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Núm. PLE2012/6 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l dia 19 d'abril de 2012  
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 19 d’abril 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. 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 les que ho són de la corporació, la Sra. 
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
La Sra. Elena Crespo i Garcia, s’incorpora posteriorment a la sessió, en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
 
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 de l Ple extraordinari del 28 

de febrer de 2012 
 
El Sr. Artur Gual manifesta que ha rebut un correu-e amb la documentació de la 
convocatòria del Ple, i que s’ha pogut baixar l’acta, però l’acta que ha rebut en suport 
paper estava defectuosa. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
La donem per aprovada, si hagués alguna cosa ja ho posaríem damunt de la taula 
d’ara en endavant. 
 
S’aprova l’acta anterior, amb una correcció a l’intervenció del Sr. Pere Parés i Rosés, 
pàgina 11. 
 
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 

Activitats a la Biblioteca Joan Coromines 
El dia 6 de març va tenir lloc a la Biblioteca el grup de conversa en anglès, a càrrec 
de Joan Simeón, i una conferència titulada “Una biografia el segle XX: Margaret 
Thatcher”, a càrrec d’Andreu Mayayo, dins l’Aula d’Extensió Universitària. 
 
El dia 9 de març s’hi van organitzar L’Hora del Conte i un taller de dibuix, amb la 
col·laboració de l’Associació UNESCO El Masnou . 
 
Els dies 12, 14, 19 i 21 de març, s’hi va realitzar un curs d’intel·ligència emocional, 
organitzat per l’Aula d’Extensió Universitària. 
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El 13 de març s’hi va reunir el grup de conversa en anglès, a càrrec de Joan 
Simeón, i el dia 16 s’hi va rebre la visita escolar de l’alumnat de P4, curs A i B, de 
l’escola Lluís Millet. 
 
El dia 20 de març s’hi va tornar a reunir el grup de conversa en anglès, a càrrec de 
Daniel Gabarró, organitzat per l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou. 
 
El dia 21 de març, hi va tenir lloc la tertúlia literària del llibre El secret del meu 
turbant, de Nadia Ghulam i Agnès Rotger, que va comptar amb la presència de la 
coautora Nadia Ghulam. 
 
Comissió de Festes 
El dia 7 de març hi va haver una reunió ordinària de la Comissió de Festes amb la 
participació de representants d’una desena d’entitats de la vila i de la Regidoria de 
Cultura per treballar en l’organització dels actes de la Festa Major de Sant Pere 
d’enguany. 
 
Ensenyament  
El dia 7 de març es va fer a Ca n’Humet una xerrada informativa sobre el procés de 
preinscripció i matrícula als ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria, adreçada a famílies amb infants nascuts l’any 
2009 que el curs que ve faran P3 als centres educatius del Masnou. A l’acte, també 
hi va ser present la coordinadora d’AMPA. 
El dia 14 de març va tenir lloc la trobada adreçada a famílies amb fills i filles que 
optaran a una plaça de 1r d’ESO el curs 2012-2013, i es va donar informació als 
assistents sobre el procés de preinscripció. Hi van ser presents la regidora 
d’Ensenyament i la coordinadora d’AMPA. 
 
Actes del Dia Internacional de la Dona  
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, es van 
programar una sèrie d’actes: 
 
• El dia 8 de març, a Els Vienesos, va tenir lloc l’acte central de la campanya, 
Cançons per la igualtat, amb la lectura institucional del manifest.  
• El 9 de març, a l’Edifici Centre, es va fer la IV Mostra de Curts de Dones, amb 
el suport de l’entitat Dones per la Igualtat. 
• El 10 de març, a Ca n’Humet, es va organitzar l’espai de jocs no sexistes per a 
la mainada “Jugant per la igualtat”. 
 
Altres informacions sobre Igualtat 
A la Junta de Govern Local del 8 de març, es van aprovar els contractes de serveis 
del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) següents: 
 
• Servei d’assessorament jurídic per a dones, adjudicat a l’associació de Dones 
Juristes. La seva durada és del març al desembre del 2012. 
• Servei de suport psicològic per a dones, adjudicat a la Fundació AGI. La seva 
durada és del març del 2012 al febrer del 2013. 
 
Aquests contractes són necessaris per al manteniment del contracte programa que 
l’Ajuntament ha mantingut els darrers anys amb la Generalitat de Catalunya per al 
sosteniment d’aquest centre d’atenció a les dones. 
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Pla municipal de prevenció de drogodependències 
El 5 de març passat va tenir lloc una nova acció del Pla municipal de prevenció de 
drogodependències: una xerrada sobre la prevenció en el consum de drogues en el 
jovent i l’adolescència, amb el títol “Estratègies d’enfortiment del rol parental”. 
 
Al final de la xerrada, l’inspector cap i els sotsinspector de la Policia Local van 
informar de les accions que des de la Policia es fan per prevenir el consum de 
drogues i alcohol a la via pública. 
 
Taller de participació 
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, el 13 de març passat, es va 
organitzar el primer taller de formació “Eines per una comunicació efectiva i eficaç 
per a entitats”, emmarcat dins del cicle de formació per entitats Informa’t i Forma’t 
2012, en què van participar onze entitats. 
 
Museu Municipal de Nàutica  
Els dies 19, 20 i 23 de març, el Museu Municipal de Nàutica va rebre la visita de 
l’alumnat de l’escola Bergantí, que va realitzar l’activitat “Aprenent de monitor”. Tres 
nens del projecte GEODA van preparar una explicació dels continguts del Museu 
per als companys de l’escola. 
 
