegar-se 
des de les institucions de la Unió Europea. 
 
En l’àmbit europeu, cal un gran pacte que inclogui la indústria farmacèutica, les autoritats 
sanitàries i els representants polítics, per establir polítiques consensuades de llarg 
recorregut i, per tant, estables, a fi de garantir la investigació en medicaments innovadors en 
un context de responsabilitat. Cal defugir posicions exclusives i garantir preus racionals i 
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compatibles amb l’irrenunciable dret bàsic i universal d’accés als medicaments que disposa 
el nostre sistema públic de Salut. Això suposa, entre altres accions, revisar la llei de patents 
europea i desbloquejar el Consell de la Directiva de Transparència i Fixació de Preus dels 
Medicaments. 
 
Mentrestant, cal entomar el repte del tractament de l’hepatitis C, ja que els afectats no poden 
esperar més, sense caure en la temptació de prendre decisions a curt termini que ens 
puguin portar problemes irresolubles a llarg termini en termes de salut i de costos derivats. 
Per això, cal urgentment una actuació planificada des de l’àmbit de l’Estat i també des de la 
Generalitat. 
 
Cal dir prou a la insensibilitat i incompetència dels governs espanyol i català davant del 
tractament dels malalts d'Hepatitis. La gestió que de l’Hepatitis C estan duent a terme fins 
ara el Govern del Partit Popular i el Govern de CiU ha estat un autèntic despropòsit. La 
manca de responsabilitat, la incapacitat de portar la iniciativa i l’absència de transparència 
del Govern del PP sobre els fàrmacs han estat evidents. I, en aquest sentit, la deixadesa ha 
permès que quallés la confusió i la desconfiança entre els afectats. Fa mesos que totes 
aquestes accions que reclamen s’haurien d’haver engegat. Anem molt tard. 
 
Pel que fa al Govern de la Generalitat, una vegada més, ha demostrat la seva manca 
d’interès en la gestió d’un problema de salut greu, renunciant a les seves competències, i 
justificant la seva inacció amb l’absència de recursos, passant la responsabilitat al Govern 
central. 
  
A Catalunya, l’Hepatitis C és un problema de salut pública no resolt, que necessita 
planificació estratègica i, actualment, també un greu problema pressupostari per al sistema 
sanitari que requereix d’apostes decidides i de solucions.  
 
Defensem que, per sobre de tot, els ciutadans i les ciutadanes hem de preservar el nostre 
dret a una sanitat pública i universal i, per tant, creiem que els pacients han de poder 
continuar comptant amb totes les garanties d'un sistema de salut eficaç i eficient. 
  
Per tot això, proposem els següents acords: 
 
Primer. Solidaritzar-se amb els afectats de l’Hepatitis C, i donar suport a les mobilitzacions 
que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets, així com el reconeixement de tot el 
personal sanitari que amb una situació de manca de recursos fan tot el possible per fer front 
a aquesta difícil situació. 
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat a:  
 

 Actuar de forma activa davant les institucions europees per fixar una estratègia d'acció 
comuna que permeti l'accés dels afectats als tractaments emergents, i en especial el de 
l’hepatitis-C. 

 Impulsar a la UE un pla de treball per garantir un equilibri que comporti, entre altres, un 
control dels preus, que impliqui un canvi de la normativa europea sobre patents de 
fàrmacs, així com una revisió dels fons europeus destinats a R+D a la farmaindústria 
que garanteixi un retorn dels recursos públics en forma de preus ajustats.  

 Crear de forma immediata un Pla Estatal de Prevenció i Eradicació de l’Hepatitis C. 

 Preveure un finançament pressupostari extraordinari i finalista a través del Fons de 
Cohesió Sanitària, per fer front a totes les emergències i contingències per combatre 
l’hepatitis C. 

 Cercar fórmules conjuntes amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, en el 
marc del Consell Interterritorial de Salut, per donar resposta al repte de l’accés universal 
als nous fàrmacs, un accés que cal garantir en igualtat de condicions per a tot l’Estat. 

