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Núm. PLE2012/4 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l dia 15 de març de 2012  
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 15 de març de 2012, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran Flo i Torrell.  
 
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. 
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. 
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. 
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora els que ho són de la corporació, la Sra. 
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1)  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta d el Ple ordinari del 16 de febrer 

de 2012 
 
S’aprova l’acta anterior, amb unes correccions a les intervencions de la Sra. Sílvia 
Folch i Sánchez, pàgina 5, i del Sr. Pere Parés i Rosés, pàgina 31.  
 
2) Substitució de la moció sobre la renda mínima d’ inserció aprovada al Ple 

ordinari del 22 de setembre de 2011 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’aquestes mocions, es va donar peu a confusions tal com estava redactada l’acta i es 
va produir el debat. Per tant, una vegada informats per comissió, passaríem a votar 
cadascuna d’aquestes propostes de substitució. 
 
“Atès que s’han detectat unes errades en la moció sobre la renda mínima d’inserció 
aprovada al Ple ordinari del 22/09/2011, consistents en el redactat d’unes paraules 
puntuals. 
 
Vista l’acta de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 6 de març de 
2012, es proposa  al Ple de l’Ajuntament, el següent acord: 
 
Únic.  Substituir la moció sobre la renda mínima d’inserció aprovada al Ple ordinari del 
22 de setembre de 2011, per la que transcrita literalment, diu així: 
 
“Fa més de vint anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa 
interdepartamental de la renda mínima d’inserció) i la valoració d’aquest programa és 
positiva, per ser un instrument d’intervenció social que al llarg dels anys ha facilitat que 
moltes persones superessin les dificultats socioeconòmiques per les quals han passat.  
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Malgrat tot, el PIRMI és un bon programa, que cal millorar i que ha d’evolucionar per 
adequar-se a la realitat actual, adoptant els ajuts a la diversitat de les situacions 
socials que es plantegen.  
 
Atès que el grau de desigualtat d’una societat afecta de manera directa el benestar de 
la ciutadania, el seu futur i la mateixa capacitat de desenvolupament econòmic, i, per 
això, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són qüestions fonamentals i 
prioritàries. Les reformes introduïdes no persegueixen deixar sense ajuda aquelles 
persones que s’han quedat sense prestació d’atur, sinó que el que busca és que 
aquestes persones es dirigeixin als programes que existeixen específicament per 
tractar aquesta problemàtica. 
 
Durant el mes d’agost, va entrar en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció (RMI) (a l’article 62) i, a la vegada, el Govern de la Generalitat va 
decidir canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i va aprovar, el 30 
d’agost de 2011, un nou decret de desplegament de la Llei de la renda mínima 
d'inserció que modificava substancialment els requisits per participar al programa i 
mantenir-s’hi. 
 
La modificació del sistema de pagament de la renda mínima d’inserció (abonant la 
prestació amb xec nominatiu en lloc de per transferència bancària com sempre s’havia 
fet, sense previ avís ni comunicació als serveis socials bàsics i en ple període de 
vacances estiuenques) va provocar patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris de la RMI, 
de la qual depenen 110.000 persones.  
 
Aquesta modificació també ha provocat dificultats serioses als equips professionals 
municipals responsables del seu suport social.  
 
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de 
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar 
la solidaritat i el compromís vers les persones que més pateixen.  
 
Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions 
molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremament reduïts, 
persones en situació de pobresa extrema que sovint pateixen greus dificultats 
socioeducatives i de salut. 
 
Atès que la renda mínima d’inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem 
parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions 
que conforma el nostre sistema de protecció social, ja que és el darrer recurs que 
tenen les persones sense feina i amb la resta de prestacions esgotades, i una 
prestació de supervivència per a moltes persones i també per a moltes famílies amb 
infants al càrrec que pateixen indirectament la pobresa. 
 
Atès que el Departament de Benestar Social i Família ha convocat una nova reunió 
amb tots els coordinadors i coordinadores dels serveis socials per informar-los dels 
canvis previstos i per aclarir-los la situació de la RMI i de la seva continuació quant a 
les característiques, els requisits i els compliments. 
 
Atès que manquen recursos humans, municipals i autonòmics per fer un seguiment 
acurat de les persones que es beneficien de la RMI, així com també serveis i recursos 
de formació i orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació. 
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Atès que els Ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus equips socials 
bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació amb l’accés, el manteniment i la 
sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa interdepartamental de la renda 
mínima d’inserció (PIRMI), i atès que són els i les professionals municipals qui 
coneixen la realitat de la RMI i les situacions concretes que hi ha darrere dels 
expedients. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple de la 
corporació adopti els acords següents. 
 
1. Fer arribar al Departament de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i 

Ocupació el malestar de l’Ajuntament del Masnou per les seves darreres decisions 
en relació amb el PIRMI per entendre que suposen un menysteniment envers el 
món local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones 
que participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de treball que ajuden a 
afavorir la igualtat i els drets de tota la ciutadania. 
 

2. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent a 
aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació, tot i complir els 
requisits vigents del PIRMI, i que es torni al sistema de pagament de la RMI per 
transferència bancària fins que s’acordi una nova proposta amb el màxim consens 
amb el món local, els grups parlamentaris, els agents socials, el tercer sector, els 
col·legis professionals i la ciutadania en general. 
 

3. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament del 
Masnou i dels Serveis Socials municipals de participar en el debat per a la reforma 
del Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció i per a l’impuls d’un 
nou Pla contra la pobresa a Catalunya. 
 

4. Demanar al Departament de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els serveis socials bàsics i que 
puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, i ofereixin un 
major nombre de serveis, recursos de formació i orientació laboral. 
 

5. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris de Catalunya, a l’FMC, a l’AMC, als agents socials, al Col·legi 
Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya, i a la Mesa del Tercer Sector Social.” 

 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels 
grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
3) Substitució de la moció per rebutjar les retalla des del Departament 

d’Ensenyament en relació amb les escoles bressol i les escoles de música 
municipals aprovada al Ple ordinari del 22 de setem bre de 2011 

 
“Atès que s’han detectat unes errades en la moció per rebutjar les retallades del 
Departament d’Ensenyament en relació amb les escoles bressol i les escoles de 
música municipals, aprovada al Ple ordinari del 22/09/2011, consistents en el redactat 
d’unes paraules puntuals. 
 
Vista l’acta de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 6 de març de 
2012, es proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’acord següent: 
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Únic.  Substituir la moció per rebutjar les retallades del Departament d’Ensenyament 
en relació amb les escoles bressol i les escoles de música municipals, aprovada al Ple 
ordinari del 22 de setembre de 2011, per la que transcrita literalment, diu així: 
 
“Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats 
uns convenis amb els municipis, negociats en el marc de la Comissió Mixta 
Departament d’Educació – Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i 
Associació Catalana de Municipis), que arriben fins al curs 2010-2011. 
 
Atès que, en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va 
comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’escola 
bressol municipal i de 600 euros per plaça d’escola de música i dansa municipal fins al 
curs 2010-2011. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als Ajuntaments una reducció de 
les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars 
d’infants per al passat curs 2010-11. 
 
Atès que aquestes retallades al nostre municipi només ens afecten pel que fa a les 
aportacions de les escoles bressol municipal, ja que a hores d’ara encara estem 
pendents de signar el conveni amb els Serveis Territorials d’Ensenyament per poder 
optar als ajuts concedits per a les escoles de música i dansa, i atès que el conveni 
amb el Departament preveu com a data límit el curs 2010-2011. 
 
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement 
l’aportació del Departament d’Ensenyament sobre els pressupostos municipals 
d’aquests serveis de l’any 2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que s’estan 
executant, cosa que significa un incompliment evident dels acords adquirits i un greuge 
vers els municipis que presten els serveis municipals d’educació infantil (0-3) i 
d’ensenyaments artístics.  
 
Atès que, els darrers anys, l’esforç realitzat per a la creació de més de 30.000 places 
d’escola bressol pública ha estat importantíssim —al final, s’han creat més de 46.000 
places públiques noves— i que és essencial el manteniment del finançament de la 
Generalitat per garantir el sosteniment d’aquest servei i l’accés del conjunt de la 
població. 
 
Atès que aquesta decisió suposa un greu perjudici per als Ajuntaments, que han fet 
una aposta important per l’ensenyament i el foment de la música en aquelles localitats 
que no disposen d’organismes oficials. 
 
Atès que aquesta decisió agreuja el dèficit dels Ajuntaments i qüestiona la viabilitat 
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una 
afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament 
de la Generalitat als Ajuntaments. 
 
Atès que no compartim la decisió de la retallada pressupostària del Govern de la 
Generalitat sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i que lamentem 
la poca informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la 
comunicació als municipis afectats en ple període estival, fet que ha suposat un major 
desconcert i ha significat una manca de lleialtat entre administracions. 
 
Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts Ajuntaments, sobretot els 
petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar-se l’oferta educativa i amenaça el futur 
de les escoles bressol.   
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Atès que, en el cas del Masnou, aquesta decisió pot afectar els més de 200 infants i 
persones adultes matriculats a les dues escoles bressol. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple de la 
corporació adopti els acords següents. 
 
Primer . Mostrar el nostre desacord per les retallades anunciades pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les escoles de música i dansa i 
per a les llars d’infants per al curs passat, 2010-2011. 
 
Segon . Demanar que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
compleixi els convenis signats amb els municipis en el marc de la Comissió Mixta 
Departament d’Educació – Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i 
Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre 
Ajuntament fins al curs 2010-2011. 
 
Tercer . Sol·licitar un finançament adequat per a les escoles bressol i els centres 
d’ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les 
entitats municipalistes per al manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els 
equipaments municipals.  
 
Quart . Notificar aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a 
totes les associacions de pares i mares de les escoles del Masnou, als centres 
d’ensenyament de primària i secundària del Masnou, al CFPAM, a les dues escoles 
bressol municipals i a l’Escola Municipal de Música del municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels 
grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
4) Règim de sessions del Ple del mes d’abril 
 
La Sra. secretària informa d’aquest punt. 
 
S’informa els assistents que el Ple del mes d’abril tindrà lloc el dijous 19 d’abril de 
2012, a les 20 hores, tal com estava previst. 
 
Així doncs, amb motiu de les festes de Setmana Santa, les comissions informatives 
quedaran de la manera següent. 
 
Comissions informatives  

• La de Foment es farà el dimarts 10 d’abril de 2012. 
• La de Comunitat i Persones, Manteniment i Serveis, i Administració i Finances 

es faran el dimecres 11 d’abril de 2012. 
 
La Comissió Informativa de Foment es convocarà el divendres 30 de març de 2012. 
La resta de comissions informatives es convocaran el dilluns 2 d’abril de 2012. 
 
Junta de Portaveus 
 
El dimecres dia 18 d’abril de 2012 a les 20 hores, tal com estava prevista. 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
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5) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 

El Sr. Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 

Activitats a la Biblioteca Joan Coromines 
 
Dintre de les activitats que han tingut lloc aquest mes de febrer passat a la 
Biblioteca Joan Coromines, destacarem les següents: 
 
• El passat dia 7 es va rebre la visita del grup escolar de 1r d'ESO de l'IES 

Mediterrània. També va tenir lloc la conferència “Globalització més justa”, a 
càrrec d’Arcadi Oliveras i organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària del 
Masnou. 

 
• El passat dia 10, dins la programació de L’Hora del Conte, es van programar 

els contes de petit format La sirena dels contes, a càrrec de Susanna Tortosa, 
a la sala infantil de la mateixa Biblioteca, amb prop d’un centenar d’assistents. 

 
• El passat dia 21 va tenir lloc la conferència “La pau interior”, a càrrec del biòleg 

Francesc Lozano, organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou, 
amb una vuitantena d’assistents. 

 
• El passat dia 22 es va celebrar una tertúlia literària, a càrrec de M. Carme 

Roca, en què es va comentar l’obra Desdejuni a Can Tiffany, de Truman 
Capote. 

 
• I, finalment, el passat dia 24 es van rebre els alumnes de P3 a P5 del CEIP 

Ocata per fer-los una visita guiada per la Biblioteca, mostrar-los el 
funcionament de la sala infantil i el servei de préstec, i explicar-los contes. El 2 
de març es va fer la mateixa visita per a l’alumnat de 5è de primària de l’escola 
Lluís Millet. 

 
La Nit del Riure 2.0 
 
El segon dissabte de cada mes, l’Associació Jove de Teatre del Masnou, AJTEM 
organitza, a Ca n’Humet, La Nit del Riure, humor de petit format amb monòlegs, 
gags i improvisacions. 
 
Civisme i Participació Ciutadana 
 
Des de l’Arxiu Municipal i les regidories de Civisme i Participació Ciutadana, el 25 
de febrer passat es va organitzar una jornada amb diferents activitats, que van 
començar amb el retorn dels tallers que des de Participació Ciutadana s’havien 
ofert durant aquest any passat per redactar el Reglament i el Pla de participació 
ciutadana. Hi van participar unes trenta persones, en representació d’entitats, 
col·lectius i ciutadania en general de la vila, que ja havien participat en diferents 
fases del procés. 
 
A continuació es va presentar la convocatòria de subvencions 2012, amb una 
participació també d’unes trenta persones, aquest cop sí, representats de les 
associacions del poble. Es van presentar i explicar els petits canvis en les bases 
respecte d’anys anteriors i es van proposar un seguit d’activitats de suport a les 
entitats per tal de d’ajudar-les a fer la demanda de subvencions i facilitar-los les 
gestions.  
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També es va presentar una programació estable de formació per a entitats que es 
durà a terme durant tot aquest any 2012, també a Els Vienesos, el 2n dimarts de 
cada mes.  

 
Finalment, es va inaugurar l’exposició “El Masnou Alt a través del temps”. Hi van 
assistir tant l’alcalde, Pere Parés, com la regidora de Civisme, Sílvia Folch, i el 
regidor de Participació Ciutadana i Cultura, Jaume Oliveras. Van presentar aquest 
acte amb molta il·lusió per dos motius. D’una banda, per l’activació de 
l’equipament, que obre les portes a totes aquelles entitats i a la ciutadania en 
general que vulguin participar per activar l’equipament i integrar-lo al barri. De 
l’altra, per la possibilitat de presentar una exposició amb els grans canvis que ha 
experimentat el Masnou Alt des dels anys seixanta. Gràcies a persones particulars 
del barri que han fet arribar un munt de fotografies i la feina de l’Arxiu Municipal ha 
estat possible elaborar aquesta exposició, que es podrà veure a l’espai de trobada 
d’Els Vienesos fins al 23 d’abril de 2012. 

 
Contracte de serveis amb la Fundació AGI  

 
El 23 de febrer, la JGL va aprovar la Resolució del contracte de serveis amb la 
Fundació AGI per a la prestació dels serveis de psicologia i informació adreçats a 
les dones usuàries del CIRD. 

 
Estudi dels vitralls de la vila per part de l’IEC i  el Departament de Cultura de 
la Generalitat 

 
El Museu de Nàutica del Masnou ha col·laborat amb l’Institut d’Estudis Catalans i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per realitzar un registre i un 
inventari dels vitralls catalans. Aquesta proposta continua la tasca realitzada per 
l’IEC amb la constitució de l’equip Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA), per a 
l’estudi de vitralls gòtics i renaixentistes, que ha allargat l’estudi fins als vitralls 
modernistes.  
 
Activitats amb motiu de la celebració del Carnaval 
 
El 16 de febrer va tenir lloc, a l’espai de trobada de Ca n’Humet, el pregó de 
Carnestoltes, organitzat per l’associació AJTEM. Entitats culturals de la vila i la 
Regidoria de Cultura van organitzar diversos actes dins el Carnaval d’enguany. 
L’AJTEM i l’empresa d’animació Pinxo Carbassó va organitzar uns tallers adreçats 
al públic infantil i juvenil, els concerts dels grups Dèria i Allanamiento de Morada, i 
un espectacle humorístic.  
 
La rua infantil i la diabòlica, organitzades per l’Associació de Veïns de Ramón y 
Cajal i per la Colla dels Diables; el ball de disfresses amb concurs organitzat per 
l’entitat Xalupa, o l’activitat “Els mites de Bacó”, organitzada per el Centre 
d’Acollida Turística d’Alella, el Masnou i Teià, van ser altres activitats programades 
amb motiu del Carnaval.  
 
CEMM 
 
El dia 13 de febrer es va celebrar un CEMM extraordinari per informar de la decisió 
del Departament de mantenir les vuit línies a 1r d’ESO. 
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Campionat Comarcal de Gimnàstica Rítmica 
 
El 19 de febrer passat, va tenir lloc, al Complex Esportiu del Masnou, la primera 
fase de la competició comarcal del Maresme de Gimnàstica Rítmica. 
 
A la competició, hi van participar un centenar d’esportistes de la comarca del 
Maresme, en representació dels clubs: Club Gimnàstica Rítmica Montgat, Club 
Gimnàstica Rítmica Cabrera i Club de Gimnàstica Rítmica Masnou.  

 
S’ha de destacar el bon nivell que tenim a la comarca del Maresme. 
 
Les classificacions de les noies que representaven el Masnou a través del Club 
Escola de Rítmica Masnou han estat molt importants. 

 
El regidor d’Esports del nostre Ajuntament i president del Consell Esportiu del 
Maresme, el Sr. Jordi Matas i Claramunt, el secretari tècnic del Consell Esportiu del 
Maresme, el Sr. Jaume Sagrera, i la responsable del Club Escola de Rítmica 
Masnou, la Sra. M. Luisa Sequeira, van ser els encarregats de fer l’entrega en 
aquesta primera fase. 

 
Teatre amateur a l’Espai Escènic Ca n’Humet 
 
El 3 de març, el grup escènic Rauxa, de Gent del Masnou, va presentar, a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet, l’obra El mètode Grönholm, dirigida per Francesc Fàbregas, 
la qual va tenir una bona acollida de públic. 
 
2a celebració del dia d’Andalusia 
 
Organitzat pel Centre Cultural Luz del Alba, el 4 de març passat es va celebrar la 
2a edició de la diada cultural i de germanor de festa, art i tradició andaluses, 
acompanyada d’un menjar popular, a les pistes esportives de Pau Casals.  

 
Jornades Gastronòmiques del Vi de la DO Alella 
 
Entre l’1 i el 31 de març se celebren les VII Jornades Gastronòmiques del Vi DO 
Alella, en què participen mig centenar de restaurants del Maresme i el Vallès 
Oriental, amb el vi d’aquesta denominació d’origen com a protagonista. Les 
jornades són organitzades pel Consorci DO Alella, del qual forma part el Masnou, 
el municipi que hi participa amb més restaurants, un total de deu. 
 
Durant aquest mes de març, els restaurants dels diferents municipis del Maresme i 
el Vallès Oriental que hi participen ofereixen els seus millors plats harmonitzats 
amb vins de diferents cellers de la DO Alella.  
 
Les VII Jornades Gastronòmiques del Vi de la DO Alella són una bona oportunitat 
per descobrir els vins d’excel·lent qualitat que s’elaboren als cellers de la DO Alella.  
 