 Reclamar la participació de les autoritats reguladores catalanes (i de les altres 
comunitats autònomes) en les negociacions de la fixació del preu dels medicaments que 
el Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris farmacèutics, així com la 
participació real i efectiva de les organitzacions de pacients en el procés d’avaluació 
dels medicaments.  
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 Crear un Comitè d’Experts que estableixi els criteris científics i marqui un protocol de 
tractament amb la participació d’associacions d’afectats, i que a més faci un diagnòstic 
de situació a l’’Estat en el marc del Consell Interterritorial de Salut, pel que fa a nombre 
d’afectats, campanyes de prevenció, de detecció, etc.  

 
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a: 

 Implementar de forma immediata un Pla Director sobre les hepatitis víriques, en el qual 
han de participar tots els agents implicats en aquesta malaltia (responsables de Salut, 
institucions científiques, investigadors i associacions d’afectats). 

 Acompanyar el Pla d’un fons específic addicional, al marge del pressupost de Salut, ja 
de per si insuficient, per tal de no agreujar-lo, i que garanteixi l’aplicació amb equitat 
social i territorial a tot Catalunya.  

 Garantir la medicació antiviral per a l’hepatitis C ―independentment de la fórmula de 
pagament per part del CatSalut de la medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria―, per tal que cap pacient amb indicació clínica acordada en quedi exclòs 
per raons pressupostàries o bé es produeixin retards que trenquin l’equitat. 

 Elaborar en el marc del Pla una guia clínica per als professionals de tots els àmbits 
assistencials per tal de garantir l’equitat en l’accés als serveis i en la prescripció i 
autorització dels nous tractaments.  

 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Sanitat, a la 
Conselleria de Salut de la Generalitat i a les associacions de representants dels malalts 
d’hepatitis.” 
 
El president sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-
PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, si ho haguéssim de discutir tot, punt per punt de la moció, hauríem de cridar un comitè 
de metges, de biotecnòlegs, d’economistes, de la Unió Europea, un comitè especial de la 
Unió Europea i de no sé quanta gent més. Ara els explicaré perquè. Potser aquesta moció, 
primer hauríem de treure la demagògia del que és la moció. Per una banda, ni insensibilitat 
ni incompetència per part del govern del PP. No tenim cap interès a polititzar temes com la 
salut i, més que res, perquè pensem que tenim un excel·lent sistema de salut. Dins de la 
Unió Europea és de “lo milloret”, amb els seus defectes que tenim, però d’aquí a polititzar-lo 
amb discussions d’aquest tipus, no hi estem disposats. Per una altra banda, dels punts que 
es plategen a la moció, jo no sé si aquesta moció és una moció pròpia d’un ajuntament? Jo 
pensava que discutiríem coses del poble, però aquesta penso que se’ns escapa, des de 
diferents punts de vista. No, no per descomptat i amb malalts de càncer del Masnou i amb 
les malalties... com a tot arreu, però això ja ho sabem, ja ho sabem que ens afecta, per 
descomptat. Però aquí del que estem parlant exactament, el grau de discussió d’una moció 
d’aquest tipus supera l’àmbit de discussió d’aquest Ajuntament, perquè implica moltes més 
coses de les que aquí s’han parlat. Per una banda, dels temes que està exposant la ponent, 
hi ha molts temes que desconeixem si ja estan en marxa o no. Jo li dic que n’hi ha molts que 
ja estan en marxa, perquè hi ha comitès dins el Ministeri de Sanitat que treballen amb 
aquests temes. N’hi ha molts que estan en marxa. No ho podem contrastar perquè hauríem 
de demanar-los quins són. El que està clar és que un ministeri com el de sanitat tant 
important al nostre país, com a les comunitats autònomes, són delegacions o són seccions 
que treballen per al benestar i per la salut de tothom.  
 
Per una altra banda, jo els volia fer tres punts de reflexió sobre el que s’ha comentat en 
aquesta moció. Els he extret d’una documentació penjada al web. No és un tema del Partit 
Popular, no és partidista, són opinions mèdiques sobre el tema de l’hepatitis C i preveu 
moltes més coses de les que aquí s’estan parlant. Fet que convida a ser un tema de reflexió 
prou ampli com per no tractar-se a la lleugera, com penso que s’està fent amb aquesta 
moció a l’Ajuntament. Els comento que dins l’article que explica diferents opcions, és un 
article molt professional, els comentaré dos o tres dels temes que penso que són d’interès 
per acabar de complementar la informació que ens ha donat la ponent. Aquí es parla de la 
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crisi a l’article de l’hepatitis C i plantegen propostes, són uns ponents que plantegen 
propostes de solució i propostes alternatives. Una parla sobre les patents per als costos, són 
elements farmacèutics d’última generació i parlen de les patents i del que significa les 
patents dins dels acords de la Unió Europea. Després parla de la col·laboració entre països. 
Parla que s’ha parlat de crear un fons que financi de manera específica el tractament 
d’aquesta malaltia, com poden ser d’altres. Malgrat això, professionals del sector com són 
aquests que he llegit diuen:  
 
“Esta medida, que no sólo no reduciría los precios de los medicamentos, sino que 
obviamente no sería neutral desde el punto de vista presupuestario, supondrían la actual 
situación es de reducción del presupuesto público, la reducción de otras partidas generales 
en beneficio de los pacientes de esta enfermedad. Crea además el problema inicial de 
credibilidad derivado, de su aprobación.” O sigui, planteja uns temes també econòmics i jo 
penso que ètics. Per una altra banda, quantifica els diners de què estan parlant aquí. En un 
càlcul extrem, la quantia del fons per parlar, són temes que requereixen molta més reflexió.  
 
“En un cálculo extremo la cuantía de este fondo podría alcanzar una cifra entre 7.500 y 
22.000 millones de euros”. És a dir, un terç del pressupost del sistema nacional de salut, és 
un punt de reflexió perquè nosaltres som els que som i tenim el que tenim. “El diseño de una 
política clínica global de aproximación del problema que incluya, no sólo la definición de los 
casos prioritarios a tratar, sino las pautas a seguir” i marca una sèrie de pautes en funció de 
diversos nivells de malaltia. I després parla de la campanya preelectoral i diu, ja que vostès 
és dirigeixen als polítics, havent-hi eleccions els suggerim una sèrie de coses. Bé, aquí 
diuen “Creemos que es inaceptable dedicar una mayor parte del presupuesto farmacéutico a 
la financiación de estos nuevos medicamentos a cambio de un reducir más la financiación 
pública de medicamentos de uso más general en los que recortes i copagos han llegado a 
un límite extremo”. És clar, és un tema que requereix molt de debat, molts coneixements i es 
toquen molts àmbits i jo, insisteixo, penso que la votació aquesta, tal com s’ha fet amb els 
plantejaments de la ponent s’ha fet totalment a la lleugera. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyora Crespo té la paraula. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres compartim la moció, hi hem votat a favor perquè 
compartim els objectius de la moció, podria ser d’una altra manera i ens basem en una idea 
molt bàsica. No podem prioritzar els interessos de multinacionals farmacèutiques per sobre 
de la salut de les persones, és tan fàcil i simple com això. També hi ha tot el tema a afegir 
que indicava el company, que el debat no és fàcil, no. Però també tenim un problema: que 
no invertim en investigació mèdica, per tant, de manera pública. Per tant, aquesta 
investigació mèdica la fan els privats. Aquests privats el que busquen és l’afany de lucre, no 
ho oblidem. I, per tant, es deuen a uns interessos econòmics. Per cert, aquesta 
farmacèutica, que és la que ha patentat aquest medicament de l’hepatitis C, és la mateixa 
que havia fet el famós “Tamiflu”, que no sé si us sona la psicosis de la grip aviària; per tant, 
facin vostès les seves relacions, no. No és un tema, potser, local, però sí que afecta 
persones a nivell local i sí que és un tema global. Tan global com que l’enfoquem en el marc 
europeu, i si deixem que les coses passin a partir d’aquí, com sembla que han de passar 
d’aquí a res, sembla que s’aprovarà un súper tractat, el tractat del TTIP, que farà que 
aquestes situacions siguin encara més quotidianes. Que el que faran és afavorir els 
interessos de les empreses per sobre dels interessos i els drets socials que tenim. Els que 
tenim consolidats i aquells que ens volen prendre, no. Per tant, jo entenc que és un tema 
local, però ens afecta més del que ens pensem. Tot i que el grau de decisió està més enllà 
de les nostres fronteres. Simplement, reconèixer la lluita de tots aquests afectats, en les 
entitats, de la resposta ciutadana que hi ha hagut, el reconeixement a les marees blanques i 
a totes les persones que han lluitat per això. Aquesta és la punta de l’iceberg. 
Malauradament, hi ha molts altres col·lectius que no tenen la força ni la presència als mitjans 
que ha tingut aquest tema i que no tenen ni tractaments ni tan sols el reconeixement de les 
incapacitats i de la seguretat social en moltes altres malalties, no. Per tant, jo poso en 
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qüestió el tòpic aquest que tenim un súper sistema de salut. No senyor. Tenim un sistema 
de salut vàlid, però no és excel·lent i, és més, ens l’estan retallant per totes bandes. Per tant, 
jo crec que no és un tema que s’ha analitzar però sí un tema en el qual cal posar atenció. 
Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bona nit de nou. Òbviament, hem votat que sí, com no podia ser d’una altrs forma. Ara bé, 
és un sí crític. Crític perquè a la part expositiva del que és la moció s’afirma categòricament 
que el Govern de la Generalitat, una vegada més, ha demostrat la seva manca d’interès en 
la gestió d’un problema que ha sigut greu, renunciant a les seves competències, justificant-
les, etc. 
 