Els restaurants del Masnou que hi participen són: El Restaurant-Club Nàutic, 
Xarcuteria Restaurant Coloma, La Ferreria, Moll-Oest, Restaurant Orfila, Pati la 
Morera, Restaurant Ple de Bo, La Santa, Hotel Restaurant Torino i els 
Tresmacarrons. 
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Signatura del conveni entre Generalitat i diputacio ns del Pla extraordinari 
d’assistència financera local 
 

El dia 8 de març, es va signar un conveni entre la Generalitat i les quatre 
diputacions per facilitar la liquiditat de les corporacions municipals. Això permetrà 
que la Generalitat liquidi en poques setmanes el deute contret i comptabilitzat fins al 
31 de desembre. En el nostre cas, la xifra se situa en uns 850.000 €. 

 
6) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
a.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 7 de novembre de 2011, pel qual es 

designa un lletrat perquè defensi els interessos municipals en el recurs 273/2011-
A. 

 
b.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 de febrer de 2012, pel qual es 

designa una lletrada i un procurador perquè defensin la corporació en el 
procediment abreujat núm. 586/2010 L, recurs contenciós administratiu, en 
matèria de responsabilitat patrimonial. 

 
c.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 1 de març de 2012, pel qual l’alcalde 

delega totes les funcions inherents al Sr. Jaume Oliveras i Maristany, tinent 
d’alcalde primer, del 9 al 12 de març de 2012. 

 
d.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 2 de març de 2012, pel qual es 

designen de manera indistinta diversos lletrats perquè assumeixin la representació 
i la defensa de l’Ajuntament en el procediment núm. 553/2011-F. 

 
e.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 5 de març de 2012, pel qual es 

contracta un procurador perquè representi els interessos municipals en el recurs 
contenciós administratiu núm. 207/2012 P. 

 
f.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 8 de març de 2012, pel qual es 

designen de manera indistinta diversos lletrats perquè assumeixin la representació 
i la defensa de l’Ajuntament en el procediment núm. 415/2010 (SPPME-CAT). 

 
g.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 8 de març de 2012, en relació amb 

l’organització dels casaments civils a l’Ajuntament del Masnou.  
 
7) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i 
Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran 
Flo i Torrell.  
 
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. 
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. 
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. 
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar. 
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Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre 
del dia i prèvia declaració d’urgència  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 
vots a favor (dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). 
S’aprova la urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
 
• Donar compte de la relació d’obligacions pendents d e pagament de 

conformitat amb el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer 
 

El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“En relació amb el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d’informacions i els procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals de totes les 
obligacions de pagament que hagin tingut entrada al registre administratiu de l’entitat 
local abans de l’1 de gener de 2012.  
 
Atès que en aquest Decret s’habiliten les condicions necessàries per permetre la 
cancel·lació per les entitats locals de les seves obligacions pendents de pagament 
amb els seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres, subministraments o 
altres serveis que siguin vençuts o liquidables. 
 
Atès que l’Ajuntament va carregar, en data 14 de març de 2012, a l’oficina virtual del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, la relació certificada de les obligacions pendents de 
pagament amb els fitxers corresponents dels contractistes i les factures, es procedeix 
a: 
 
Donar compte de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament amb 
els proveïdors de l’Ajuntament del Masnou, derivades de la contractació d’obres, 
subministraments o altres serveis que siguin vençudes o liquidables abans de l’1 de 
gener de 2012, d’acord amb els articles 2 i 3 del Reial decret 4/2012, de 24 de febrer, i 
que puja a un total d’1.201.222,55 €.” 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
 
8)    Renovació de la delegació de la representació  de l'Ajuntament del Masnou a 

l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist el conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010 entre el secretari per a la 
Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya (DPTOP), el president del Comitè Executiu i director general de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM), i el president de l’Agrupació de Municipis titulars del 
servei de Transport Urbà (AMTU), en què s’estableix que la durada d’aquest conveni 
és del 2011 al 2014. 
 
Vist que aquest segon conveni té per objecte continuar la millora del transport públic 
col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’atorgament d’ajuts a 
municipis que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit, 
acordada per les parts, mitjançant la subscripció de l’anterior conveni referenciat a 
l’expositiu V, amb data 27 de juliol de 2006, i que va tenir una durada de 2007-2010. 
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Atès que l’Ajuntament del Masnou és membre associat de l’AMTU, segons l’acord 
adoptat pel Ple a la sessió del dia 16 de novembre de 2006. 
 
Vist que al pacte segon, lletra B), primer apartat, del conveni esmentat, s’estableix que: 
“L’AMTU es compromet a: Obtenir dels Ajuntaments d’aquests municipis, que tinguin 
interès a beneficiar-se de les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya, 
l’autorització expressa per a actuar, en representació seva, com a interlocutora única 
davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en l’acompliment d’aquest conveni.” 
 
Vist que el 15 de febrer de 2007, el Ple va autoritzar l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU) per tal que representés l’Ajuntament del Masnou als efectes 
que s’estableixen al pacte segon, lletra A), paràgraf 1, del conveni formalitzat el dia 27 
de juliol de 2006 entre el DPTOP-ATM i l’AMTU. 
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Mobilitat amb data 22 de febrer de 
2012. 
 
Atès que l’Ajuntament del Masnou té interès a acollir-se a les ajudes que resulten del 
conveni esmentat i, alhora, i a petició de l’AMTU, se sol·licita l’autorització a què es fa 
referència al paràgraf anterior. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Autoritzar l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que 
representi l’Ajuntament del Masnou als efectes que s’estableixen al pacte segon, lletra 
B, paràgraf 1, del conveni formalitzat el dia 7 de juliol de 2010 entre el DPTOP-ATM i 
l’AMTU (objecte de transcripció a la part expositiva d’aquesta proposta), l’objecte del 
qual és la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. 
L’autorització esmentada s’entén tan àmplia en dret com sigui de menester, en el marc 
dels drets i les obligacions que es recullen al conveni de referència. 
 
Segon. Comunicar l’acord anterior al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU.” 
 
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels 
grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
9) Aprovar la proposta presentada per Sorea, Socied ad Regional de 

Abastecimiento de Aguas, SA, sobre el procediment q ue cal seguir en el cas 
de fuites d’aigua 

 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
10) Aprovació inicial de la modificació de l’Ordena nça fiscal referent a la taxa per 

llicències, comunicacions prèvies i controls poster iors a l’inici de les 
activitats, per tal de procedir a l’esmena dels err ors materials detectats  

 
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
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el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, adopta els pertinents 
acords de modificació dels tributs locals. 
 
El 23 de febrer de 2012, la cap de la Unitat d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament 
del Masnou, presenta un informe del qual se’n desprèn que com a conseqüència del 
canvi de la normativa reguladora de les activitats, el mes d’octubre de 2011, des de la 
citada unitat es va proposar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per llicència ambiental i comunicació prèvia, vigent durant l’exercici de 2011. 
 
Les modificacions proposades van donar lloc a la redacció de l’actual i vigent 
ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls 
posteriors a l’inici de les activitats.  
 
La modificació va ser aprovada inicialment pel Ple de 20 d’octubre de 2011, exposada 
al públic sense que es presentessin reclamacions, esdevenint, per tant, els acords 
adoptats com definitius, i publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb 
número de registre 022011030760, de 29 de desembre de 2011. 
 
Vigent i d’aplicació la present ordenança, s’ha pogut constatar, tal i com posa de 
manifest l’enginyera municipal en el seu informe de 27 de febrer de 2012, el qual 
s’acompanya, que: 
 

Els apartats E) i F) de l’article 4t, regulador de la base imposable i tarifes de la taxa, 
ha mantingut la redacció que figurava en l’ordenança reguladora vigent durant 
l’exercici de 2011, en la que la taxa a satisfer per les activitats es fixava en base a 
l’epígraf corresponent de l’impost sobre activitats econòmiques i d’acord amb la 
superfície de l’activitat. 
 
Els apartats anteriorment esmentats resulten incoherents, ja que actualment la taxa 
es fixa en funció d’una nova classificació, motiu pel qual proposa la modificació. 
 
L’omissió de quota a satisfer en els supòsits de modificacions substancials respecte 
a la llicència concedida, motiu pel qual es proposa la modificació de l’apartat D) de 
l’article 4t de l’ordenança. 
 
En els darrers paràgrafs de l’article 4t, s’ha detectat que es continua fent referència a 
l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
L’omissió en la redacció de l’article 5è, regulador de la quota mínima, donat que es 
relaciona un seguit d’activitats, les quals, independentment de la seva superfície i 
classificació, estan subjectes a una quota mínima, quota aquesta que no es fixa en 
l’ordenança i per aquest motiu es proposa mantenir la mateixa que figurava en 
l’exercici de 2011 de 390,30 €. 

 
Per tot això, i de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es proposa a 
l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

A C O R D S 
 
Primer-  APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança fiscal referent a la taxa 
per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats, per 
tal de procedir a l’esmena dels errors materials detectats, a la vista dels informes 
emesos per l’enginyera municipal i per la Cap de la Unitat d’Urbanisme i Habitatge. 
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Article 4t. Base imposable i tarifes 
 
Substituir l’actual redacció de l’article 4t. apartat D) “ Els trasllats d’establiments 
satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats anteriorment” per D) “ Els trasllats 
d’establiments i les modificacions que suposin canvis substancials respecte la llicència 
concedida satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats anteriorment.” 
 
Substituir l’actual redacció de l’article 4t. apartat E) “En qualsevol cas, les ampliacions 
d’activitat satisfaran el 100 per 100 dels drets assenyalats, únicament de la part 
ampliada.” per E) “En qualsevol cas, les ampliacions d’activitat satisfaran el 50 per 100 
dels drets assenyalats en l’import de la tarifa.” 
 
Substituir l’actual redacció de l’article 4t. apartat F) “Les ampliacions de superfície 
satisfaran el 100 per 100 dels drets assenyalats, únicament de la part ampliada.” per 
F) “Les ampliacions de superfície satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats en 
l’import de la tarifa que li correspondria, tenint en compte la superfície ampliada.” 
 
Eliminar  el redactat del davant penúltim paràgraf de l’article 4t, el qual es transcriu 
seguidament: 
 
“Les altres activitats no incloses en l’Impost sobre Activitats Econòmiques satisfaran 
les quotes mínimes fixades anteriorment.” 
 
Modificar  el redactat del penúltim paràgraf de l’article 4t, el qual quedaria redactat de 
la manera següent: 
 
“S’entendran subjectes i inclosos, en la present taxa, els despatxos i gabinets dels 
metges,advocats i altres activitats de caràcter anàleg així com també l’exercici de 
qualsevol activitat industrial o comercial, dins aquest terme municipal, encara que no 
tinguin establiment obert al públic.” 
 
Eliminar el darrer paràgraf de l’article 4t, donat que s’entén que el seu contingut ja 
queda recollit en el punt número 3 de l’article 7è. 
 
El paràgraf que es proposa eliminar té el contingut següent: 
 
“El desistiment o renúncia de la petició, si s’ha iniciat efectivament l’activitat municipal 
per autoritzar la sol·licitud, no donarà dret a cap devolució.” 
 
Article 5è. Quota mínima 
Modificar la primera línia de l’article 5è per fixar la quota mínima, el qual quedarà 
redactat de la forma següent: 
“Activitats que, sigui quina sigui la seva superfície i classificació, estaran subjectes a la 
quota mínima de 390,30 €.” 
 
Segon.- EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant 
trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci en el butlletí oficial de la província, i també en un diari de 
gran difusió de la província.  
 
Quart.-  Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord plenari. 
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Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar 
definitivament les modificacions a que fa referència l’acord provisional. 
 
Cinquè.-  PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i 
el text íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació en el BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.” 
 
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots en contra (ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat en contra d’aquesta proposta perquè 
també vam votar en contra de les ordenances el mes d’octubre passat i una de les 
raons per les quals vam votar en contra de les ordenances era perquè, en aquesta 
ordenança que ara s’acaba de modificar, el nostre Grup hi va presentar un seguit 
d’esmenes que el Govern va rebutjar, a la vegada també vam demanar que, com que 
aquest canvi era un canvi molt sobtat, el canvi que es proposava entre la relació 
anterior i la forma de determinar quina taxa s’havia de pagar i la nova forma era un 
canvi sobtat. Repeteixo que era interessant no fer aquest canvi i donar-nos tot aquest 
any de termini per estudiar les possibles implicacions econòmiques, tant per als 
particulars com per a l’Ajuntament, per a l’aplicació d’aquesta modificació i a aquesta 
proposta el Govern també s’hi va negar. Ara veiem, cinc mesos després, just després 
de l’aprovació, que quan les coses es fan a corre-cuita acostumen a sortir malament i 
hem hagut de rectificar una ordenança aprovada el mes d’octubre. Ens agradaria 
saber —ja farem la pregunta corresponent— què és el que ha passat durant aquests 
mesos amb un tema tan important com el de la quota mínima. Molt probablement, des 
que es va publicar el text definitiu fins que se n’ha produït la modificació es deuen 
haver produït modificacions, noves instal·lacions d’activitats i, si no hi ha una quota 
mínima, ens agradarà saber de quina manera s’ha procedit a liquidar la taxa 
corresponent. Per tant, creiem que aquestes són raons suficients per justificar el nostre 
vot en contra. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre 
del dia i prèvia declaració d’urgència  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 
vots a favor (dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). 
S’aprova la urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
 
• Desestimació del recurs de reposició interposat per  la Sra. xxxxxxxxxxx 

contra l’acord del Ple municipal del 22 de desembre  de 2011, en el qual 
s’acorda modificar la plantilla, el catàleg i la re lació de llocs de treball 

 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Voldria manifestar que no efectuaré la lectura completa de la proposta de resolució, ja 
que incorpora dades de caràcter personal i, a més, s’hi fan unes consideracions 
jurídiques llarguíssimes, ja conegudes pels senyors regidors i que obren l’expedient 
administratiu. 
 
D’aquesta proposta, se’n dóna lectura d’un extracte sense fer referència a la persona 
recurrent. 
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“Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. yyyyyyyyy, advocada, que actua en 
nom i representació de la Sra. xxxxxxxxxxxxx, sense que consti l’autorització que 
manifesta a l’escrit.  
 
Amb caràcter previ s’ha de determinar que l’objecte del present recurs s’ha de limitar a 
la modificació de la relació de llocs de treball, en concret a l’amortització del lloc de 
treball de cap de l’Oficina de Modernització, ja que, per molt que a l’escrit presentat es 
fa esment a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Masnou adoptat en data 22 de 
desembre de 2011 pel qual, respecte a la modificació de la plantilla, el catàleg i la 
relació de llocs de treball, aquest és el lloc de treball que havia ocupat la recurrent, i és 
l’únic sobre el qual podríem entendre que té un dret subjectiu o un interès legítim i 
directe en l’assumpte, per ser l’únic acord que la podria afectar i l’estimació del recurs 
podria comportar-li un benefici present o futur.  
 
En relació amb les al·legacions presentades, s’ha de dir el següent: 
 
Primera. Antecedents 
 
Els antecedents relatius a l’accés a la funció pública de l’Ajuntament de Masnou com a 
funcionària de carrera en una plaça de tècnica d’administració general (TAG) i el 
concurs de provisió del lloc de treball de cap de la Unitat d’Administració Municipal i 
Atenció al Ciutadà, així com els canvis operats al lloc de treball fins a l’acceptació de la 
comissió de servei sol·licitada per l’Ajuntament de Molins de Rei són els que deriven 
de l’expedient personal de la Sra. xxxxxxxxxxx.  
 
No sembla certa l’afirmació que consta als antecedents sobre el fet que ha tingut 
coneixement de l’acord impugnat per la publicació inicial al BOP en data 12 de gener 
de 2012, tenint en compte que aporta, juntament amb el recurs de reposició, com a 
document annex núm. 7, la proposta d’Alcaldia que es presenta al Ple, així com altres 
documents que conformen l’expedient administratiu de l’acord. Per tant, no podem sinó 
que concloure que la Sra. xxxxxxxxxxx va conèixer el contingut de l’acord fins i tot 
abans de l’aprovació de l’acord per l’òrgan competent, el Ple municipal.  
 
Respecte a l’absència de notificació personal , és cert que en la data d’interposició 
del present recurs no se li havia notificat personalment ni formalment, però no és 
menys cert que l’acord adoptat sí que va ser notificat efectivament a la Sra. xxxxxxx en 
data 13 de febrer de 2012, per molt que la notificació té registre de sortida del dia 7 de 
febrer de 2012. Que es notifiqués en aquesta data es deu al fet que la publicació final 
de l’acta al BOP va ser el 2 de febrer de 2012, tenint en compte que la primera 
publicació de l’acta en data 12 de gener de 2012 es va realitzar amb la irregularitat de 
no incorporar-hi el peu de recurs pertinent. Per tant, no es pot al·legar falta de 
notificació personal a la interessada. No obstant això, aquest fet no ha comportat cap 
perjudici a la recurrent, ja que ha tingut accés al contingut per altres vies i ha exercit el 
dret a interposar els recursos pertinents, que en tot cas esmena els possibles defectes 
en la notificació de l’acte impugnat.  
 
Segona. Nul·litat de ple dret de l’acord impugnat e n haver-se adoptat prescindint 
totalment i absolutament del procediment legalment establert per fer-ho, 
conforme estableix l’article 62.1.e) de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis tratiu comú  
 
Sorprèn el fet que la recurrent tingui accés a les actes de la Mesa de Negociació, actes 
sense signatura, atès que no consta cap sol·licitud formulada per accedir-hi. Les actes 
que aporta corresponen certament a les constaven a la Comissió Informativa prèvia al 
Ple que va adoptar l’acord impugnat, i no estan signades perquè és una pràctica 
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generalitzada a l’Ajuntament que els diferents membres les signin amb posterioritat. 
Resta a la seva disposició la corroboració d’aquesta afirmació i el lliurament de les 
actes signades. 
 
No obstant això, respecte a les al·legacions sobre la suposada falta de negociació, cal 
dir que aquesta afirmació no és certa, com s’acredita a les mateixes actes de les 
reunions de negociació dels dies 28 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2011. En 
l’acta del dia 28 de novembre el mateix títol demostra que sí que hi va haver 
negociació, ja que es titula “L’acta primera de la negociació de la modificació de la 
relació de llocs de treball”. En aquesta acta no només hi consta que se li va lliurar la 
documentació relativa a la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de 
personal i funcionari que la Regidoria de Recursos Humans vol presentar al proper 
Ple, sinó que també se li van donar explicacions dels canvis proposats. En les 
reunions següents, com es desprèn del contingut de les actes, els sindicats van 
participar en la creació i valoració dels nous llocs, sense que hi consti cap 
pronunciament sobre les amortitzacions. No obstant això, la negociació s’entén 
complerta amb la possibilitat de negociar respecte als temes traslladats sense que hi 
hagi obligació d’arribar a acords. En definitiva, queda acreditada la negociació amb la 
celebració de tres reunions per tractar dels canvis en la relació de llocs de treball.  
 
Respecte a l’al·legació sobre la manifestació del Sr. wwwww a l’acta de la Mesa de 
Negociació col·lectiva del dia 1 de desembre de 2011, cal dir que no són certes les 
manifestacions que hi consten de la part recurrent, com s’acredita al mateix expedient 
de l’acord impugnat i consta a l’informe d’Intervenció amb data 12 de desembre de 
2011, en el qual es conclou que “del contingut de l’expedient es dedueix que les 
modificacions no suposen un increment de pressupost, i per tant, es pot assumir en el 
mateix”.  
 
Respecte a la votació efectuada pel membres de la Mesa de Negociació que consta a 
l’acta del dia 2 de desembre de 2011, al marge de les apreciacions subjectives 
realitzades per la recurrent respecte al fet que es va forçar una votació, el cas és que 
es va adoptar l’acord a la Mesa de Negociació. Però, si es considerés que realment no 
hi havia acord amb els sindicats representatius i els representants dels treballadors, 
aquest fet tampoc no afectaria la correcció de l’acte impugnat, atès que, com s’ha dit, 
el tràmit de negociació es compleix fins i tot si no s’arriba a un acord. El que és 
preceptiva és la negociació, i aquesta sens dubte s’ha donat.  
 
Pel que fa a l’al·legació realitzada en relació amb la falta d’informes de Secretaria i 
Intervenció, només cal dir que aquests informes només són preceptius en el cas de 
l’aprovació de la plantilla de personal i quan comporti un increment de pressupost, 
però no per la modificació de la relació de llocs de treball. No obstant això, el cert és 
que, a l’expedient dels acords adoptats pel Ple Municipal el dia 22 de desembre de 
2011, hi consten l’informe d’Intervenció ja esmentat de data 12 de desembre de 2011, 
l’informe de la secretària de la corporació de data 5 de desembre de 2011, així com un 
informe de la responsable de l’OAC però signat per la responsable de Recursos 
Humans, que justifica els canvis en l’estructura organitzava de l’Oficina de 
Modernització. Aquest informe justificatiu en tot cas és avalat per la Regidoria 
d’Atenció a la Ciutadania. 
 
En referència a les al·legacions sobre l’informe de Secretaria del 5 de desembre de 
2011, només cal dir que s’hi considera que la proposta d’acord està ajustada a la 
legislació vigent, tot i que és cert que s’hi indiquen una sèrie de consideracions que 
han estat tingudes en compte en la proposta final que es va sotmetre al Ple. En tot 
cas, tenint en compte que estem davant d’una decisió que afecta les potestats 
d’autoorganització i que respon a criteris d’organització administrativa interna, la 
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intervenció de la secretària en cap cas no pot anar encaminada a determinar la 
necessitat o la conveniència de l’amortització del lloc de treball.  
 
Finalment, no es fa cap pronunciament respecte a les suposades irregularitats en el 
procés d’adopció de l’acord del Ple impugnat, atès que fan referència a la creació 
d’una plaça de lampista, que no tenen res a veure amb l’objecte del present recurs. 
 
Tercera. Nul·litat de l’acord impugnat per manca de  motivació conforme ve 
establert a l’article 54 de la Llei 30/1992, de règ im jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú 
 
Es considera que hi ha falta de motivació, però del contingut de l’acord adoptat es 
desprèn el contrari, i també de la documentació que consta a l’expedient d’aprovació 
de l’acord esmentat, en especial l’informe de modificació de l’Oficina de Modernització 
emès en data 24 de novembre de 2011.  
 
Les discrepàncies al·legades per altres regidors a la Comissió Informativa són 
naturals, tenint en compte que les raons i les prioritats organitzatives no han de ser 
coincidents entre tots els regidors, cosa que és normal i habitual. 
 
Certament, l’amortització del lloc de treball de cap de l’Oficina de Modernització ha 
estat suficientment motivada i és una decisió que té encaix en les facultats 
organitzatives de què disposen les administracions públiques. Els canvis en les 
estructures organitzatives són, en principi, aliens a les persones que els ocupen. Així, 
per aclarir-ho, se cita la sentència del TSJ de Múrcia de 30 de juny de 1999, RJCA  
1999\1588: “[...] el derecho al cargo no garantiza lo que podría llamarse la inamovilidad 
en las funciones, esto es, que éstas vayan a permanecer inalterables e inmunes al 
poder organizativo de la Administración, pues tal derecho sólo garantiza al funcionario 
el ejercicio genérico de las funciones públicas al servicio de la Administración […] el 
funcionario no puede oponer el derecho al cargo que emana de la relación de servicio 
al ejercicio por la Administración de su potestad para innovar el contenido 
competencial de sus órganos. […] El derecho a la inamovilidad en ningún caso puede 
conducir a una patrimonialización del puesto de trabajo y consiguiente petrificación de 
la estructura administrativa, en pugna con el principio general de eficacia de la 
Administración pública (Art. 106.1 C.E.)”.  
 
Quarta. Nul·litat de l’amortització de la plaça de cap de l’Oficina de Modernització 
 
Hem d’entendre que el que s’anomena plaça es vol referir a lloc de treball. Certament, 
és comuna la confusió entre els diferents operadors jurídics entre els termes plaça  i 
lloc de treball , per molt que ambdós responen a realitats molt diferents, però 
relacionades. Així, les places que ocupen els funcionaris van lligades a la classificació 
del cos, l’escala, la subescala, la classe i la categoria de la plantilla orgànica, previstes 
a l’article 75 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP). Les places també estan classificades en els grups de 
classificació corresponents, que recull l’article 76 de la norma esmentada, en funció de 
la titulació requerides per al seu ingrés. Les places classificades tenen el seu reflex en 
la plantilla de personal. Per contra, el lloc de treball és el conjunt de funcions, comeses 
i responsabilitat, i constitueix la unitat bàsica i indivisible de l’estructura d’una 
organització. El lloc de treball és una creació tècnica amb una sèrie de 
condicionaments, com ara la permanència i la suficiència de les tasques assignades, 
l’homogeneïtat de les tasques que la integren, la indivisibilitat i l’autonomia. És l’eix 
d’ordenació del sistema de la funció pública.  
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La part recurrent considera que les funcions que es desenvolupaven al lloc de treball 
amortitzat de cap d’Oficina de Modernització continuen essent necessàries, però 
aquesta manifestació és una apreciació subjectiva i s’ha de dir que, en tot cas, l’acte 
impugnat és fruit de la potestat d’autoorganització  de què disposen les 
administracions púbiques, així determinat per la normativa, entre d’altres pel mateix 
Estatut de l’empleat públic –la Llei 7/2007, de 12 d’abril, als articles 72 i 73, determina 
que correspon a les administracions públiques estructurar els recursos humans en el 
marc de la competència d’autoorganització. Cap dubte respecte a aquesta qüestió, i 
així ha estat entès per la jurisprudència de Tribunal Suprem. Citem la sentència del 
Tribunal Suprem (sala contenciosa administrativa, secció 7a) del 13 març de 2006: 
 
“No parece estar en discusión que el establecimiento –y la modificación– de las 
relaciones de puestos de trabajo, incluso del personal laboral, de los distintos 
Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de Euskadi es una 
potestad organizativa que corresponde en exclusiva a esa Administración y que no es 
objeto de negociación colectiva. Así, el artículo 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto 
(RCL 1984, 2000, 2317, 2427), de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
define a la relación de puestos de trabajo como el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios 
y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto [...].” 
 
En definitiva, l’Ajuntament de Masnou té atribuïda la facultat, discrecional, no pas 
arbitrària, d’organitzar els seus serveis de la manera que cregui més convenient per 
aconseguir la major eficàcia, a la qual cosa el compel·leix el mandat que conté l’article 
103.1 de la Constitució espanyola, sense traves derivades del manteniment de formes 
d’organització que no li han resultat eficaces. Fruit d’aquesta potestat, que a l’hora és 
una obligació, el Ple municipal va acordar l’aprovació, entre d’altres, d’amortitzar el lloc 
de treball de cap de l’Oficina de Modernització.  
 
Cinquena. Nul·litat de l’acte impugnat en tant que és contrari a l’article 58 de la 
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracio ns públiques i del procediment 
administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, a tès que no ha estat notificat a 
aquesta part 
 
Aquesta al·legació ja ha estat contestada als antecedents; per tant, ens remetem al 
seu contingut. No obstant el que ja s’ha dit, cal afegir que, d’acord amb el que preveu 
l’article 58.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
el cas que la notificació fos practicada sense el compliment de tots els requisits, en tot 
cas tindrà efecte a partir de la data en què l’interessat realitzi actuacions que suposin 
el coneixement del contingut de la resolució o hi interposi qualsevol recurs. Per tant, 
amb la interposició del present recurs de reposició s’entén, sens dubte, complert 
suficientment el tràmit de la notificació. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Desestimar les al·legacions realitzades i el recurs de reposició interposat per 
la Sra. xxxxxxxxx en data 16 de febrer de 2012, funcionària de l’Ajuntament de 
Masnou, amb la categoria de tècnic d’Administració General, en comissió de serveis a 
l’Ajuntament de Molins de Rei, contra l’acord del Ple municipal del 22 de desembre de 
2011 de l’Ajuntament de Masnou, en el qual s’acorda, entre d’altres, l’amortització del 
lloc de treball de cap de l’Oficina de Modernització. 
 
Segon . Notificar aquest acord a la persona interessada.”  
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El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: per 14 vots a favor 
(CiU, ERC-AM, PP i GIM) i 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hem votat en contra de la proposta, no perquè 
no compartim l’informe de la Diputació, que, tot s’ha de dir, en alguns passatges 
sembla més un informe de parc, que no pas un informe independent, sinó perquè ja 
vam votar en contra d’aquesta proposta al mes de desembre, quan va proposar el 
Govern amortitzar un seguit de llocs de treball, entre els quals hi havia el de cap de 
l’Oficina de Modernització. Nosaltres vam argumentar en aquell moment, i ho 
mantenim ara, que la millor manera de treballar perquè l’Oficina de Modernització 
compleixi els objectius que s’havien previst en el moment en què es va crear no era 
reduir el nombre de persones ja assignades, passant de tres a una, i menys encara 
substituir la persona responsable, altament qualificada, com és la plaça de cap de 
l’Oficina de Modernització, per una altra que era de tècnic auxiliar. Llavors, això ens 
feia veure —ho vam dir al Ple i ho mantenim ara— que el Govern no apostava en 
absolut per aquest projecte i que preferia deixar-lo morir malgrat els arguments que va 
exposar en aquest Ple. I no compartim aquesta posició, primer, perquè és un projecte 
que entenem que al municipi li és molt necessari, i segon, perquè el municipi hi ha 
esmerçat molts milers d’euros i entenem que aquesta decisió del Govern el que fa és 
condemnar-lo pràcticament a la desaparició. És justament per aquestes raons per les  
quals el nostre Grup ha votat en contra la proposta. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Molt ràpidament, perquè compartim els arguments. Nosaltres 
al seu dia vam votar en contra de la modificació de plantilla i especialment vam estar 
en contra del posicionament del Govern sobre l’amortització de l’Oficina de 
Modernització i, en conseqüència, nosaltres votem en contra de la desestimació del 
recurs. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Moltes gràcies. Bé, només per manifestar que, en aquest debat, el motiu que ens ha 
portat aquí és sobre un recurs de reposició i no sobre un debat sobre una plantilla que 
va ser ja aprovada. L’organització va ser motivada i els fets ja es van justificar llavors. 
Ara no tocava parlar d’aquest debat, sinó sobre el recurs de reposició. Només és això, 
moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per al·lusions, Sr. Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No, per al·lusions, el ROM diu que tenim dos minuts per intervenir. Jo, amb tot l’afecte 
per la companya Sílvia, entenc que decidir si toca o no toca parlar del recurs o de la 
decisió és una cosa que convé a cada Grup Municipal i, al nostre parer, convé parlar-
ne. I he dit que no he entrat a parlar de l’informe de la Diputació perquè hi tindríem 
coses a dir, eh! Com per exemple, quan parla de les actes, quan parla dels acords dels 
treballadors, etc. Però per nosaltres no és el punt fonamental. El punt fonamental és 
que nosaltres no estem d’acord amb la desaparició de l’Oficina de Modernització i, per 
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tant, no podem estar d’acord que se suprimeixi aquest lloc de treball. Vam votar-hi en 
contra en aquell moment i hi votem ara. Si el recurs, a causa de la votació, s’hagués 
estimat, s’hauria estimat el lloc de treball, s’hauria mantingut. Per tant, té sentit la 
nostra intervenció. 
 
• Aprovació i reconeixement extrajudicials de crèdits  2011 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 
vots a favor (dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). 
S’aprova la urgència per unanimitat, majoria absoluta. 
 
Aquesta proposta es corregeix en el sentit dictaminat a la Comissió Informativa 
extraordinària i urgent del dia 14 de març de 2012, i queda substituïda per aquesta.   
 
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Atesa l’existència d’un nombre de factures que es troben pendents de tramitar des de 
la Intervenció, provinents de l’exercici anterior, per serveis diversos no comptabilitzats 
en l’exercici en el qual han estat prestats.  
 
Atès que és necessari tramitar un expedient de reconeixement extrajudicial per 
presentar al ple, de factures de l’exercici 2011. 
 
Vist l’informe d’Intervenció amb data 29 de febrer de 2012 en el qual s’estableix la 
viabilitat de l’expedient. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar el document adjunt, en què es presenta un llistat de les factures 
pendents de tramitar des de la Intervenció, provinents de l’exercici anterior per serveis 
diversos no comptabilitzats en l’exercici en el qual han estat prestats per manca de 
contracte i per la inexistència de crèdit suficient.  
 
Segon. Reconèixer extrajudicialment el conjunt de factures del proveïdor Camilo 
Fernández, SL, amb CIF B59910190, per import de 120.981,07 €, corresponents a 
l’exercici 2011 i amb càrrec a la partida MS 15500 63205 Inversions de Manteniment 
diversos, amb la condició suspensiva de l’aprovació de les incorporacions d’inversions 
de l’exercici 2012. 
 
Tercer. Reconèixer extrajudicialment el conjunt de factures del Consorci Digital Mataró 
Maresme amb CIF P0800188E, per import de 46.437,84 €, corresponents a l’exercici 
2011 i amb càrrec a la partida NT 49101 22799 Televisió Digital Terrestre, amb la 
condició suspensiva de l’aprovació definitiva de l’expedient del pressupost general de 
l’exercici 2012.” 
 
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PP i GIM) i 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, el nostre Grup ha votat en contra de la proposta per diverses raons. La primera, 
que creiem que és la més important, és que no podem donar suport amb el nostre vot 
a unes actuacions del Govern que hem de qualificar, com a mínim, de no adequades a 
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norma. I diem que no són adequades a norma perquè, fonamentalment en el cas de 
Manteniment, cap de les actuacions que avui pretenem regularitzar no han estat 
primerament objecte d’una aprovació de la despesa corresponent, ni per decret 
d’Alcaldia ni per acord de Junta de Govern, i estem parlant d’actuacions d’un import 
superior als 120.000 €, que han estat executades sense que ningú no n’hagi aprovat la 
despesa necessària.  
 
La segona raó que justifica el nostre vot és que a la documentació que hem examinat 
hi hem trobat un seguit important de contradiccions, no una, sinó diverses 
contradiccions, i només en posaré un exemple. Hi ha una actuació que correspon a un 
arranjament de voreres al carrer de Pompeu i Fabra. L’expedient és el núm. 79/2010 i 
en canvi l’actuació s’inicia el dia 8 de setembre de 2011. Llavors, la pregunta és: on és 
la urgència d’aquesta actuació que justifiqui que sense que se n’acordi la despesa 
corresponent algú n’autoritzi la realització? No ho entenem. 
 
La tercera raó també és que l’expedient fa referència al fet que algunes d’aquestes 
actuacions havien estat demanades per la Regidoria d’Urbanisme. Nosaltres hem 
regirat tots els papers i, tret que en manqui algun, no hem trobat en tota la 
documentació cap referència ni cap escrit de la cap de la Unitat d’Urbanisme que 
demani una actuació en concret. Potser hi són, però no eren a l’expedient, no els hem 
sabut trobar. 
 
Una quarta raó és que en cap de les actuacions executades per cap d’elles no hem 
trobat cap informe que justifiqui les hores facturades, el preu de l’hora, el material 
emprat i la maquinària són ajustats, així com el nombre d’hores, als preus de mercat. 
Llavors, ens ha semblat més sobtat encara, perquè, quan nosaltres, no fa més de vuit 
mesos, intentàvem prendre acords que comportessin despesa i bàsicament acords 
d’obres, sempre ens demanava la Intervenció municipal un informe d’un tècnic que 
justifiqués que, efectivament, aquest preu era un preu que s’ajustava al mercat i en 
cap d’aquestes actuacions, i són un munt, no hi hem vist aquest informe. Llavors, ens 
agradaria saber si és que s’ha produït algun tipus de relaxació o és que realment 
Intervenció no tenia coneixement d’aquesta actuació, la qual cosa seria encara més 
preocupant.  
 
I la darrera raó per la qual tampoc no hem pogut donar suport a aquesta proposta és 
que no hem trobat cap resposta en tota la documentació que forma part de l’expedient 
sobre per quina raó aquestes factures han estat retingudes i qui ha recomanat aquesta 
retenció, perquè hem estat mirant la data d’execució del pressupost de despeses de 
l’any 2011 i en algunes de les dates corresponents a les actuacions, en concret a les 
partides de Manteniment, hi havia diners per fer front a aquesta despesa. Per tant, no 
se’ns acaba d’acudir quina és la justificació d’aquesta retenció.  
 