Evidentment, aquí no hi podem estar d’acord. El conseller Boi Ruíz i el secretari de l’Agència 
de Salut Pública, l’Antoni Mateu, el meu cap, ha fet diverses declaracions taxatives i clares 
afirmant que cap pacient que pateixi hepatitis C es quedarà sense medicació per falta de 
finançament. Tots els malalts d’hepatitis C podran rebre el nou tractament, sempre que els 
professionals sanitaris així ho decideixin. Això pel que fa a la part dispositiva. Després, ja per 
la part dels acords, val a dir que el Departament de Salut ja està elaborant un pla de 
prevenció i control de l’hepatitis C a Catalunya, que aquest pla vindria a ser com el que 
posen ells en la moció, vindria a ser el que és el pla director. I, finalment, ja per acabar, pel 
que fa a la petició de la creació d’un fons específic per fer front als nous medicaments, etc., 
val a dir que aquesta és una competència estatal. Per tant, a qui s’hauria de reclamar és a 
l’Estat Espanyol, no pas a la comunitat autònoma, en aquest cas a la Generalitat. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Gràcies. Bé, molt contenta per l’aprovació d’aquesta moció i, per tant, volia agrair a tots els 
grups el seu suport. Abans, dèiem a la part expositiva de la moció, dèiem que aquest fàrmac 
era molt car, que aquesta empresa farmacèutica que l’ha patentat realment ha posat un preu 
cobdiciós. Només perquè es facin una idea, el tractament previst per persona va entre 
25.000 € i 65.000 €, calculin. Llavors, davant d’això el Ministeri de Salut, cal dir, senyor de 
las Heras, ho sento molt, que no està finançant adequadament aquest tractament de cap 
manera. S’ha anunciat un sostre de despesa de 125 milions d’euros, que pot semblar molt, 
però que això donaria per tractar un màxim de 5.000 afectats. És que n’hi ha 30.000. 
Llavors, què passa amb la resta, els 25.000. Es queden sense tractament. Mirin, vostès, la 
política del PP el que està creant és grans discriminacions socials. En l’àmbit de la salut, en 
l’àmbit de la justícia, en molts àmbits, amb les seves polítiques i no paren. Llavors, després, 
quan s’adonen, quan hi ha una resposta social, tiren una mica enrere, rectifiquen una 
miqueta, però estan restringint els drets bàsics de les persones, constantment, ho estan fent. 
Sí, vostès han posat unes taxes i no tothom pot fer ús de la justícia, perquè no tothom pot 
pagar les taxes que han posat, és evident, no. 
 