És per totes aquestes raons que hi hem votat en contra i per les quals també 
anunciem que demanarem un informe econòmic i jurídic que intenti analitzar si en tota 
aquesta tramitació s’ha produït algun tipus d’irregularitat, perquè creiem que és el que 
toca. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hi votem en contra. Bàsicament, hem de dividir 
reconeixement extrajudicial en dues parts: un és el corresponent a les factures de la 
TDT, que nosaltres votem en contra, perquè les factures es van retenir a conseqüència 
d’un acord plenari que deia que, mentre la televisió no es pogués utilitzar al Masnou, 
l’Ajuntament no pagaria les factures corresponents, i aquestes factures corresponen 
exactament al període en què no es va poder, per raons tècniques, sintonitzar aquest 
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canal al Masnou. I pel que fa a les factures d’inversions de Manteniment de 120.000 
euros, aquestes factures no tramitades correctament, tot i considerar que són factures 
que cal pagar perquè les feines s’han fet, és l’Equip de Govern qui ha d’assumir la 
responsabilitat d’aprovar pel mitjà que l’estan aprovant, no pas els membres de la 
corporació que no formem part de l’Equip de Govern. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Només dues puntualitzacions: això són factures que vénen derivades d’un antic 
contracte que correspon a manteniment de la via pública i clavegueram, i quan vam 
arribar a l’Ajuntament no hi havia contracte ni d’una cosa ni de l’altra. Això són factures 
que corresponen al segon semestre i el primer semestre també es van fer feines sense 
contracte. Al voltant d’això, i amb el tema del Consorci Digital, si van aprovar quan 
governaven vostès que no es paguessin aquestes factures, s’havien d’haver retornat. 
Com que no es van retornar, quan nosaltres vam arribar ja estava pagat l’exercici del 
2010 amb càrrec del 2011 i ens hem trobat que, per a les que corresponen al 2011, no 
hi havia consignació pressupostària per poder-les pagar i per això les traspassem en 
aquest moments per al reconeixement extrajudicial. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per replicar al Sr. Birba respecte al tema de les factures de manteniment. Aquest 
contracte al qual vostè fa al·lusió és un contracte que jo diria que ve de l’any de la 
picor i vostè sap, com a regidor, que, en el moment en què un contracte no és vigent, 
l’Ajuntament i el Govern municipal tenen procediments per poder encarregar obres. 
Cap de les actuacions que avui acaben vostès de legalitzar, per dir-ho d’alguna 
manera, té un import superior a 60.000 euros. Per tant, en tots els casos, vostès 
podrien haver fet ús, en algun cas, d’adjudicació directa amb l’informe al qual jo feia 
esment. Si no arribava a 18.000 euros i en el cas que no arribés a 60.000 però que 
passés de 8.000, vostès podien engegar un procediment negociat sense publicitat que, 
en un termini ràpid i urgent, els hauria permès adjudicar l’obra dins de la legalitat, cosa 
que entenem que no han fet en aquest cas concret. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
M’agradaria fer un aclariment en relació amb el tema de la TDT. És veritat que aquest 
import correspon a aquell acord del Ple i el nostre Govern, el que aquest Govern actual 
es proposa al llarg d’aquest any 2012, és liquidar tot el deute pendent, tant el dels anys 
anteriors com de l’actual. Davant de la previsió d’alguna cosa que pugui passar al 
Consorci de TDT en aquests moments, vostè no sé si n’és coneixedor, però jo sí, i ho 
he manifestat per escrit, doncs ja hi ha una situació en què els ajuntaments que el 
conformen se n’estan retirant i, per tant, jo diria —que no vull dir que està bastant 
tocada—que encara alguns mantenim esperances que s’hi pugui incorporar algun altre 
ajuntament, però per si de cas volem tenir el deute liquidat com més aviat possible. 
Nosaltres, com a ajuntament, ja els n’informaríem quan es produís aquesta decisió que 
encara no hem pres com a equip de govern, si decidíssim retirar-nos del Consorci. Sap 
que per retirar-se del Consorci és necessari haver liquidat el deute? Això d’una banda, 
i de l’altra, s’estan produint tensions importants de tresoreria al Consorci i, per tant, 
nosaltres en aquest moment estem assumint part d’aquesta responsabilitat. Com a 
membres hem d’intentar donar-li liquiditat a través d’aquest pagament. Per tant, això 
obeeix a una situació que no sé si es produirà, però que és molt probable que es 
produeixi al llarg dels propers mesos i us informarem igualment de la decisió que 
prengui el Govern. 
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11. Control dels òrgans de Govern municipals 
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i  preguntes de la 

sessió anterior 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, bona nit a tothom. Per fer constar que les dues preguntes que el Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida Alternativa va formular per escrit han 
quedat degudament contestades pel mateix mitjà, és a dir, per escrit. I, en tot cas, pel 
que fa a la pregunta formulada oralment que feia referència a la meva persona i que 
deia, literalment, “creiem que entre resposta i resposta a les preguntes que li fa el 
regidor segur que li queda temps per dedicar-se al servei del municipi” i en què em 
demanava que li fes arribar de totes les regidories de les quals sóc responsable una 
redacció detallada de quines són les actuacions que penso proposar al Govern els 
propers mesos, vull dir-li que ja li ho podia haver contestar en el moment en què vostè 
va formular aquella pregunta i, si no ho vaig fer, va ser precisament perquè no fos cas 
que no hagués entès correctament el que vostè em preguntava en aquell moment, i 
per això vaig esperar a disposar de l’acta i llegir-ho i entendre-ho correctament.  
 
Primer de tot, vull contestar-li que, per la seva pregunta, es podria interpretar que 
dedico massa temps a les preguntes, a donar la contesta a les preguntes formulades. 
No cal que li digui que no pateixin, ja que és evident que vostè es mereix tot aquest 
temps i més i, en conseqüència, espero que estigui agraït per aquestes respostes que 
li dono. Dit això, no pateixi tampoc pel temps que dedico al servei del municipi, ja que 
és evident que, com passa amb les seves respostes, també hi dedico el temps 
necessari, que és molt. Ara bé dir això a part pel que fa a les tasques realitzades a la 
seva pregunta en concret i, pel que fa al meu servei al municipi, vull aclarir-li, i crec 
que no és necessari que li digui a vostè, quines són les tasques que es realitzen en el 
dia a dia d’una regidoria, entre les quals figuren: rebre als ciutadans que ho sol·liciten 
(és un altre dels petits problemes) i donar instruccions necessàries per al 
desenvolupament futur de les regidories. La meva activitat es veu reflectida en les 
propostes, tant les que porto a la Junta de Govern com als plens municipals, motiu pel 
qual més que fer-li jo una redacció i destinar-hi, per tant, més temps, doncs el convido 
que repassi les actes, tant de la Junta de Govern com dels plens, per tenir una idea de 
les activitats que realitzen les meves regidories, de la mateixa manera pel que fa a les 
actuacions que penso proposar al Govern. 
 
Per tant, per fer-se una idea de com anem, li faria arribar, si vostè ho considera 
convenient —ja que nosaltres, com vostè sap, si som aquí és perquè hem obtingut un 
nombre de vots significatiu i hem adquirit un compromís electoral amb els nostres 
votants a través del nostre programa electoral— el nostre programa electoral, ja que 
moltes de les propostes que faré al Govern es veuen reflectides en aquest programa. 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Aquella pregunta que hi havia pendent del Ple passat, entenc que s’ha respost en 
temps i forma. No, en temps no; en forma sí. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Sí i no, li ho explico. El regidor sí que ha tingut la gentilesa de fer-me arribar un correu 
electrònic amb els arxius que corresponen a la documentació que jo demanava, però, 
formalment, jo no n’he rebut la resposta. No la reclamo, perquè la informació me l’ha 
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donada via correu electrònic el mateix regidor, però jo la resposta formal no la 
recordava. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
En qualsevol cas, li adreço les disculpes per aquell error que va haver-hi. Espero que 
les tinguin en compte i intentarem controlar aquesta qüestió. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçades a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, en relació amb la mateixa qüestió dels carrers i 
parcs del municipi. A nosaltres, com a govern, ens arriben queixes veïnals en relació 
amb l’estat en què es troba Bellresguard i el parc de Can Targa. Jo no sé si aquestes 
queixes també les ha rebudes l’equip de Manteniment i m’agradaria saber quina és la 
freqüència amb la qual es netegen aquests dos espais i els mitjans que s’hi utilitzen, i 
si tenen constància que s’hagi produït alguna incidència en els serveis els últims tres 
mesos que pugui haver afectat l’estat en què es troben ara mateix aquests dos indrets.  
 
En relació amb el Ple dels pressupostos, a l’anterior Ple, es va posar de manifest un 
augment important en les partides destinades al consum de la llum. No vol dir que 
sigui per un augment en el consum pròpiament dit, sinó per una regularització del que 
es comptava o comptabilitzava fins ara amb un possible augment de les tarifes, però el 
que estava clar a primera vista és que l’augment és més que significatiu. Per tant, ens 
agradaria saber, pel que fa a les plaques solars que hi ha instal·lades als edificis de 
l’Ajuntament i als equipaments, ens agradaria que ens fes un relació exacta de totes 
les que hi ha, del cost que van tenir, de l’estat en què es troben actualment i sobretot 
—suposo que es deuria fer una previsió de l’estalvi que suposaria la instal·lació 
d’aquelles plaques solars— si ens podrien dir, doncs, en funció dels seu cost i la 
rendibilitat estimada i finalment obtinguda, quina és la conclusió a què arriba l’Equip de 
Govern sobre aquestes instal·lacions que s’han anat fent durant molts anys de plaques 
solars.  
 
En relació amb el bar municipal que hi ha a la plaça del Mercat Vell, si ens sabria dir 
quin és l’horari establert i si algú es cuida de mirar que se’n compleixi l’horari, de si hi 
ha queixes de veïns sobre si no es compleix aquest horari.  
 
En relació amb les escoles bressol municipals, ens agradaria saber si tenen 
constància de quin és l’índex d’ocupació actualment. Volem saber si estan plenes al 
cent per cent o si hi ha moltes baixes i també si hi ha diferència quant a les places per 
ocupar de les dues escoles bressol, La Barqueta i Sol Solet. Ens arriba que algunes de 
les persones usuàries que fins ara anaven a l’escola La Barqueta, segurament 
provocat pel sistema educatiu, si es pot dir així, per l’edat dels usuaris no és el que ha 
agradat més i, per tant, podrien haver-hi alguns dels pares que han optat per treure els 
nens d’aquella escola bressol. Ens agradaria saber si és veritat això i quina incidència 
té, i, si efectivament és cert i té una incidència relativament important, quina és l’opinió 
de l’Equip de Govern respecte a aquest assumpte. 
 
I, finalment, els pisos de protecció oficial de Can Jordana ara han complert cinc anys. 
Si no ho recordo malament, el contracte de lloguer era de cinc anys i jo no sé quina 
és... Bé, entenc que és un tema que fins ara gestionava la Generalitat de Catalunya, 
però, lògicament, té un impacte al municipi i, per tant, entenc que hi molts joves que 
esperen i desitgen que es tornin a posar en circulació aquests divuit pisos. Per tant, 
m’agradaria saber quines han estat les gestions que està fent l’Equip de Govern 
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perquè així sigui i, si estan mantenint converses amb la Generalitat per tal de tornar a 
convocar concurs i fer el procediment que calgui per tornar a llogar aquests pisos de 
protecció oficial. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bona nit. Volia fer tres preguntes: una primera qüestió seria demanar com ha anat el 
resultat de les negociacions que, a través de la moció que va presentar el Partit 
Popular, han tingut lloc sobre la plataforma pesquera i voldríem saber si la Generalitat 
ja hi ha intervingut, si ha pres alguna decisió per aconseguir el desmantellament de la 
plataforma i si aquest desmantellament es podrà realitzar o no amb la creació 
simultània d’un biòtop marí, que era una de les possibilitats que calia valorar. També, 
si tenen aquesta informació i, si la tenen, de quins terminis estem parlant perquè això 
es pugui dur a terme i quan podrem veure definitivament llum en aquesta qüestió. 
 
Després, una segona pregunta seria la següent. Al mes de juliol passat es va realitzar 
un traspàs de serveis d’atenció domiciliària al Consell Comarcal del Maresme i al seu 
moment vam dir: “Bé, d’aquí a uns mesos preguntarem a la regidora per valorar com 
ha anat el traspàs”. I volíem saber la valoració que en fan els usuaris, si tenen dades 
del servei, de com ha funcionat, i també al seu moment vam demanar que no 
coneixíem si això podia tenir cap impacte en gent que estigués treballant del Masnou 
per l’anterior empresa, com havien quedat amb el traspàs aquest amb el Consell 
Comarcal, si continuaven treballant i tenint feina o si no havia estat així. 
 
Després, també volia fer una tercera pregunta sobre els locals o pisos del Mercat. Hi 
ha algun local al port i algun més que estan buits de l’Ajuntament, perquè he vist a les 
partides del pressupost que estem pagant lloguers per altres unitats i no sé si 
físicament són traslladables o si s’ha pensat a valorar el fet d’utilitzar els espais que 
tenim en propietat per no haver d’estar pagant lloguers. D’altra banda, no sé si és 
factible o no és factible, però penso que com a mínim s’hauria de valorar i explicar si 
es pot fer o no es pot fer, gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo volia fer una pregunta al regidor de Cultura. M’agradaria 
saber si ha canviat la gestió del preu públic de la sala de Ca n’Humet, perquè he 
intentat buscar la informació al web municipal i el que he trobat són les ordenances de 
fa un any i ens han arribat queixes que en la política de preus del lloguer d’aquella sala 
hi ha un canvi, suposo que pel canvi de model de gestió de la sala, però m’agradaria 
tenir-ne més informació per poder valorar com afecta aquest canvi les entitats del 
municipi, gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Avui que pensava deixar tranquil el senyor Eduard Garcia...  
 
El Sr. Pere Parés 
 
No, Màxim, jo crec que teniu una relació d’amor i odi. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per qui sento una especial estimació, que jo crec que a més a més és mútua... La 
seva resposta a les meves preguntes no em permet d’estar-me de fer-li un parell de 
suggeriments o demandes d’aclariment. Miri, està clar que estic molt agraït per la seva 
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dedicació a respondre les meves preguntes, i això ho dic sense cap mena de rialla, 
perquè jo entenc que l’obligació del Govern és contestar de la manera més extensa 
possible les preguntes que fa l’oposició en el seu legítim dret de control de la tasca de 
govern. Per tant, no pateixin, que jo li agraeixo que s’estengui tant com pugui i, a més 
a més, l’encoratjo que segueixi fent-ho.  
 
En la seva resposta m’ha dit que, efectivament, malgrat l’estona que dedica a 
contestar les meves preguntes, encara li queda temps per dedicar-se a les seves 
tasques, a la resta de les seves tasques, perquè aquesta també és una tasca com a 
regidor d’Urbanisme, Habitatge, Mediambient i Paisatge. Aquesta resposta em va 
tranquil·litzar parcialment, però hi ha hagut una cosa que no m’ha agradat gens ni 
mica, i això ho ha d’entendre vostè, i és que no és acceptable com a resposta a la 
meva pregunta en la qual li dic que m’expliqui quines són les tasques actuals que 
vostè desenvolupa com a regidor d’Urbanisme, Habitatge etc. que vostè em contesti 
que em dediqui a mirar les actes de la Junta de Govern i que em llegeixi les actes del 
Ple. Les actes del Ple no cal que les llegeixi, perquè hi vinc cada mes i justament 
perquè les actes de la Junta de Govern ja fa dies que me les repasso li vaig fer la 
pregunta al mes passat, perquè sense haver-les acabades de llegir totes havia trobat 
que les activitats relacionades amb les seves regidories no deixaven palès per escrit 
que fossin gaires. Això no significa que no es treballi; significa, moltes vegades, que el 
treball que un efectua no queda reflectit en propostes concretes, però això no significa 
que no es treballi. Per això li feia jo la pregunta, perquè és clar que no cal que li 
demani quantes llicències d’obres vostè ha portat a l’aprovació de la Junta de Govern, 
ja ho trobaré jo. Li estava preguntant per la tasca feixuga i oculta que no traspua als 
papers. No m’ha agradat la resposta que vostè m’ha donat i, respecte a les seves 
propostes d’actuació en un futur, miri, vostè em remet al programa de Convergència i 
Unió i no m’importarà que me’l faci arribar perquè no vaig tenir la sort durant tota la 
campanya electoral de veure’l. Potser hi descobreixo coses interessants, que no em 
faran canviar el sentit de vot, això és clar, però potser hi descobreixo coses 
interessants. Però ja sabem què passa a vegades amb els programes i en tenim 
exemples bastant clars. De tot allò que diu el programa estaria bé que quan vostè li 
vingui bé, quan la seva responsabilitat li ho permeti, faci una relació més o menys 
prioritzada, si convé sense posar terminis, una mica per orientar el nostre Grup i també 
la resta del consistori de cap a on van els objectius de la seves regidories, que crec 
que és una cosa que a tots ens interessa.  
 
La resta de preguntes van adreçades a l’Equip de Govern i tenen relació amb 
Ensenyament. 
 
La primera. El mes passat, el nostre Grup va denunciar que el procediment actual per 
cobrir vacants a les escoles bressol no facilita que les places vacants es puguin cobrir 
i, per tant, lesiona greument tant els interessos de les famílies que estarien 
interessades a escolaritzar els seus infants a les escoles bressol com els interessos 
econòmics del municipi, ja que permet que hi hagi places vacants malgrat que hi hagi 
famílies interessades a ocupar-les. 
 
A la vegada, va efectuar un seguit de demandes en relació amb el procediment per al 
cobriment de les vacants que es produeixen a les escoles bressol, entre les quals 
exigíem del Govern una política d’informació més activa que permetés que, en temps 
real, la població del Masnou fos coneixedora de l’oferta de places vacants a les dues 
escoles bressol municipal i que, al mateix temps, tot i que no tingués en consideració 
cap llista d’espera, s’elaborés un registre de les famílies del nostre municipi 
interessades a accedir a una plaça pública en qualsevol de les dues escoles bressol 
municipals.   
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La resposta que hem rebut de la Regidora d’Ensenyament està en la línia de les 
respostes anteriors i afirma que la Regidoria n’ha fet difusió a través dels plafons 
municipals i els de les escoles, de la pàgina web i a El Masnou Viu. Al mateix temps, 
ens diu que el Govern no es planteja l’elaboració del registre que nosaltres 
demanàvem, ja que, en la seva opinió, aquest registre equival a una llista d’espera. 
 
Nosaltres reiterem la necessitat i la conveniència d’ampliar la informació sobre les 
vacants existents i, a la vegada, de crear un registre de famílies interessades a accedir 
a una plaça pública en qualsevol de les dues escoles bressol municipals.   .  
 
La segona. A la demanda reiterada que abans de l’inici del procés de preinscripció per 
al curs 2012-2013 el Govern presentés una proposta de normativa per regular el 
procediment de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals, la regidora 
ens respon que per a aquest curs el Govern aplicarà la normativa del Departament i, 
després, fa referència al fet que el Govern anterior ja podria haver-ho fet, ja que la 
competència data del febrer de 2011, quan aquest regidor era el responsable 
d’Educació, i afegeix que si el nostre Grup vol presentar una proposta estem en el 
nostre dret. Només faltaria! En primer lloc, recordo a la regidora que les eleccions 
municipals van tenir lloc al mes de maig, dos mesos després de l’assumpció de la 
competència i que, des de les darreres eleccions municipals han passat més de vuit 
mesos, temps més que suficient perquè, si hi hagués hagut voluntat política, s’hagués 
pogut presentar una proposta.  
 
En vista de la seva resposta, demano a la regidora que en prengui nota, ja que, tal 
com vaig advertir-li el mes passat, i a la vista de la seva negativa, ICV-EUiA presentarà 
una proposta respecte a aquesta qüestió. 
 
La tercera. En relació amb l’EMUMM, el mes passat, després de repassar l’actuació 
del Govern en relació amb la sol·licitud d’autorització de l’EMUMM a la Generalitat i 
constatar que, en els set mesos transcorreguts des de la seva presa de possessió, 
aquesta actuació s’havia reduït a enviar la sol·licitud d’autorització en data 25 d’agost, 
a reunir-se amb el professorat de l’escola tres mesos després, a enviar un correu 
electrònic el dia 1 de desembre i a fer dues consultes al Departament de les quals no 
havia obtingut resposta, i després de valorar aquest balanç d’actuacions com a pobre 
de solemnitat, vam demanar al Govern que s’adrecés per escrit als responsables del 
Departament i els exigís la màxima agilitat en la tramitació de l’autorització per tal que 
l’Ajuntament es pogués acollir a la propera convocatòria de subvencions. 

 
La resposta de la regidora ens informa que l’expedient es troba en terreny del 
Departament i que les actuacions del Govern municipal tan sols es poden limitar a 
pressionar el Departament perquè agiliti la resolució i que el Govern manté la pressió. 
 
Les preguntes són les següents: Han adreçat al Departament l’escrit que els vam 
demanar el mes passat? Quines han estat les actuacions del Govern municipal per 
pressionar el Departament? 
 
La quarta. Les preguntes següents tenen relació amb les subvencions municipals 
d’Ensenyament per a l’any 2012. 
 
Volem saber, en primer lloc, quines han estat les raons per les quals s’ha modificat 
l’objecte de les subvencions, vigent des de fa molts anys, per exemple, negant als 
centres escolars públics la possibilitat de sol·licitar-les. 
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Volem saber, en segon lloc, quines persones físiques, entitat i/o organismes que 
tinguin per objecte donar suport a tasques i programes educatius es pensa incloure en 
aquest apartat a les subvencions d’Ensenyament. 
 
En tercer lloc, volem que el Govern ens informi de quina és la raó per la qual, malgrat 
que l’import de les subvencions d’Ensenyament previst al pressupost és de 39.900 €, 
l’import que figura a les bases és únicament de 20.000 €. 
 
Finalment, voldríem saber si abans d’aprovar les bases esmentades, la Regidoria va 
informar les direccions dels centres educatius i la coordinadora d’AMPA d’aquestes 
modificacions. Gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Bona nit. Jo volia fer una pregunta a la senyora Judit Rolán. M’agradaria saber si s’ha 
obert el procés de gestió de la ludoteca i, si és així, quin serà el procediment que es 
durà a terme.  
 
La Sra. Marta Neira 
 
Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, nosaltres no formularem cap 
pregunta a l’Equip de Govern, però sí que vull fer un agraïment, una disculpa que dec, 
i donar una bona notícia i fer una crítica al Govern en relació amb aquesta bona 
notícia. 
 
Començarem per l’agraïment. Hem rebut aquests dies resposta a moltes de les  
preguntes que teníem pendents de l’Equip de Govern: de la Sra. Sílvia Folch, del Sr. 
Ferran Flo i del mateix alcalde. Vull agrair-los aquest canvi d’actitud, aquesta resposta 
ràpida, i el que nosaltres veiem és un canvi en aquest sentit i que ha entès la nostra 
queixa i, per tant, estem realment molt agraïts en aquest sentit.  
 
Deia que dec una disculpa al senyor Oliveras perquè jo li vaig reclamar una pregunta i 
tenia raó que me la va contestar en temps i forma, de fet amb molt de temps, i a mi se 
m’havia traspaperat. Vaig dir que ho comprovaria i ho vaig comprovar, i li dec 
disculpes i així ho faig, d’acord? No entrarem en el contingut d’aquestes respostes, 
perquè ara el que ens pertoca és analitzar aquestes respostes i, en tot cas, si és el cas 
i és necessari, doncs demanarem més informació o ja ens donarem per satisfets. 
 
Bé, quant a la bona notícia, jo volia comunicar a aquest Ple, i sobretot a la ciutadania 
—ja buscarem la manera d’arribar a tothom—, que a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat del Parlament de Catalunya del 7 de març passat es va aprovar per 
unanimitat la moció —bé, al Parlament es presenta en forma de proposta de 
resolució— la moció que van presentar aquí al mes d’octubre per demanar que 
s’instal·lessin pantalles acústiques a l’autopista al seu pas pel Masnou. Jo penso que 
és evident que és una bona notícia per al Masnou en aquest moment. Una vegada 
s’aprova una proposta de resolució al Parlament, el Govern disposa de quatre mesos 
per executar els acords presos. Per tant, jo crec que podem estar contents. I com els 
deia, bé, nosaltres insistim que creiem que aquesta és una demanda antiga del 
Masnou, per aquest problema que patim. Evidentment, la gent que viu al costat de 
l’autopista pateix el soroll i la contaminació acústica i ambiental, i nosaltres vam veure 
l’oportunitat de reclamar aquesta millora per al Masnou. Lògicament va ser votada per 
unanimitat en aquest Ple, perquè tots estem d’acord que això ho hem d’aconseguir. El 
que passa és que nosaltres no ens vam conformar amb això i vam demanar al nostre 
grup parlamentari que aquesta mateixa moció la presentés al Parlament de Catalunya i 
així es va produir el 7 de març a la Comissió de Territoris de Sostenibilitat, a la qual va 
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assistir el Grup Municipal del PSC. També hi havia la senyora Elena i també ens va 
acompanyar el president de l’Associació de Veïns de Ramón y Cajal, i també vam 
convidar altres persones del col·legi Rosa Sensat de Santa Madrona, però no van 
poder venir, perquè els vam convidar amb molt poquet temps.  
 
Bé, la mala notícia, no, la crítica al Govern és que, així com nosaltres, alguns, estem 
molt jo diria que entestats a aconseguir això, aquesta millora tan important per al 
Masnou, jo veig en vostès una autèntica laxitud en aquest sentit, no? Perquè, és clar, 
nosaltres vam presentar aquesta moció a l’octubre, hi insisteixo, i tots hi estàvem 
d’acord, es va aprovar per unanimitat. Per tant, hem de prendre totes les mesures per 
aconseguir-ho i això és més obligació del Govern actual. Nosaltres vam preguntar per 
escrit —no ho recordo ara, ho tinc per aquí, però no em dedicaré a buscar-ho— quines 
accions s’havien dut a terme i em van contestar per escrit dient que s’havien posat en 
contacte amb el Consell Comarcal del Maresme per estudiar la viabilitat de les 
mesures proposades pel que fa a l’impacte acústic. Jo penso que això és perdre 
temps, perquè, a veure, ja sabem que tenim un problema d’impacte acústic al Masnou, 
perquè ja es va fer, les mesures les va fer la Generalitat. Per tant, nosaltres el que 
esperàvem del Govern és el que deien els acords: anar a parlar amb el conseller de 
Política Territorial, el senyor Recoder, explicar-li quina era la voluntat majoritària 
d’aquest Ajuntament i la necessitat d’aquest poble, i buscar una solució directament, i 
l’únic que havia de fer la Generalitat era exigir a la concessionària Acesa que instal·lés 
les pantalles acústiques. És que, vaja, és que ni tan sols no ha de pagar aquesta 
despesa la Generalitat, sinó la concessionària Acesa. Bé, ja que és una autopista de 
peatge, bé, es pot gastar els diners a aplicar millores mediambientals, no?  
 
Però és que, a més a més, senyor alcalde, en aquesta resposta per escrit que vostès 
ens van passar, ens deien que tindrien una reunió amb el Consell Comarcal el 27 de 
gener i que ja ens n’informarien. Estem al mes de març i no ens n’han informat. En fi, 
és evident que no han fet res i encara és més evident si ho han fet, doncs, si us plau, 
comuniquin-nos-ho o, com els deia, encara és més evident que no han fet els deures, 
perquè quan nosaltres vam arribar al Parlament de Catalunya vam tenir una sorpresa 
molt negativa. D’entrada se’ns va informar que Convergència i Unió votaria en contra 
de la proposta de resolució que presentava el Grup Parlamentari Socialista per 
demanar la instal·lació de pantalles acústiques a l’autopista. Miri, ja he dit que la bona 
notícia és que s’havia aprovat per unanimitat. Què va passar? Doncs que el Grup de 
Convergència i Unió va veure que perdia la votació perquè tots els grups hi votaven a 
favor, des del PP fins a Esquerra Republicana, bé, tots excepte Convergència i Unió. I 
què van fer? Van decidir canviar el vot. Bé, mira, és una fortuna, perquè així s’ha 
aprovat per unanimitat, o sigui que mira, fantàstic. L’únic que ens va demanar canviar 
de la proposta, i el grup parlamentari socialista ens van fer la consulta, era que en lloc 
de posar-hi “exigir a Acesa” hi poséssim “demanar a Acesa”. Bé, doncs es va fer el 
canvi i ja està. Si així obteníem el vot unànime de la Comissió, doncs valia la pena. 
 
Però, és clar, jo pensava: vostès no van parlar amb el seu grup parlamentari? Perquè 
a l’hora de l’explicació de vot tota la justificació de vot de Convergència i Unió era una 
justificació de vot en contra de la proposta i tot es basava només en l’escola Rosa 
Sensat i es basava en el fet que l’escola Rosa Sensat s’havia fet a posteriori de 
l’autopista i, per tant, ells deien que el promotor d’aquesta construcció ja hi hauria 
d’haver posat la protecció acústica adequada per preservar-la de l’autopista. Bé, és 
que francament no vam entendre res, absolutament res. Insisteixo que afortunadament 
van canviar de vot i aquesta proposta tira endavant i, per tant, bé, l’important, amb el 
que ens hem de quedar, és que tenim una bona notícia per al Masnou, que això 
sembla que tirarà endavant, i jo el que sí que demano a l’Equip de Govern, home, és 
que faci els deures! Moltes gràcies. 
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El Sr. Pere Parés 
 
Jo li agraeixo, senyora Neira, aquesta acció que han fet davant del Parlament. Jo en 
tenia coneixement, però, a més a més, vostès preguntaven què havia passat perquè hi 
hagués un canvi de vot i jo crec que les respostes se les està donant vostè mateixa. 
Què ha passat? Doncs ha passat que un servidor i membres d’aquest Govern hem 
insistit que calia canviar el vot i que calia ser sensibles a aquesta proposta. Jo mateix, 
abans que es produís —això no és oficial, és a dir, no en tinc constància escrita, l’únic 
que puc fer és donar-li les trucades que he fet, no?— un servidor i alguns membres 
d’aquest Govern hem tingut contactes darrerament, per desgràcia no oficials, oficiosos, 
sobretot amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el qual, entre altres 
coses, tenim una bona relació, i amb el mateix senyor Josep Rull, que crec que és qui 
va defensar-ho, vam intentar dir: “Nosaltres som sensibles a aquesta qüestió. Si us 
plau, hi estem d’acord, defenseu-nos també perquè és una part del nostre territori que 
necessita ser preservada d’algunes coses”. I la prova és que, no ara, ja antigament 
nosaltres, com a grup municipal, en aquell temps, vam presentar unes al·legacions a 
l’estudi d’impacte previ, que es basava en la sonometria i les mesures sonores. Jo no 
tinc cap inconvenient a felicitar el PSC i els agraeixo aquesta iniciativa, però volia 
aclarir que el canvi que s’havia produït obeeix, gràcies a Déu, gràcies a algú, però 
obeeix doncs a unes converses que vam tenir quinze dies abans que es produís.  
 
Jo crec que amb aquest tema podem anar de la mà i, també, si fa quinze dies que 
concretament amb Territori i amb el grup parlamentari... doncs jo diria que si som a 15 
de març, jo diria que a principis de març, entre final de febrer i principis de març, de 
converses informals, més o menys, no li ho puc aclarir, tinc les trucades, que les 
podria mirar, però de converses informals, no formals, però desitjo anar de la mà i 
desitjo, doncs, que això sigui una realitat com més aviat millor. Li agraeixo igualment, 
hi insisteixo, l’actuació del PSC. Ara respondrem algunes preguntes. Qui vol 
començar? 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Només és per contestar per escrit, per donar-vos 
detalladament la valoració del tema del traspàs del SAT al Consell Comarcal, però 
com a mínim us avanço el tema dels llocs de treball: no s’han modificat, perquè, tal 
com es va dir, es va prorrogar l’empresa i, per tant, tots els drets dels seus 
treballadors. Per tant, el servei el segueixen fent els mateixos treballadors amb els 
usuaris que ja teníem o amb els nous usuaris. No obstant això, sí que hem demanat 
una valoració de com ha anat el traspàs i si han notat algun canvi, i, per tant, això ja us 
ho faré arribar per escrit, gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bona nit, gràcies senyor alcalde. Bé, vull dir al senyor Avilés, també, el mateix que a la 
meva companya, que li contestaré per escrit per donar-li dades més concretes i més 
exactes de les actuacions que s’han produït a la zona dels jardins de Can Targa, que 
sé que últimament justament s’hi han fet actuacions a instància del senyor alcalde. 
Precisament sé que s’hi han fet algunes coses i, per tant, ja us diré exactament quines 
dades i què s’hi ha fet. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, i en tot cas totes les preguntes diguem que ja hi aprofundiré al proper Ple, 
especialment les del senyor Frans Avilés. El que sí que volia explicar és que 
precisament ahir vam rebre, pel que fa a la pregunta que feia el senyor de les Heras, 
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un escrit del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
en què se’ns notificava la resolució de l’extinció de la concessió que fins ara tenia al 
seu favor Granja Marina del Masnou. En aquesta mateixa resolució es fa referència al 
que s’ha dit: dóna un termini de dos mesos per tal que es retiri la plataforma. A part 
d’aquest termini, i ateses algunes característiques que ja s’havien parlat sobre la 
situació de l’empresa, l’escrit que nosaltres hem rebut fa referència al fet hi ha una 
empresa que podria estar interessada a comprar aquesta plataforma i es preveu —i 
així ens ho han transmès també des del Departament de Pesca i de Medi Natural, amb 
el qual també hem tingut alguna reunió— que properament es podrà procedir no al seu 
enfonsament, que era una de les propostes que es van fer a la moció que es va 
aprovar en aquest Ple, però sí que sembla més proper o que hi ha més possibilitats 
que es produeixi aquesta venda, de manera que algú pot estar interessat a comprar-la 
per tal de poder-la desmuntar i vendre’n el ferro al preu que toca. Sabem que hi ha 
algun impediment tècnic que de moment no permet posar-hi una data, però esperem 
que properament puguem veure com aquesta plataforma és retirada del nostre 
paisatge. Quan en tingui més informació, en tot cas, ja els la faré arribar. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo, ja que passem per aquí, doncs aprofito per respondre al senyor Avilés, ja que jo 
mateix he rebut queixes del veïnat en relació amb els jardins de Can Targa i que no hi 
ha cap inconvenient a dir-li totes les actuacions que s’hi han fet i les que s’hi pensen 
fer tenen a veure amb salubritat, tenen a veure amb la retolació de cartells, amb la 
neteja general... Estem posant fil a l’agulla i algunes d’aquestes propostes ja s’han fet i 
li ho comunicarem, i també algunes actuacions al Bellresguard, que ja s’estan fent a 
iniciativa del servei de Manteniment. 
 
Hi havia una pegunta que no és aquesta, la que jo ara per ara he volgut contestar-li, 
perquè, a més a més, són qüestions molt recents. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 

 
Sra. Crespo, li he de respondre per escrit amb precisió tot el que fa referència a preus 
públics, criteris de funcionament de la sala de l’espai cedit de Ca n’Humet i els criteris 
també de programació o no programació de les diferents activitats que s’hi realitzaran. 

 
La Sra. Judit Rolán  
  
Bona nit a tothom. Com els meus companys, donaré resposta per escrit, però crec que 
són importants algunes coses i us en puc donar la informació que en tinc ara mateix. 
Començaré pel final, si m’ho permeten, i començaré per la senyora Fusellas. Vull dir-li 
que el procés de gestió de contractació de la ludoteca no s’ha iniciat. Estem en el 
procés de redacció de plecs, amb tota la feina prèvia, ja que la contractació comporta 
un dificultat afegida, perquè no és un servei que s’hagi contractat mai ni licitat mai, 
amb la qual cosa ens està comportant més feina de la que ens esperàvem. Quan 
estigui preparat passarem tota la informació als companys del consistori, d’acord?  
 
Després, malgrat el Màxim, li donaré resposta per escrit, perquè Déu n’hi do la feina 
que m’ha donat. Només dos apunts. Primer, que el procediment per a la cobertura de 
les vacants s’està treballant i amb ells s’està fent un protocol i en breu l’hi 
presentarem, a vostè i a la resta de grups, perquè hi puguem treballar plegats. I quan 
fa referència al fet que les subvencions d’Ensenyament tenen un import de 39.000 
euros i només consten els 20.000, la resta precisament són directes als centres 
públics, és a dir, que ni molt menys queden exclosos de la convocatòria, s’ha 
desdoblat. Li ho passarem i li explicarem per escrit exactament com s’ha fet i per què 
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s’ha fet, i sobretot m’agradaria que quedés clar que evidentment que s’ha de donar als 
centres públics. Fins i tot es va debatre i es va consultar amb ells aquesta possibilitat, 
d’acord?  
 
Finalment, al company senyor Avilés, vull dir-li que a hores d’ara tenim a La Barqueta 
tres vacants. Això són dades de principis de setmana. Si han canviat els últims dies 
també les hi passarem per escrit. Tenim tres vacants a La Barqueta als grups que 
tenim de dos a tres anys. Allà tenim dos grups i tenim tres vacants. És correcte que les 
dues escoles bressol del municipi tinguin una línia pedagògica diferent i quan es 
produeix una vacant intentem sempre que les famílies ens expliquin el perquè es 
produeix aquesta vacant, i atès que elles poden mantenir-ho en privat i no puc deduir-
ho, però normalment sempre ens comenten algun motiu pel qual es produeix la baixa. 
Jo ara no en tinc constància que sigui per la línia pedagògica, però farem un recull i li 
ho passarem exactament. Si aquest fos el cas, doncs també li ho explicaria, d’acord? 
Res més, gràcies. 
 
12) Moció del Grup Municipal Socialista PSC-PM per a la supressió de l’augment 

de la quota a les escoles bressol a partir del mes de gener, esmenada pel 
Grup Municipal d’ICV-EUiA 

 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo no he llegit la proposta, perquè el Grup Municipal 
Socialista decideix retirar la moció i explicaré per què decidim retirar la moció. 
Nosaltres vam presentar aquesta moció el mes passat. Des d’aquest Ple se’ns va 
demanar passar-la a la Comissió Informativa i així es va fer. A la Comissió Informativa 
tots els grups municipals poden fer-hi aportacions, aportar-hi esmenes... El que 
comença a ser una praxi habitual d’aquest Equip de Govern és que, amb la majoria 
que té, a la mateixa Comissió, perquè allà funciona per vot ponderat, doncs el que 
últimament fan és desvirtuar absolutament les mocions, desnaturalitzant-les de tal 
manera que fins i tot arriben a ser coses caòtiques, com la que es pretén portar a 
aprovació avui mateix. Avui portem una moció que es diu “Moció del PSC per a la 
supressió de l’augment de la quota de l’escola bressol a partir del mes de gener” i el 
punt número 1 que deia “supressió de l’augment” desapareix i l’únic punt d’acord és 
reclamar a la Generalitat fer un estudi (però el titular i el punt no tenen res a veure). 
Per tant, nosaltres la retirarem. Intentarem en tot cas passar-la en un altre moment, 
però sí que demanem a l’Equip de Govern que sigui valent i que hi voti en contra en 
aquest Ple. En tot cas, el que no té sentit és anar a una moció, desvirtuar-la del tot i 
venir a aprovar coses que no s’arriben a entendre. Per tant, retirem la moció que 
havíem presentat. Gràcies. 
 
El Grup Municipal del PSC-PM retira la moció. 
 
13) Moció que presenta el Partit Popular del Masnou  perquè l'Ajuntament impulsi 

i fomenti, a través del Consell Escolar Municipal i  les AMPA del municipi, 
intercanvis escolars amb famílies a l'estranger, am b les esmenes 
incorporades del Grup Municipal d’ICV-EUiA 

 
La Sra. Carmen Martínez i Fernández, llegeix la moció següent: 
 
“El coneixement i domini de les llengües estrangeres, especialment l'anglès i el 
francès, és un dels temes en els quals, malgrat els esforços esmerçat per les 
administracions públiques, encara queda força camí per recórrer.  
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En molts centres educatius, públiques o privats— s’aconsegueix que els i les alumnes 
adquireixin un nivell de coneixement de llengües estrangeres suficient que els permeti 
relacionar-se en una altra llengua, tant pel que fa a la competència oral com a l’escrita. 
 
Aquest dèficit educatiu, no imputable als centres d’ensenyament en els quals els i les 
alumnes cursen els seus estudis obligatoris i no obligatoris, s’intenta afrontar, en 
alguns casos, a través del reforç de  l'aprenentatge dels idiomes esmentats en 
acadèmies o centres privats, la qual cosa comporta una aportació econòmica de les 
famílies per intentar ampliar el nivell de coneixement d’idiomes estrangers per part dels 
seus fills i filles. 
 