Jo, primer de tot, vull agrair el vot afirmatiu de Convergència i Unió a aquesta moció perquè 
entenc que hem fet una crítica al Govern de la Generalitat, per tant, de CiU, i jo penso que 
això bé, sempre és difícil, no. Però han optat per donar suport a la moció i, per tant, jo els 
felicito i els ho vull reconèixer. Nosaltres no podíem deixar de fer aquesta crítica a 
Convergència i Unió, igual que al PP, que vostè em diu que el PP encara ho està fent 
malament, pitjor. Que està privatitzant la salut pública, l’està privatitzant, això ho estem 
veient cada dia, només cal veure les mobilitzacions i, bé, però per altra banda el Govern de 
la Generalitat, les retallades que està fent en sanitat, bé només cal anar, jo fa poc que he 
estat a urgències a la Vall d’Hebrón i és escandalós, és escandalós, val. Bé, però és que 
això és part d’una visió. Això de l’hepatitis C és part d’un conjunt. De com s’enfronti i com 
s’entén la sanitat. Volem un sistema sanitari que sigui públic i universal per a tothom o no. 
Prioritzem això o no. I aquesta és la qüestió. I ho sento, però ni el govern de CiU ni el govern 
del PP està prioritzant la salut, que és una cosa molt bàsica, molt bàsica. I, bé, ara us llegiré 
el que diu l’Associació d’Afectats d’Hepatitis C, diu: “Ni el Govern central de l’Estat, ni 
l’autonòmic de la Generalitat de Catalunya, no han fet ni de lluny el que cal per garantir el 
tractament per a tots els afectats susceptibles de beneficiar-se’n (del medicament). 
Al·ludeixen problemes de finançament a causa de l’elevat cost del tractament individual, 
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però no s’ha fet ús de les eines que estan al seu abast i que poden permetre abaratir el preu 
del medicament i garantir el dret a l’assistència sanitària i a la vida d’aquestes persones. I 
sap què ha passat?, mentre estem perdent el temps en qüestions burocràtiques i en 
decisions polítiques que no acaben d’arribar, s’estan morint. Perquè l’hepatitis C mata les 
persones, s’estan morint persones. O sigui que jo crec que cal una acció ja, immediatament. 
Perquè, insistim, que aquest és un problema d’emergència sanitària i, com a tal, s’ha 
d’afrontar. Alguns diran: “home no serveix de res aquesta moció que hem presentat en 
aquest ajuntament, no canviarem res”, tenen raó, tenen raó. Però si en aquest ajuntament 
s’ha aprovat aquesta moció, passa en molts ajuntaments, podem fer força perquè les coses 
canviïn. Res més. Moltes gràcies. 
 
El senyor Federico Manuel de las Heras demana la paraula, per al·lusions, i el senyor 
alcalde accepta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Seré bastant breu. Jo no sabia que vostè sabia fer càlculs tan ben fets. Està parlant de 
tractaments, jo en desconec els preus, no n’estic al cas i, ja dic, aquest tema és molt més 
complex del que vostè ho ha plantejat. De 25.000 a 65.000 € per 30.000 pacients afectats. 
Si llegeix una mica, veurà que també, l’afectació dels pacients no de tots requereixen 
segons quins tipus de tractament. Hi ha una diversitat amplíssima dins de l’hepatitis C. Hi ha 
subgraus, hi ha moltes diferències. Després, una altra cosa: la millor política social, per 
garantir la sanitat, per garantir la feina, per buscar la feina, per sortir endavant, és fer 
polítiques que promocionin la gent, que els busquin feina, que no deixin forats on no es 
poden deixar. Que no deixin factures sense pagar com ens han deixat governs anteriors i 
que ens han portat on ens han portat. Després, diuen, els governs no. Escolti’m, quan un 
govern governa malament deixa una factura a la resta, als que vénen després. És el que ha 
passat i després es queixen. Bé, poden continuar fent-ho, però siguin responsables de les 
actuacions dels seus governs. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Home, podem sentir-nos al·ludits la gent de CiU i no demanarem rèplica. Jo sí que li dic que 
nosaltres hi hem votat a favor, com li deia el meu company, perquè entenem que hi ha una 
sensibilitat en aquesta moció. Ara, està plena d’errors, bé, vostè dirà que no, però des del 
nostre punt de vista està plena d’errors i incongruències. El que passa és que potser la 
nostra feblesa ha estat, doncs, no poder-ho rectificar a temps. 
 