L’experiència demostra que un dels millors recursos per aconseguir un nivell suficient 
en l'aprenentatge d’un idioma és practicar-lo als països en els quals es parla, la qual 
cosa pot comportar l’opció a contractar cursos a l’estranger, que acostumen a tenir un 
cost elevat per a les famílies, raó per la qual aquests queden limitats a alumnes de 
famílies amb un determinat poder adquisitiu. 
 
Amb la finalitat d’intentar potenciar l'aprenentatge de les llengües estrangeres entre 
l’alumnat del Masnou i, al mateix temps, d’intentar procurar un estalvi a les economies 
de les seves famílies, creiem adient una major implicació de l'Ajuntament del Masnou 
com a impulsor de la figura dels intercanvis internacionals entre alumnes, amb el 
suport i col·laboració del centres escolars, el Consell Escolar Municipal i les AMPA del 
nostre municipi. 
 
Per això, sol·licitem que es prenguin els acords següents: 
 
Primer . Convocar el Consell Escolar Municipal i les AMPA de tots els centres escolars, 
especialment els de secundària del nostre municipi per tal d’informar-los d’aquesta 
proposta. 
 
Segon . Instar el govern municipal perquè, des de la Regidoria d’Ensenyament, faci les 
gestions necessàries per tal d’intentar aconseguir la implicació dels centres escolars 
de secundària i les seves famílies en el disseny d’un projecte d’intercanvis escolars 
amb alumnes de centres a l’estranger, de totes les llengües estrangeres que 
s’imparteixen als centres del Masnou.  
 
Tercer Informar d’aquests acords als centres d’ensenyament secundari del Masnou i 
les seves AMPA.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels 
grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bona tarda de nou. Res, només vull fer un petit matís. Primer, que des del Govern 
estem molt contents del resultat de la votació per unanimitat que s’ha portat a terme. 
Aquesta moció entenem que persegueix millorar la qualitat de l’ensenyament al 
municipi i, com no podia ser d’una altra manera, havíem de votar tots a favor. Les 
nostres escoles i instituts, ja treballen aquesta matèria els idiomes estrangers o bé 
amb projectes d’intercanvi escolars en diferents ciutats de l’estranger o bé amb 
associacions amb altres centres educatius estrangers o bé amb plans experimentals 
de llengües estrangeres, que consisteixen a disposar d’un assistent de parla anglesa 
que ajudi per donar les matèries de socials, tecnologies i ciències. Malgrat tot això, 
malgrat totes aquestes accions, creiem que la iniciativa que se’ns planteja de 
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comentar-ho al Consell Escolar Municipal i a les AMPA de tots els centres escolars el 
que persegueix és millorar les feines que ja s’estan realitzant, amb la qual cosa estem 
molt contents del resultat. Gràcies a tots. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
Simplement per agrair a tots els grups municipals aquest vot afirmatiu, aquesta 
proposta, aquesta moció, que n’hem entès l’esperit, que és impulsar l’aprenentatge en 
llengües estrangeres. 
 
14) Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, p romoguda per UGT i CCOO, 

en contra de la reforma laboral aprovada pel Govern  de l’Estat i pel 
manteniment dels serveis que actualment ofereix l’A juntament del Masnou 

 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Vull dir, primer, que aquesta moció incorpora també esmenes presentades per ERC-
AM i CiU.              
 
Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, promo guda per UGT i CCOO, en 
contra de la reforma laboral aprovada pel Govern de  l’Estat i pel manteniment 
dels serveis que actualment ofereix l’Ajuntament de l Masnou, amb les esmenes 
incorporades per ERC-AM i CiU 
 
El Sr. F. Xavier Serra i Vigil, llegeix la moció següent: 
 
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en 
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta 
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que 
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el 
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons 
Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre 
model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la 
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva 
feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al 
nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió 
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat 
per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.  
 
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals 
en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la 
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral 
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una 
reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació 
sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els 
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva 
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa 
els que hagin exhaurit la  prestació seran difícilment contractables.  
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Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, 
col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis 
sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les 
treballadores de les empreses petites i mitjanes. 
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han 
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions 
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al 
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en 
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa 
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, 
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses 
i les famílies. 
 
Els Ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres 
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles 
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de 
les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles s’han de manifestar en contra 
d’aquestes mesures. 
 
És per tot això que els grup municipals d'ICV-EUiA i PSC-PM de l’Ajuntament del 
Masnou proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
ACORDS: 
 
Primer  .- Demanar al govern de l’Estat que interpreti el rebuig social generalitzat que 
ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor el dissabte, 12 de 
febrer de 2012. Rebuig que s’ha posat de manifest en les multitudinàries 
manifestacions celebrades a tot l’estat espanyol el passat 19 de febrer. En 
conseqüència, que convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de 
negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, 
perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la 
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de 
transformar el nostre model competitiu. 
 
Segon .- Demanar al govern de l’Estat que afronti la necessitat d’enfortir el serveis 
públics, com a garants de drets i cohesió social, en uns moments en què gairebé el 
30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per 
desocupació. 
 
Tercer .- Demanar al govern de l’Estat que, d’una vegada per totes, es compleixin els 
compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya 
entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i 
que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions 
catalanes. 
 
Quart .- Instar al govern municipal del Masnou per tal que vetlli per al manteniment dels 
serveis que actualment presta l’Ajuntament del Masnou. 
 
Cinquè .- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern de l’Estat, al 
President de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés, del 
Senat i del Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO i UGT, a la Federació i a 
l’Associació de Municipis de Catalunya i a les associacions, entitats i col·lectius del 
nostre municipi.” 
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El Sr. Llorenç Birba 
 
Nosaltres demanaríem si es pogués votar per punts o, en tot cas, el primer punt 
independent dels altres quatre. 
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Com a resultat de la Comissió Informativa, sí. Els diré que no sé què pot passar, eh? A 
veure, per garantia democràcia, encara que la perdem. El que entenc és que, si 
acceptem el vot per punts, encara que demanaríem a tothom que al mateix temps que 
nosaltres ho acceptem, es prengués aquesta manera de treballar en altres ocasions.  
 
Seguidament, el president sotmet a votació la moció per punts. 
 
Primer punt: Demanar al govern de l’Estat que interpreti el rebuig social generalitzat 
que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor el dissabte, 12 
de febrer de 2012. Rebuig que s’ha posat de manifest en les multitudinàries 
manifestacions celebrades a tot l’estat espanyol el passat 19 de febrer. En 
conseqüència, que convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de 
negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, 
perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la 
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de 
transformar el nostre model competitiu. 
 
El president sotmet a votació el primer punt amb el resultat següent: 10 vots a favor 
(ICV-EUiA, PSC-PM i ERC-AM) i 11 vots en contra (CiU, PP i GIM). El primer punt 
queda rebutjat. 
 
Segon punt: Demanar al govern de l’Estat que afronti la necessitat d’enfortir el serveis 
públics, com a garants de drets i cohesió social, en uns moments en què gairebé el 
30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per 
desocupació. 
 
Tercer punt: Demanar al govern de l’Estat que, d’una vegada per totes, es compleixin 
els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya 
entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i 
que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions 
catalanes. 
 
Quart punt: Instar al govern municipal del Masnou per tal que vetlli per al manteniment 
dels serveis que actualment presta l’Ajuntament del Masnou. 
 
Cinquè punt: Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern de l’Estat, al 
President de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés, del 
Senat i del Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO i UGT, a la Federació i a 
l’Associació de Municipis de Catalunya i a les associacions, entitats i col·lectius del 
nostre municipi. 
 
El president sotmet a votació el segon, el tercer, el quart i el cinquè punt amb el 
resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM i ICV-EUiA), 2 vots en contra 
(PP) i 1 vot d’abstenció (GIM). Els punts queden aprovats per majoria absoluta. 
 
La moció queda de la manera següent: 
 



37 
 

Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, promo guda per UGT i CCOO, en 
contra de la reforma laboral aprovada pel Govern de  l’Estat i pel manteniment 
dels serveis que actualment ofereix l’Ajuntament de l Masnou, amb les esmenes 
incorporades per ERC-AM i CiU  
 
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en 
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta 
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que 
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el 
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons 
Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre 
model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la 
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva 
feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al 
nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió 
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat 
per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.  
 
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals 
en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la 
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral 
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una 
reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació 
sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els 
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva 
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa 
els que hagin exhaurit la  prestació seran difícilment contractables.  
 
Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, 
col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis 
sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les 
treballadores de les empreses petites i mitjanes. 
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han 
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions 
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al 
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en 
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa 
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, 
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses 
i les famílies. 
 
Els Ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres 
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles 
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de 
les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles s’han de manifestar en contra 
d’aquestes mesures. 
 
És per tot això que els grup municipals d'ICV-EUiA i PSC-PM de l’Ajuntament del 
Masnou proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
ACORDS: 
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Primer .- Demanar al govern de l’Estat que afronti la necessitat d’enfortir el serveis 
públics, com a garants de drets i cohesió social, en uns moments en què gairebé el 
30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per 
desocupació. 
 
Segon .- Demanar al govern de l’Estat que, d’una vegada per totes, es compleixin els 
compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya 
entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i 
que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions 
catalanes. 
 
Tercer .- Instar al govern municipal del Masnou per tal que vetlli per al manteniment 
dels serveis que actualment presta l’Ajuntament del Masnou. 
 
Quart .- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern de l’Estat, al President 
de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés, del Senat i del 
Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO i UGT, a la Federació i a l’Associació de 
Municipis de Catalunya i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM i ICV-EUiA), 2 vots en contra (PP) i 1 vot d’abstenció (GIM). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Evidentment, no votaríem a favor d’una moció que va en 
contra de la reforma laboral quan nosaltres estem totalment d’acord amb la reforma 
laboral per diversos motius, i m’explico. Vull explicar una mica el preàmbul que s’ha fet 
servir en aquesta moció, que té moltes contradiccions i una sèrie d’antecedents que 
m’agradaria comentar per situar-los en el context que els ponents de la moció, Partit 
Socialista i Iniciativa, semblen oblidar. Ens comenten que les polítiques europees 
contra el dèficit estan afectant greument el nostre model d’estat del benestar. Res més 
enllà de la realitat. El que ja ha afectat el nostre estat del benestar i ja ens ha afectat 
és el fet que s’hagi consentit arribar a cinc milions de persones sense feina. Això sí 
que ens ha afectat, i milers de pimes i autònoms han hagut de tancar els seus negocis 
perquè tots van de la mà, l’empresa amb el treballador i el treballador amb l’empresa, i 
els anteriors responsables del Govern, causants d’aquest desastre. Li recordo que 
Partit Socialista, avui ponent d’aquesta moció, a través de la seva representació, el 
PSC aquí present, no va fer absolutament res per evitar-ho. És més, quan es va fer va 
ser per agreujar els problemes. Com vostès bé saben, formem part com a socis de la 
Unió Europea Monetària, amb qui tenim uns compromisos, igual que tots els estats 
membres, per al seu bon funcionament i, com a objectiu final, la millora de l’estat del 
benestar de tots els ciutadans de la Unió. Bé, quan el Govern anterior va incomplir de 
forma notable aquests compromisos, i parlo de compromís de dèficit, ja estava 
perjudicant directament tots els ciutadans l’enorme i creixent dèficit i el desviament 
pressupostari amb uns comptes públics que no van ser capaços d’explicar amb encert, 
ni el que ingressaríem com a Estat ni el que gastaríem. Ha tingut unes conseqüències i 
avui les estem vivint i vostès ho coneixen molt bé, de primera mà, com a artífexs de 
dos dels majors desastres econòmics de la història moderna d’Espanya. 
 
A l’anàlisi econòmica que realitzen a la moció obliden alguna cosa i potser és fruit 
d’una anestèsia que ens vol injectar i es diu autocrítica, sobre la qual havíem de fer 
explicació pública a tots els ciutadans. A nosaltres ens agradaria escoltar-la. Es 
refereixen també a la moció a la reculada que ha suposat la reforma laboral. 
S’equivoquen, no és cap reculada: és un avenç cap al camí correcte, és un avenç 
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entre molts altres apartats cap a la negociació col·lectiva real d’empresa a treballadors 
i no el que hi havia fins ara d’una negociació en bona part política on una totpoderosa 
estructura sindicalista de classe decidia sobre el bé i el mal sense importar-li les 
conseqüències d’aquesta negociació o més ben dit la manca de conseqüències que 
pogués tenir sobre les empreses.  
 
I sobre els treballadors, cinc milions d’aturats en són testimonis, no es van immutar 
mentre milers d’empreses tancaven, moltes de les quals es podrien haver tirat 
endavant si haguessin tingut més responsabilitat. També parlen del fracàs de la 
reforma laboral del 2010, a la qual imputen un milió d’aturats. Pregunto si això és 
autocrítica, perquè aquesta reforma va ser iniciada per el Partit Socialista, la qual cosa 
no recordo haver llegit al preàmbul.  
 
D’altra banda, a l’apartat d’acords de la moció, hi ha una sèrie d’aspectes que em 
sorprenen. Un és que sol·liciten enfortir els serveis públics com a garants de la cohesió 
social. “Enfortir els serveis públics”, què vol dir això? Que hem de contractar més gent 
a càrrec de l’Administració? L’Equip de Govern especialment ho entén així enmig de 
l’ajust pressupostari que està patint el nostre Ajuntament? Demano que m’ho expliquin, 
perquè, si enfortir els serveis públics és contractar més gent, ja explicaran als 
ciutadans del Masnou que no són empleats públics, que crec que són una gran 
majoria, que aquest Ajuntament aposta per la contractació de més gent per sortir de la 
crisi, que ens ho expliquin si us plau.  
 
Quant a l’acord de la moció que parla de vetllar pels serveis que presta l’Ajuntament, 
tots ha quedat d’acord i molt bé, però jo dic: per què no hi han afegit “millorant els 
serveis que presta l’Ajuntament, reduint-ne els costos i augmentant-ne l’eficàcia”? Això 
seria el correcte, perquè això de vetllar és paper mullat. Per descomptat que un 
Ajuntament ha de vetllar pel manteniment dels seus serveis.  
 
També vull comentar la incongruència del partit en què està caient, entenc, 
Convergència i Unió, mitjançant el suport a aquesta moció, amb el títol “en contra de la 
reforma laboral”. No sé si és que s’està tornant el seu partit d’esquerres fruit del 
companyerisme d’Esquerra Republicana, però, és clar, en votar a favor d’aquesta 
moció, el títol de la qual diu “contra la reforma laboral”, requeriria una explicació àmplia 
per la seva banda, entre altres motius perquè el seu partit, Convergència i Unió, ha 
votat a favor de la reforma laboral al Parlament d’Espanya, i no tan sols això, sinó que 
s’ha manifestat públicament convençut de la seva bondat, ho han dit diversos líders a 
la premsa. Aquesta dicotomia del discurs dels senyors de CiU em preocupa. És CiU 
del Masnou de l’esquerra del CiU de Catalunya? També donaran suport d’aquí a uns 
dies a la vaga general del dia 29? M’agradaria saber-ho. Com que és una vaga contra 
la reforma laboral, sobre la qual s’han posicionat en contra, seria bo que ens ho 
expliquessin a tots els ciutadans, però si el problema d’unitat de vot amb el Govern és 
a causa d’una coalició ideològicament a les antípodes, excepte pel que fa al camí de la 
construcció nacional, etc., com que és un partit d’esquerres i l’altre de centredreta, 
doncs hauran de solucionar-ho, però aquests posicionaments diuen ben poc a favor de 
la seva consistència ideològica. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo no entraré en l’anàlisi política profunda que ha fet el portaveu del Partit Popular. A 
més a més, aquí hi ha hagut votacions diferents per part dels grups de Govern en 
aquesta votació i, si entrem a analitzar els diferents punts que proposa la moció 
presentada per Iniciativa i el PSC, crec que s’explicaven per si mateixos. Nosaltres, 
evidentment, compartim aquesta moció presentada en el sentit que ha manifestat la 
nostra organització política, de rebuig a la reforma laboral i també pel que fa a la 
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necessitat de convocar el més adial social i també, sobretot, l’element fonamental, que 
és enfortir els serveis públics. Crec que és una necessitat vital enfortir els serveis 
públics amb la vocació de servei que té el conjunt de la població.  
 
Crec també, i ho voldria afegir, que aquesta reforma laboral evidentment no ajuda a la 
contractació. També entenem nosaltres que algun objectiu que en teoria persegueix 
aquesta reforma laboral, que és adaptar les condicions de treball i els sous de les 
diferents empreses a la conjuntura, no l’aconsegueix, sinó al contrari. Jo crec que crea 
un efecte pervers, que és l’enjudiciament de les relacions laborals. Jo crec que pot ser 
un greu problema, no?  
 
I després hi ha un altre element important també  que cal tenir en compte: que aquesta 
reforma laboral evidentment no té en compte el Govern de Catalunya, no té en compte 
les competències que té el nou Estatut ni la Generalitat de Catalunya per exercir en 
matèria laboral i, per tant, continua amb l’ofec, perpetua l’ofec econòmic que tenen les 
nostres administracions públiques i, per tant, l’espoli fiscal que pateix el nostre país.  
 
I, finalment, també vull explicar l’esmena que s’hi va incorporar a la Comissió 
Informativa sobre el fet de vetllar pel manteniment dels serveis públics que presta 
l’Ajuntament del Masnou. Creiem que l’obligació que tenim com a Ajuntament del 
Masnou, fonamentalment, és garantir els serveis públics. Un altre propòsit jo crec que 
respondria potser a posicions excessivament conservadores o poc dinàmiques del que 
hauria de representar o ha de representar amb una perspectiva tres o quatre anys la 
gestió dels recursos humans i la modernització d’una plantilla i d’una administració 
com és l’administració municipal. Per tant, la funció fonamental que ha de tenir 
qualsevol govern municipal és poder mantenir, evidentment amb un nivell d’eficiència i 
de qualitat, els serveis públics, que ho faci aquest l’Ajuntament. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, bé, tampoc no respondré al senyor de las Heras. Només vull recordar-li que, com 
sap tothom, la crisi es va originar en el sistema financer i n’estem patint les 
conseqüències, això ho sap tothom. I una cosa, senyor alcalde, vostè acaba de dir que 
parlar de dretes i esquerres, això és antic. Doncs el senyor de las Heras ens acaba de 
fer un discurs profundament de dretes. Vull dir que aquí s’ha marcat una gran 
diferència entre dretes i esquerres, està claríssim. Bé, jo només vull... És clar que 
nosaltres entenem perfectament que el partit Popular estigui a favor d’aquesta reforma 
—home, només faltaria, l’han promoguda vostès—, de la mateixa manera que 
Iniciativa o el Partit Socialista o Esquerra Republicana doncs, lògicament, estem en 
contra d’aquesta reforma laboral, perquè nosaltres considerem que realment és molt 
lesiva per als treballadors i les treballadores, i suposa una pèrdua de drets que van 
trigar molts anys a aconseguir. Per tant, estem davant d'una situació, al nostre 
entendre, molt delicada.  
 