Ara, tenim una moció d’urgència. La urgència l’ha de justificar qui presenta la moció, que en 
aquest cas és el senyor Xavi Serra. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
La urgència ve limitada per una cosa que es diu a la mateixa moció: es tracta del cas d’una 
persona, un sahrauí que ha demanat asil polític a l’Estat espanyol en data 19 de gener de 
2015, que se li ha denegat amb posterioritat a aquesta demanda, evidentment. I que se li ha 
donat 15 dies per fer efectiva la seva marxa d’Espanya. Per tant, si no caduca avui, 
caducarà demà el termini que té per fer efectiva aquesta marxa d’Espanya, no tindrà sentit, 
en absolut deixar per un altre plenari el debat d’aquesta moció. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 17 vots a favor 
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 1 vot 
d’abstenció (GIM). S’aprova la urgència per majoria absoluta. 
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Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta la moció següent: 
 
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA demanant el suport al jove sahrauí 
Hassanna Aalia després de la situació d’expulsió dictada pel Govern espanyol 
 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha 
sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Atès que, el mes de febrer de 2013, el ciutadà sahrauí Hassanna Aalia va ser condemnat 
per un tribunal militar marroquí a cadena perpètua, després d’un judici celebrat en absència 
seva i, per tant, essent en rebel·lia, pels enfrontaments produïts el novembre de 2010 durant 
el desmantellament del campament de GdeimIzik. 
 
Atès que, pels mateixos fets, ja havia estat detingut, jutjat i posat en llibertat, a principis del 
2011 i que, en el mateix 2011, va obtenir sense problemes el visat per viatjar a l’Estat 
espanyol per estudiar i aprendre castellà i des de llavors viu al País Basc amb una família 
d’acollida. 
 
Atès que aquests darrers dies en Hassanna Aalia ha demanat asil polític a l’Estat espanyol i, 
amb data 19 de gener de 2015, l’hi ha estat denegat i li han donat 15 dies per abandonar el 
país, amb el risc que suposa per a la seva vida si és retornat al Marroc, al Sàhara ocupat. 
 
Per aquests motius i a petició de la Federació d’Associacions Catalanes Solidàries amb el 
poble sahrauí, el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou demana que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents acords: 
 
Primer. Demanar, davant d’aquesta situació urgent i extrema, la reconsideració de la petició 
d’asil de Hassana Aalia, ja que el retorn al seu país no garanteix la seva integritat física ni 
els seus drets fonamentals. 
 
Segon. Sol·licitar al Govern espanyol que reconsideri la seva decisió i faci tot el possible per 
protegir els drets humans, d’acord amb la seva responsabilitat com a actor principal en el 
conflicte del Sàhara occidental i per trobar una fórmula de solució justa, duradora i d’acord 
amb la legalitat internacional, que passa per la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació. 
 
Tercer. Fer arribar els presents acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i 
del Congrés dels Diputats, al Ministeri d’Afers Exteriors, a l’associació El Masnou amb el 
Sàhara, a la federació ACAPS i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El Sr. Àngel Lugo manifesta que segons les dates, del 19 de gener que és quan demana asil 
polític, se li denega i li donen 15 dies. Si fa els números, no sap si aquest senyor encara 
està aquí a l’Estat espanyol o ja ha estat expulsat. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
A causa d’una petició al Parlament espanyol, tots els tràmits aquests s’han anat allargant en 
el temps, i encara està a l’Estat espanyol. 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció (PP i GIM). S’aprova 
per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, gràcies. Senyor alcalde. No sé què estàvem votant. No en tinc ni idea. No sé de què em 
parla, la moció. L’han presentat fa cinc minuts abans d’entrar. No sé qui és aquest noi, no sé 
de què va el cas, no sé quines raons té, no sé si abstenir-me, no sé si votar-hi en contra i no 
sé si votar-hi a favor. O sigui, l’únic que els puc dir és això. Em queixo d’això, m’abstinc 
perquè no sé què fer. Gràcies. 
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El Sr. F. Xavier Serra 
 
En tot cas, volia donar les gràcies a tots els grups municipals i als regidors que sí que sabien 
el que votaven i han votat favorablement a la moció. I desitjar que situacions com aquesta 
no es repeteixin. Volia donar les gràcies, no només en nom de la coalició en aquest cas, 
només hem fet de correu, sinó bàsicament en nom de la Federació Catalana d’Associacions 
Solidaries amb el poble Sahrauí. 
 
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23 hores del mateix dia, 
de la qual, com a secretari general, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es transcrigui 
al llibre d’actes, que certifico. 
 
 
 
 