Jo només voldria afegir que nosaltres estem molt satisfets d’haver presentat aquesta 
moció i vull recordar que és un text que va ser redactat per Comissions Obreres i UGT 
i que el van proporcionar a tots els ajuntaments perquè es presentés. Però jo vull 
remarcar que, en el cas de l’Ajuntament del Masnou, Iniciativa va fer-hi una aportació 
jo crec molt important, que és la d’afegir el tema del manteniment dels llocs de treball 
que actualment ofereix l’Ajuntament del Masnou i han estat d’acord que nosaltres 
també presentéssim conjuntament aquesta moció i, per tant, els estem molt agraïts i, 
sona estrany, és clar que sona estrany, perquè vostè deia: Per què mantenir el servei? 
El que cal és millorar-lo, que és l’obligació de qualsevol govern. Doncs sona estrany 
perquè aquí no hi havia de posar “serveis”, sinó que hi havia de dir “llocs de treball” 
d’acord? I jo és la crítica que vull fer a Esquerra Republicana, que, és clar, no és el 
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mateix el compromís de mantenir els llocs de treball que un compromís de mantenir 
els serveis, perquè tothom sap que podem mantenir serveis amb menys treballadors. 
Per tant, em sembla que el tema d’aquesta esmena per part d’Esquerra Republicana, 
al meu entendre, patina una miqueta, la veritat. Res més, gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Sí, només vull agrair la deferència del senyor Serra, que ens ha permès la votació per 
punts. D’altra banda, també ha servit perquè el gruix de la moció també reeixís. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Seré una mica més llarg que ell, eh! En tot cas, per defensar entre argumentacions 
finals el tema de la presentació de la moció i comentar alguna de les coses que s’han 
dit. La primera, perquè massa sovint es parla d’Europa com un element imposat, que 
Europa ens imposa no sé quines polítiques econòmiques, en aquest cas ens imposa 
polítiques laborals, etc. Cal llegir en tot cas el programa del Grup Popular Europeu del 
2011, a la seva pàgina número 15, el qual diu que són objectius del Grup Popular 
Europeu l’estabilització del deute públic i el creixement de la competitivitat mitjançant 
reformes estructurals, però Europa no és per sort el Grup Popular Europeu i hi ha 
altres forces polítiques que tenen punts de vista completament diferents. Per tant, sí 
que és veritat que tant el Partit Popular com Unió Democràtica de Catalunya fan un 
pack del Grup Popular Europeu i també és cert que els actuals presidents d’Alemanya 
i de França en formen part, els seus partits, però això no és la política europea, és la 
política de la dreta europea i en concret del Grup Popular Europeu. Hi ha altres 
polítiques i també a Europa hi ha altres grups que opinen altres coses. Per tant, no és 
una imposició europea, sinó una imposició ideològica.  
 
Segon, no em referiré al tema de l’estabilització del deute públic —seria un altre 
debat—, però sí al creixement de la competitivitat. Tradicionalment, Europa era un 
enorme mercat de 500 milions de persones, en el qual els països fluctus venien als 
països més febles econòmicament. Traduït d’una altra manera, Alemanya 
principalment, venia sobretot a Itàlia, Grècia, Espanya, etc. En aquest moment, amb la 
situació actual i tal com s’estan plantejant les coses en l’àmbit europeu, s’estan 
rebaixant costos socials i laborals a tot Europa per tal de, teòricament, vendre a 
l’exterior. Això vol dir el creixement de la competitivitat traduït també amb mesures 
concretes. La pregunta és fàcil: si nosaltres, amb condicions econòmiques i laborals 
precàries, no comprem a qui vendrem? A la Xina? Algú s’ho creu seriosament? Només 
la millora de la capacitat adquisitiva de les poblacions europees pot garantir el 
creixement econòmic.  
 
I la tercera línia d’argumentació. Cal dir que Espanya, com bona part d’Europa, ha 
estat decreixent constantment. Les rendes al treball a Espanya, fa molts anys, en 
concret als anys setanta, representaven el 64% del producte interior brut; les del 
capital, el 46%, l’altra part, evidentment. L’any 2009, una de les últimes dates de les 
quals es tenen estadístiques, les rendes del treball —segons el document que he 
trobat jo, suposo que n’hi ha més— ja representaven només el 45%, és a dir, una 
rebaixa de quasi 20 punts en una trentena d’anys. Aquesta situació de pèrdua de 
poder adquisitiu de la major part de la població venia apadegada d’alguna manera per 
dos elements: l’accés fàcil al crèdit, que ja ha desaparegut, i l’estat del benestar, que 
també la reforma torna més precari. Evidentment, les condicions laborals per rebaixar 
costos ja s’han explicat a la moció, uns costos que, en números relatius, no deixen de 
baixar des dels anys setanta. Aquests costos han estat baixant constantment en 
números reals des de fa massa anys. A més, es vol trencar la defensa sindical i es vol 
portar la nostra societat a un model —i és curiós el defensi la dreta europea— que 
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cada cop s’assembla més al xinès, en què no hi ha drets, especialment els sindicals, i, 
si ens descuidem, tampoc no hi haurà democràcia.  
 
Quant a la moció en concret i alguna de les coses que s’han dit aquí, també s’ha 
actuat una mica amb una certa desvirtuació de les mocions. Recordem un altre cop 
que el títol de la moció es referia especialment al primer punt que no s’ha aprovat i es 
tornarà a trobar una mica com la moció que s’ha retirat fa un moment. Nosaltres hem 
preferit no retirar-la, perquè en una situació com aquesta hem preferit que s’aprovi 
alguna cosa, encara que sigui molt descafeïnada, per més que l’Ajuntament del 
Masnou no aprovi absolutament res en aquest sentit no? Però cal dir que és una 
pràctica que ens preocupa i ens preocupa el que pot passar els mesos que vénen 
citant el tema dels llocs de treball, que sembla un element important a l’esmena, que 
ha aconseguit canviar “llocs de treball” per “serveis municipals”, i més en un moment 
en que els Ajuntaments podran fer ERO, directament. Per tant, és un element 
important i suposem que això no significa que l’Equip de Govern tingui pensat en 
aquest moment fer cap actuació d’aquesta mena...  
 
Respecte a les moltes qüestions que ha dit el representant del Partit Popular diré 
poques coses, perquè tampoc que crec que s’hagi de parlar gaire sobre aquests 
temes. Vull dir, primer, que aquesta és una moció feta no només per Iniciativa per 
Catalunya, Esquerra i Alternativa, amb aportacions d’Esquerra Republicana i de 
Convergència i Unió —per tant, no només ens equivoquem quatre—, sinó que a més 
prové dels sindicats Comissions Obreres i UGT —ens equivoquem sis. Ja sé que té 
tendència el representant del Partit Popular a dir que l’únic que no s’equivoca és ell, 
però en tot cas jo li diria que segurament nosaltres ens equivoquem alguna vegada i 
segurament el Partit Popular també. Diu que és una avenç en el camí correcte. Alguna 
cosa m’ha cridat molt l’atenció quant al tema de la negociació d’empresa a empresa. 
Jo no sé si alguna vegada ha treballat en una empresa petita, la seva caixa no ho és, 
per altres empreses sí que ho són, i en empreses petites on hi dos, tres, quatre o cinc 
treballadors em pot explicar de quina manera pot negociar un treballador en aquestes 
condicions i amb la situació econòmica actual un bon conveni col·lectiu? Si ho vol 
explicar… Gustosament passaríem la recepta als molts companys que es trobaran en 
una situació, després d’aquesta reforma laboral, d’absoluta indefensió.  
 
Vull dir també que el dret a tenir sindicats és una cosa que a vostè li agrada molt, 
suposo perquè molt sovint ho han defensat, i és a la Constitució espanyola, és un dret 
constitucional, igual que el dret a la vaga, que per cert també es posa en dubte, i són 
drets constitucionals en aquest país. Per cert, en el franquisme no existia, com moltes 
altres coses, bé, ja que en tot cas segut que som a les antípodes i no cal insistir-hi 
gaire.  
 
Finalment, vull dir, en aquest cas, faci o no faci una intervenció a mitges en les 
exposicions que podia tenir el PSC, perquè sé que comparteixen moltes de les coses 
que hem dit aquí i suposo, finalment, que vostè no farà vaga, però espero que la 
majoria de la població, per l’interès general, sí que ho faci. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Només un moment. Sr. Serra, gràcies per les seves rèpliques, 
que sempre són constructives. Només li comentaré un parell de coses. Jo sóc afiliat a 
un sindicat, pago la meva quota d’afiliació. Li puc passar les quotes quan vostè vulgui, 
perquè les pago religiosament. En segon lloc, vull comentar-li la qüestió de l’empresa 
petita que diu que com negociarà amb el treballador. Bé, moltes ja no podran negociar 
res. Vagi a les cues de l’atur o miri els autònoms que s’han donat de baixa a la 
Seguretat Social. I respecte a la vaga, per descomptat que el dret a la vaga és molt 
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respectable, com el dret a no fer-la. Nosaltres ho respectarem, com no podria ser 
d’una altra manera. Només comentar-li això. 
 
15) Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA respecte a les activitats 
desenvolupades per l'empresa Parés i Solé, SL, en l a seva relació amb l'ACM 
 
Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Únicament per dir que, com que amb posterioritat va 
presentar una moció semblant el Partit Socialista i l’alcalde ens va demanar a tots els 
grups municipals que féssim un esforç per intentar a arribar a un redactat de consens 
que es pogués aprovar per unanimitat i finalment ho hem aconseguit, nosaltres retirem 
la nostra moció. 
 
El Sr. Pere Parés 
  
Gràcies, senyor Fàbregas. Després faria una altra explicació, però li ho agraeixo i jo 
crec que, de part de tots, el gest que ha tingut vostè de retirar la seva moció, l’esforç 
que ha fet per intentar-ho i que hàgim aconseguit una moció unànime... Li ho agraeixo 
molt sincerament, no solament en nom del partit que em dóna suport i del Govern, sinó 
en el meu nom personal i que això ho sàpiga. Gràcies, traslladi-ho.  
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA retira la moció i se substitueix per una moció conjunta 
que figura a continuació. 
 
16) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per requerir informació a 
l’Associació Catalana de Municipis sobre els servei s contractats a l’empresa 
Parés i Solé, SL 
 
Moció conjunta dels grups municipals del PSC-PM, IC V-EUiA, CiU, ERC-AM, PP i 
GIM per requerir informació a l’Associació Catalana  de Municipis sobre els 
serveis contractats a l’empresa Parés i Solé, SL 
 
La Sra. Marta Neira i Reina, llegeix la moció següent: 
 
“Alguns mitjans de comunicació han informat al llarg de les darreres setmanes com 
l'Associació Catalana de Municipis (ACM) canalitzava a través de l'empresa Parés i 
Solé SL, controlada pel mateix secretari general de l'entitat municipalista, una part 
important dels seus serveis externs, de manera que en molts casos hauria pagat preus 
molt superiors als del cost real dels mateixos. També s'ha informat que la Fiscalia 
estaria investigant aquests fets, per si podien constituir algun tipus de responsabilitat 
penal. Cap de les informacions esmentades no ha estat desmentida. 
 
Sense prejutjar la qualificació jurídica d'aquests fets, ni les persones responsables dels 
mateixos, no hi ha dubte de què la contractació massiva de serveis de l'Associació 
Catalana de Municipis a una empresa privada controlada pel seu secretari general 
constitueix un abús de confiança per part d'aquest alt càrrec, i si aquest procediment 
ha comportat, com així sembla deduir-se de les informacions periodístiques, un 
increment abusiu dels preus pagats per l'Associació, llavors també estaríem davant 
d'un cas de malbaratament de recursos de l'entitat, en perjudici directe dels seus socis. 
 
L'Ajuntament del Masnou és membre de l' ACM, i contribueix al seu finançament amb 
les quotes que li corresponen d'acord amb els estatuts de l'entitat. Té per tant un 
legítim interès en reclamar una gestió eficient de les seves aportacions, i en garantir 
que les mateixes no serviran a l'enriquiment injustificat de ningú. També té l' interès 
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addicional d'esvair qualsevol dubte sobre l'honorabilitat del seu alcalde, que va 
participar en la constitució i posada en funcionament de l'empresa Parés i Solé SL. 
 
A la llum de l'anterior, el ple de l'Ajuntament del Masnou acorda: 
 
1r. Requerir a l'Associació Catalana de Municipis un informe exhaustiu sobre els 
serveis contractats a l'empresa Parés i Solé SL, des de la seva constitució i fins a 
l'actualitat. Aquest informe ha de determinar de forma motivada fins a quin punt els 
preus pagats pels serveis obtinguts s'ajusten al cost real dels mateixos, d'acord amb 
els del mercat, així com el detall de les factures i estament i persones integrants que 
les van autoritzar. 
 
2n. En la mesura que de l'informe anterior es puguin deduir casos de pagament per l' 
ACM a Parés i Solé SL de serveis a preus superiors als del mercat, es requereix a 
l'Associació que reclami als responsables d'aquest sobre cost i a les persones que 
s'hagin enriquit com a conseqüència del mateix el rescabalament dels recursos de 
l'Associació malbaratats per aquest motiu. 
 
3r. Demanar a l' ACM que informi a bastament als seus associats sobre els possibles 
perjudicis ocasionats a l'Associació per la contractació de serveis a l'empresa Parés i 
Solé SL, sobre les persones responsables dels mateixos i sobre les accions empreses 
per rescabalar-se'n en benefici dels interessos dels municipis associats. 
 
4t. Demanar a l’Associació Catalana de Municipis que, amb la màxima urgència, 
encarregui una auditoria externa de tots els serveis que ofereix, amb mitjans propis o a 
través d’encàrrecs a empreses i/o consultories, i també de les seves Fundacions. 
 
5è. Demanar a l’alcaldia del Masnou que, d’acord amb els punts anteriors, posi a 
disposició dels diferents grups municipals del consistori tota la informació i 
documentació que li sigui facilitada per l’ACM. 
 
6è. Comunicar aquests acords a l’ACM, a la Diputació de Barcelona, als grups polítics 
amb representació a la Diputació de Barcelona, als grups del Parlament de Catalunya i 
informar dels mateixos a la població del Masnou.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels 
grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
En primer lloc, jo crec que ens hem de felicitar per haver pogut aconseguir una moció 
conjunta a partir de la moció presentada pel Grup Socialista i també la moció que ha 
retirat el Grup d’Iniciativa per Catalunya, i s’ha de fer un esforç per incorporar alguns 
elements de la moció d’Iniciativa per tal de rebre aquesta informació informació 
exhaustiva de l’Associació Catalana de Municipis i, també en la línia que ja va 
manifestar l’alcalde del Masnou al Ple anterior, que aquesta informació sigui posada a 
l’abast de tots els grups municipals . 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
La nostra voluntat quan vam presentar la moció no havia estat mai intentar aconseguir 
a través d’una moció el que no s’aconsegueix en unes eleccions municipals. Per tant, 
estava clar que el que demanàvem era el màxim de transparència, tant a l’Alcaldia 
com fonamentalment a l’Associació Catalana de Municipis. Per tant, en aquest sentit, 
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quan l’alcalde ens va demanar que féssim aquest esforç, i vist que les diferències 
entre la moció socialista i la nostra no són essencials, vam creure que valia la pena fer 
aquest esforç i jo crec que ens hem de felicitar, com dia el company Jaume Oliveras, 
perquè hem aconseguit un resultat que és òptim i compleix els objectius inicials que 
tenia el nostre Grup Municipal. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No, miri, jo, per part de Convergència i Unió, en primer lloc vull agrair a tothom l’esforç 
que hem fet per coincidir en un text que, en definitiva, posa el debat on crec que l’ha 
de posar i crec que és necessari, no solament per al municipalisme en general, per a 
totes aquelles entitat que estan associades a l’ACM, sinó molt particularment per la 
rellevància que això té en la meva persona, en l’inici de la constitució d’aquesta 
empresa i, com a conseqüència, pel càrrec que tinc. Jo, en primer lloc, doncs, vull 
mostrar-vos el meu agraïment.  
 
En segon lloc, nosaltres som els primers interessats —no tant jo personalment, però sí 
nosaltres com a Ajuntament i com a força política— som els primers interessats que 
s’aclareixi tot el possible aquesta qüestió. Tampoc no podem obviar que ens consta 
que la fiscalia està actuant i el que demanem —i particularment torno a posar-me a 
disposició de qui ho cregui convenient i sobretot de la fiscalia per aclarir la situació— 
és que hi hagi una situació que permeti, dintre de relativament poc, treure conclusions, 
i espero que aquestes conclusions, pel que fa a la meva persona, segueixin el que jo 
ja els vaig manifestar, que no és res més que la veritat. A partir d’aquí, doncs esperem 
que les coses s’aclareixin i que l’ACM no en surti ressentida com a entitat, perquè 
creiem que això també és important. I reitero l’agraïment a tots el grups, sobretot al 
Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya, perquè tant l’un com l’altre jo crec que amb 
l’esforç que s’ha fet han posat la moció allà on crec que jo particularment que ha 
d’estar, pel to i pel contingut. 
  
La Sra. Marta Neira 
 
Bé, jo simplement volia dir que aquesta moció per nosaltres era una qüestió de 
coherència amb la nostra intervenció al Ple passat, quan ja vam dir que era l’obligació 
d’aquest Ajuntament demanar explicacions i informació a l’Associació Catalana de 
Municipis. Jo també vull agrair la postura d’Iniciativa i de tots els grups. Aquesta seria 
una moció que seria un exemple de com s’han de treballar les mocions, perquè jo vull 
dir que hi ha hagut esmenes de Convergència i Unió i de l’Equip de Govern, i també 
d’Esquerra Republicana. Hi ha hagut esmenes del Partit Popular i esmenes 
d’Iniciativa. I són esmenes que no han modificat el sentit de la moció, que és el que 
s’ha de mantenir.  
 
Jo, simplement, vull destacar que no s’ha modificat res de l’exposició de motius. L’únic 
que s’ha fet ha estat introduir-hi més acords, i el que han fet aquestes esmenes ha 
estat matisar millorar i enriquir la nostra proposta, la nostra moció. Per tant, no només 
vull mostrar el meu agraïment a tots els grups, sinó que serveixi una miqueta també de 
guia de com hem de treballar. No s’han fet esmenes que, com hem dit abans, ens 
hagin fet retirar una moció perquè s’havia desvirtuat totalment. El cas aquest és tot el 
contrari. També s’ha de dir que, bé, només vull afegir que és un tema delicat i 
nosaltres el seguirem amb la prudència i amb la responsabilitat que exigeix, però 
seguirem el tema de molt de prop i espero que ben aviat s’aclareixi tot, per a la 
tranquil·litat del senyor alcalde i de tots. Moltes gràcies. 
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17) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM contra les retallades de 
drets a les dones 
 
La Sra. Marta Neira i Reina llegeix la moció següent. 
 
“La crisi colpeja durament a les famílies moltes. La pobresa té rostre femení. La 
precarització del món laboral. La retallada del drets socials, i les dificultats per acollir-
se a les prestacions bàsiques al nostre país fan que avui moltes dones i molts infants 
visquin en el llindar de la pobresa. 
 
Denunciem que la reforma laboral del govern del partit PP amb el suport de CiU 
destrueix anys d’avenços en drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores 
i, dotada d’una gran càrrega ideològica, elimina les fites aconseguides en matèria 
d’igualtat i sacrifica els drets de conciliació. És una norma extraordinàriament lesiva 
amb els drets dels treballadors i especialment amb els de les treballadores, dons 
dificulta el seu procés d’incorporació i manteniment en el món laboral, no lluita contra 
la bretxa salarial, no fomenta la presència de dones en igualtat de condicions que els 
seus companys de feina en àmbits directrius i tampoc vetlla pel compliment de la Llei 
d’igualtat efectiva entre homes i dones. 
 
La reforma laboral del PP precaritza el treball d’homes i dones. És una atac als drets 
recollits en els convenis col·lectius, que queden en paper mullat en poder ser 
modificats, unilateralment pel l’empresariat, les condicions de treball que afecten 
mobilitat, jornada, torns o salari. L’aplicació de la Llei d’u¡igualtat a partir dels convenis 
i plans d’igualtat queda molt debilitada davant la facilitat donada per ala desvinculació 
d’allò pactat per part de l’empresari. 
 
El PSC denuncia el greu retrocés en la conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
amb el qüestionament del dret a l’hora d’absència p er lactància i del dret a la reducció 
de jornada amb disminució proporcional del salari. A més, la reforma suprimeix el 
conjunt de bonificacions a la contractació de dones que es reincorporin al mercat 
laboral després de dona anys de per permís per l’atenció d’infanta a càrrec. Tot plegat 
resulta un atac directe al dret de les dones a fer compatible maternitat amb carrera 
p`professional, novament subestimant talent: el talent femení. 
 
El món local està patint especialment la manca de finançament per fer front als serveis 
d’informació i atenció a les dones. Volem alertar que aquesta minva de recursos pot 
representar el tancament o la precarització dels serveis adreçats a la prevenció de 
violència, a la sensibilització contra aquest fenomen i molt especialment a l’acolliment i 
recuperació de les dones víctimes de violència. 
 
Fet que ja s’ha produït al Masnou, les accions dutes a terme parlen per si soles: el 
canvi d’ubicació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones que ha comportat una 
pèrdua de visibilització i especificitat, l’eliminació de la figura de la informadora que és 
un element clau del servei i la reducció del pressupost recentment aprovat. 
 
Nosaltres creiem fermament que la crisi no pot ser excusa per retirar com a prioritat de 
l’agenda política el ferm compromís en la sensibilització i eradicació de la violència 
masclista. Hem de seguir recordant que la violència de gènere és una crua realitat 
amb moltes cares i que es desenvolupa en diferents escenaris. 
 
Els i les socialistes hem donat mostres del nostre clar compromís: la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere, primera norma legal que va dotar de recursos legals econòmics a les víctimes 
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i menors al meu càrrec i amb la qual vam donar visibilitat a la violència masclista 
patida històricament per les dones. 
 
A Catalunya ho hem fet liderant la Llei 5/2008, del 24 d’abril, dels Drets a les Dones 
per a l’Eradicació de la Violència Masclista, aprovada pel Parlament per unanimitat. 
Una llei pionera que ha permès la creació de nous serveis i recursos per protegir i 
atendre a les víctimes i promoure la seva autonomia: centenars de milers de dones 
han pogut ser protegides i salvades del cercle de terror i violència al qual es veien 
sotmeses al costat dels seus fills i filles, amb el propòsit d’assolir la recuperació de la 
dignitat i una reincorporació a la societat en plena llibertat. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit dels Socialistes del Masnou, proposa el Plenari 
Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern de Catalunya a mantenir el finançament necessari per al món 
local per garantir la prestació de serveis d’atenció, promoció i informació a les dones, 
tal i com obliga la Llei 5/2008 dels Drets de les Dones per a l’Eradicació de la Violència 
masclista. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat a no baixar la guàrdia en l’aplicació de la Llei 
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere. 
 
Tercer. Instar al Govern municipal a mantenir i desenvolupar el Servei d’Informació i 
Atenció a la Dona amb el ferm compromís de cercar una ubicació idònia, així com 
garantir el desplegament del Pla local d’Igualtat d’Oportunitats dotant-lo dels recursos 
econòmics necessaris.” 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU a la moció del Grup Municipal del 
PSC-PM contra les retallades de drets a les dones. 
 
Proposem dos punts. 
 
Primer. Supressió del text del segon paràgraf: “Denunciem que la reforma laboral del 
govern del PP amb el suport de CiU destrueix anys d’avenços en drets laborals i 
socials dels treballadors i les treballadores i, dotada d’una gran càrrega ideològica, 
elimina les fites aconseguides en matèria d’igualtat i sacrifica els drets de conciliació.” 
 
Segon. Supressió del sisè paràgraf. 
 
“Fet que ja s’ha produït al Masnou, les accions dutes a terme parlen per si soles: el 
canvi d’ubicació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones que ha comportat una 
pèrdua de visibilització i especificitat, l’eliminació de la figura de la informadora que és 
un element clau del servei i la reducció del pressupost recentment aprovat.” 
 
La Sra. Marta Neira  
 
Evidentment no acceptem aquestes esmenes. En primer lloc, perquè no hi estem 
d’acord. Nosaltres, quan diem que nosaltres denunciem la reforma laboral del Govern 
del PP amb el suport de Convergència i Unió, estem posant en evidència un fet i, per 
tant, no eliminarem aquest paràgraf i encara menys eliminarem el paràgraf que diu: “fet 
que ja s’ha produït al Masnou”. Les accions dutes a terme parlen per si soles: el canvi 
d’ubicació del Servei d’Atenció a les Dones ja s’ha fet, la pèrdua o l’eliminació de la 
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figura de la informadora ja s’ha fet i la reducció del pressupost ja s’ha fet. Això són fets 
que ja s’han produït i, per tant, no sé per què hem d’eliminar una cosa que ja ha 
passat. Per tant, no acceptem aquestes esmenes i vull dir a la senyora Rolán que 
nosaltres vam presentar aquesta moció el dia, mira, justament el dia 8 de març, el Dia 
Internacional de la Dona. D’acord? I avui em presenta aquestes esmenes, ara, és a 
dir, quan hem arribat al Ple em presenta aquestes esmenes. Home, senyora Rolán, 
podria haver fet una trucada a aquest Grup o hauria pogut parlar-hi o s’hauria pogut 
discutir. Tenia de temps des del dia 8 fins a avui. No em sembla la millor manera de 
treballar i no acceptem les esmenes. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Una qüestió. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana del Masnou 
demanaríem, si és possible, que aquestes esmenes presentades pel Grup de 
Convergència i Unió fossin de votació separada, dels dos punts, evidentment, per una 
explicació lògica: perquè no compartim els continguts del sisè paràgraf. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
No hi tindríem cap mena d’inconvenient. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Llavors, per ordenar, ara votem encara que sigui parcialment les esmenes i si… 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Llavors, faran allò d’introduir unes esmenes que ens canvien el rotllet i fatal, molt 
malament, molt malament. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No, no, no, hi estic d’acord. Jo puc arribar a entendre això, però aviat el que sí que puc 
entendre, i té tota la raó, és que arribem en aquesta hora i presentem les esmenes. 
Però, home, fa vuit mesos enrere vostès ens presentaven una esmena a la totalitat als 
dos minuts abans de votar... En altres casos, en aquest moment jo crec que estic fent 
mal fet culpant els altres, però bé, els intentarem, eh! Bé, però és el joc democràtic, 
que si hi ha unes forces que entenen que tenen dret a presentar una esmena tenim 
dret... El que sí que estic d’acord és que s’havia d’haver de fet abans, en això li dono la 
raó, però jo crec que hem de votar l’esmena separadament. Votem la primera esmena. 
  
Seguidament, el president sotmet a votació la primera esmena, que és la següent: 
 
“Denunciem que la reforma laboral del govern del PP amb el suport de CiU destrueix 
anys d’avenços en drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores i, dotada 
d’una gran càrrega ideològica, elimina les fites aconseguides en matèria d’igualtat i 
sacrifica els drets de conciliació.” 
 
El president sotmet a votació la primera esmena amb el resultat següent: 8 vots a favor 
(CiU), 11 vots en contra (ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció 
(PP). L’esmena queda rebutjada.  
 
Seguidament, el president sotmet a votació la supressió del sisè paràgraf, que és el 
següent: 
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“Fet que ja s’ha produït al Masnou, les accions dutes a terme parlen per si soles: el 
canvi d’ubicació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones que ha comportat una 
pèrdua de visibilització i especificitat, l’eliminació de la figura de la informadora que és 
un element clau del servei i la reducció del pressupost recentment aprovat.” 
 
El president sotmet a votació l’eliminació del sisè paràgraf amb el resultat següent: 11 
vots a favor (CiU i ERC-AM), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 3 vots 
d’abstenció (PP i GIM). S’aprova eliminar el sisè paràgraf. 
 
La moció queda de la manera següent: 
 
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM cont ra les retallades de drets a 
les dones, amb les esmenes incorporades del Grup Mu nicipal de CiU  
 
“La crisi colpeja durament a les moltes famílies. La pobresa té rostre femení. La 
precarització del món laboral, la retallada del drets socials, i les dificultats per acollir-se 
a les prestacions bàsiques al nostre país fan que avui moltes dones i molts infants 
visquin en el llindar de la pobresa. 
 
Denunciem que la reforma laboral del govern del partit PP amb el suport de CiU 
destrueix anys d’avenços en drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores 
i, dotada d’una gran càrrega ideològica, elimina les fites aconseguides en matèria 
d’igualtat i sacrifica els drets de conciliació. És una norma extraordinàriament lesiva 
amb els drets dels treballadors i especialment amb els de les treballadores, doncs 
dificulta el seu procés d’incorporació i manteniment en el món laboral, no lluita contra 
la bretxa salarial, no fomenta la presència de dones en igualtat de condicions que els 
seus companys de feina en àmbits directrius i tampoc vetlla pel compliment de la Llei 
d’igualtat efectiva entre homes i dones. 
 
La reforma laboral del PP precaritza el treball d’homes i dones. És una atac als drets 
recollits en els convenis col·lectius, que queden en paper mullat en poder ser 
modificades, unilateralment pel l’empresariat, les condicions de treball que afecten 
mobilitat, jornada, torns o salari. L’aplicació de la Llei d’igualtat a partir dels convenis i 
plans d’igualtat queda molt debilitada davant la facilitat donada per a la desvinculació 
d’allò pactat per part de l’empresari. 
 
El PSC denuncia el greu retrocés en la conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
amb el qüestionament del dret a l’hora d’absència per lactància i del dret a la reducció 
de jornada amb disminució proporcional del salari. A més, la reforma suprimeix el 
conjunt de bonificacions a la contractació de dones que es reincorporin al mercat 
laboral després de dos anys de per permís per l’atenció d’infants a càrrec. Tot plegat 
resulta un atac directe al dret de les dones a fer compatible maternitat amb carrera 
professional, novament subestimant talent: el talent femení. 
 
El món local està patint especialment la manca de finançament per fer front als serveis 
d’informació i atenció a les dones. Volem alertar que aquesta minva de recursos pot 
representar el tancament o la precarització dels serveis adreçats a la prevenció de 
violència, a la sensibilització contra aquest fenomen i molt especialment a l’acolliment i 
recuperació de les dones víctimes de violència. 
 
Nosaltres creiem fermament que la crisi no pot ser excusa per retirar com a prioritat de 
l’agenda política el ferm compromís en la sensibilització i eradicació de la violència 
masclista. Hem de seguir recordant que la violència de gènere és una crua realitat 
amb moltes cares i que es desenvolupa en diferents escenaris. 
 



50 
 

Els i les socialistes hem donat mostres del nostre clar compromís: la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere, primera norma legal que va dotar de recursos legals econòmics a les víctimes 
i menors al meu càrrec i amb la qual vam donar visibilitat a la violència masclista 
patida històricament per les dones. 
 
A Catalunya ho hem fet liderant la Llei 5/2008, del 24 d’abril, dels Drets a les Dones 
per a l’Eradicació de la Violència Masclista, aprovada pel Parlament per unanimitat. 
Una llei pionera que ha permès la creació de nous serveis i recursos per protegir i 
atendre a les víctimes i promoure la seva autonomia: centenars de milers de dones 
han pogut ser protegides i salvades del cercle de terror i violència al qual es veien 
sotmeses al costat dels seus fills i filles, amb el propòsit d’assolir la recuperació de la 
dignitat i una reincorporació a la societat en plena llibertat. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit dels Socialistes del Masnou, proposa el Plenari 
Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern de Catalunya a mantenir el finançament necessari per al món 
local per garantir la prestació de serveis d’atenció, promoció i informació a les dones, 
tal i com obliga la Llei 5/2008 dels Drets de les Dones per a l’Eradicació de la Violència 
Masclista. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat a no baixar la guàrdia en l’aplicació de la Llei 
Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere. 
 
Tercer. Instar al Govern municipal a mantenir i desenvolupar el Servei d’Informació i 
Atenció a la Dona amb el ferm compromís de cercar una ubicació idònia, així com 
garantir el desplegament del Pla local d’Igualtat d’Oportunitats dotant-lo dels recursos 
econòmics necessaris.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb les esmenes incorporades de CiU, amb el 
resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, ICV-EUiA, PSC-PM i GIM) i 2 vots en 
contra (PP). S’aprova per majoria absoluta.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
De fet, ens trobem amb una altra moció que comença dient “denunciem que la reforma 
laboral del PP precaritza” etc. O sigui, que de fet aquesta moció és un bis de l’anterior 
en contra de la reforma laboral en versió dona, per dir-ho així, encara més esbiaixada 
de la realitat que l’altra moció, ja que no hi ha més retallades als drets de les persones, 
no solament de les dones, que la negació al dret de treballar.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor de les Heras, jo li demano que sigui més respectuós. No ha fet cap versió 
dona, per això dons jo crec… 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
No, no, quan jo dic “versió dona” no és, no, no, no m’entenguin malament. Quan dic 
“versió dona” està fet des d’un punt de vista enfocat cap a la dona, o sigui, és versió 
dona. L’explicació és aquesta, ni molt menys vull ser... Vaja, res més lluny del que vull 
dir. És versió dona, la versió és aquesta, correcta, no sabia com dir-ho, però és 
aquesta. Bé, ho he comentat anteriorment a l’explicació de vot de l’altra moció, una 
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mica el sentit del que he vist en aquesta de fet: fomentar oportunitats de treball per a 
tots és fomentar-les també per a la dona, tasca en la qual el Partit Popular està 
plenament compromès. Vegin vostès, i ho repetit i comentat alguna vegada, les quotes 
de dones que tenim al nostre partit. Estan a la vista i no tenim cap quota de 
calculadores, són quatre, reals. Jo penso que les quotes de dones són superiors i és 
així perquè és així, o sigui, que ningú no digui que el Partit Popular està a favor de les 
retallades de les dones quan no és així, ni molt menys. De fet, al preàmbul de la moció 
trobem, a més d’un to tremendista i exagerat, que infla una mica, que de fet no 
desvirtua, no desvirtua, o desvirtua, per dir-ho així, una realitat de maltractament que 
existeix i és cruel. Però jo penso que el to no es correspon amb la realitat, i està aquí i 
hem de lluitar-hi, això és clar.  
 
Respecte als acords, que han arribat als tres acords, jo no sé a quins acords han 
arribat al final. Els mateixos, no? Bé, doncs els mateixos. El primer, parlant del 
manteniment del finançament, que és obvi, i en aquest hi estaríem també d’acord. El 
segon, que sol·licita a l’Estat no abaixar la guàrdia en l’aplicació de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures o protecció integral contra la violència de 
gènere, no, per descomptat que no abaixa la guàrdia, ni en aquesta ni en cap llei, ja 
que és obligació de l’Estat vetllar per totes les lleis. És un tema que considero 
absolutament obvi i penso que no cal recalcar-lo en cap moció. I respecte al tercer 
punt, el d’instar el Govern municipal a mantenir i desenvolupar el Servei d’Informació 
etc., això es va parlar ja en un altre Ple plenament, i es va discutir i es va debatre el 
canvi del CIRD, es va parlar i es va reparlar, es va arribar a un acord i ja està. O sigui, 
que torna a sortir el mateix tema. Jo mocions d’aquest tipus, en què el preàmbul es 
carrega el PP, per arribar a uns acords que en el fons són laxos, jo penso que no 
tenen cap sentit i per això hi hem votat en contra. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres hem votat la moció perquè compartim el to del redactat de la introducció i el 
cent per cent les propostes d’acord. Per tant, per coherència, ens hem vist obligats, 
amb molt de gust, a votar la moció favorablement. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Gràcies, senyor alcalde. Només un apunt, per recordar que les esmenes que 
proposava només afectaven la part dispositiva. Estem totalment d’acord amb els tres 
punts de l’acord que ens proposava el PSC i, bé, coincideixo amb el senyor de las 
Heras en el fet que torna a sortir el canvi d’ubicació del CIRD i vull remarcar que el 
tercer punt deixa clar el ferm compromís de cercar-li una ubicació idònia, d’acord? Vull 
dir que, també en aquest cas, no teníem cap intenció de canviar-ho i hem votat a favor 
d’aquest punt, gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Bé, vull agrair el posicionament de tots els grups municipals, els que estan a favor i els 
que estan en contra. Cadascú defensa la seves idees, no? Jo, a veure, estic d’acord 
que les modificacions que s’han fet en aquesta moció no afecten els acords que són 
més importants. S’han fet unes modificacions de la part més positiva i, per tant, no s’hi 
poden donar més voltes, però sí que vull recordar i insistir que aquestes esmenes 
s’han presentat avui, al començament del Ple, i estaven a disposició de la senyora 
Rolán des del dia 8. Hem tingut Junta de Portaveus, on se n’hauria pogut parlar, i hem 
tingut comissions informatives. En fi, no s’havia tractat el tema. No m’agrada aquesta 
manera de treballar. He de dir que estic molt satisfeta i molt contenta que s’hagi 
aprovat aquesta moció, tenint en compte el punt tercer, que realment el que es 
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demana i en allò que ens hem compromès avui aquí tots —o quasi tots— és que el 
Govern municipal cerqui una ubicació idònia per al CIRD, la qual cosa vol dir que ja 
s’han adonat que allà on és no és el lloc idoni.  
 
Per si en tenien algun dubte, jo els he de dir que no són poques les dones que estan 
patint violència de gènere, i a mi sí que m’ho han dit, i que no van a l’Edifici Roger de 
Flor, d’acord? I amb això no es pot fer broma. Vull dir, per tant, que és urgent el canvi 
d’ubicació. Per això estic molt contenta que finalment s’aprovi això, que vol dir que 
tenim el compromís del Govern. Estarem alerta i el que esperem ara és que això es 
faci al més aviat possible. Ja hi ha llocs que podem anar pensant i hi ha llocs que 
podrien ser adequats. El senyor de las Heras deia que per què tornàvem a parlar 
d’això del canvi del CIRD, que ja s’havia acordat. No havíem acordat res. Nosaltres 
vam presentar una moció i justament la vam retirar perquè les esmenes que 
presentava el Govern modificaven completament la nostra moció. Per tant, la vam 
retirar aquesta vegada. Mira, ens en sortim. Ho veus? Quién la persigue la consigue. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Té tota la raó la senyora Neira. Teníem la moció des del dia 8. Espero que no es torni 
a repetir i demano disculpes, d’acord? Quant al fet de si ens hem adonat o no de si la 
ubicació del CIRD era la correcta, no és que no ens n’haguéssim adonat, és que des 
del principi vam mantenir que seria un canvi provisional i jo crec que amb el tercer 
acord ho deixem palès. Vull dir que era evident que ens hem compromès a buscar-li 
una millor ubicació, d’acord? Bona nit. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a 22.45 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 
 