Conferència: “Per què un masnoví creuà l’Atlàntic a  rems?”, a càrrec de 
Pedro Ripol i Sampol  
El dia 23 de març, al Museu Municipal de Nàutica del Masnou, va tenir lloc la 
conferència “Per què un masnoví creuà l’Atlàntic a rems?”, a càrrec de Pedro Ripol i 
Sampol, amb una gran afluència de públic, que va poder gaudir escoltant i veient 
imatges de l’aventura d’aquest masnoví. 
 
Conferència organitzada per UNESCO El Masnou 
El 23 de març, l’associació UNESCO El Masnou va organitzar una conferència 
dedicada al Patrimoni Cultural i Natural de la UNESCO a la Mediterrània nord, a 
càrrec de l’especialista Àngel Morillas, a la segona planta de Can Malet. 
 
Fascurt 2012. Escalfant motors 
El dia 24 de març, es va celebrar, amb motiu del desè aniversari del Festival de 
Curtmetratges del Masnou Fascurt, una sessió dedicada als millors curts del 
panorama nacional d’aquests darrers deu anys. Es tractava de la projecció dels 
guanyadors de les diferents edicions del Fascurt, una mostra que escalfava motors 
per a la desena edició, que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juliol. 
 
El 25 de març es va celebrar el 40è Aplec de la Sar dana 
Organitzat per l’Agrupació Sardanista del Masnou, es va celebrar al pati del Casino 
el 40è Aplec de la Sardana. Amb l’actuació de les cobles Marinada, Jovenívola de 
Sabadell i Principal del Llobregat. 
 
Comissió Gestora del Pla Educatiu d’Entorn 
El dia 22 de març, es va celebrar la reunió de la Comissió Gestora del Pla Educatiu 
d’Entorn per tractar aspectes rellevants que afecten la continuïtat del PEE 2012-
2013 i les actuacions que en formen part. La Comissió Gestora és un òrgan 
coresponsable de decisió format per la inspectora d’Ensenyament, l’assessora en 
llengua, interculturalitat i cohesió social (ALIC) del Departament de la Generalitat de 
Catalunya, la regidora d’Ensenyament i el tècnic auxiliar de la regidoria 
d’Ensenyament.  
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Des de la signatura del conveni específic entre l’Ajuntament del Masnou i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (curs 2006-2007) i els 
posteriors, el Pla educatiu d’entorn del Masnou ha comptat amb una assignació 
pressupostària cada curs, dividida en una dotació de caràcter obert i una altra de 
caràcter finalista. Cada any, els membres de la Comissió Operativa i la Comissió 
Local han col·laborat amb la programació i l’execució del Pla educatiu d’entorn amb 
la missió de perseguir l’èxit educatiu de l’alumnat en totes les seves dimensions 
(personal, acadèmic, social i laboral), la convivència i cohesió social, així com 
aconseguir una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç 
als reptes educatius. 
 
Enguany, el Departament d’Ensenyament va garantir el 37% del pressupost total de 
cada PEE de Catalunya, motiu pel qual es van prioritzar algunes actuacions del 
projecte global. A aquestes alçades del curs, l’Ajuntament del Masnou no ha rebut 
cap bestreta del PEE 2012-2013. Aquesta situació ha afectat el funcionament 
normal de les actuacions, algunes de les quals no han pogut iniciar-se per no poder 
comprometre més despesa, ja que els recursos econòmics per finançar les 
actuacions del PEE no s’han pogut garantir formalment. 
 
La Comissió Gestora, davant d’aquesta situació, ha pres la decisió de suspendre 
les actuacions del PEE 2012-1013, amb efecte a partir del 30 de març de 2012, 
però ha volgut preservar l’execució del Pla català de l’esport a l’escola i el taller 
d’estudi assistit. 

 
Presentació del programa de l’Espai Escènic Ca n’Hu met 
El dissabte 31 de març, es va presentar a Ca n’Humet la programació trimestral de 
l’Espai Escènic Ca n’Humet. La formació musical The Flood Marxing Band va 
acompanyar els assistents durant la presentació i va donar pas a l’espectacle 
Segarra dit per Rosa M. Sardà.  
 
Plataforma de la piscifactoria 
La plataforma de la piscifactoria que durant més d’una dècada ha format part del 
front marítim del Masnou va ser retirada el dia 30 de març en una operació que va 
durar gairebé vint hores i durant la qual es va remolcar fins al port de Barcelona per 
desballestar-la. Les gàbies, part també de la piscifactoria, s'han conservat, ja que 
són aprofitables per a altres cultius.  
 
L'operació s’ha portat a terme després de múltiples gestions de l’Ajuntament amb la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims (especialment amb la directora general, 
la senyora Mercè Sanmartí), i ha estat possible també gràcies a la col·laboració de 
l’empresa Pectimar, SL, Capitania Marítima de Barcelona, i l'Autoritat Portuària de 
Barcelona. 

 
Vòlei platja 
Dins de la Setmana Santa, els dies 7 i 8 d’abril, es va celebrar, a les instal·lacions 
del Club Nàutic Masnou, el primer Campionat de Catalunya de vòlei platja, amb la 
participació d’un centenar d’equips, amb el qual es dóna el tret de sortida a la 
temporada.  

 
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 

 
a.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 16 de març de 2012, pel qual es 

rectifica l’error material en el Decret de delegacions a la Junta de Govern Local 
amb data 16 de juny de 2011. 
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b.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 19 de març de 2012, pel qual 
l’alcalde delega totes les funcions inherents al Sr. Jaume Oliveras i Maristany, 
tinent d’alcalde primer, el 19 i 20 març de 2012. 

 
c.- Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 de març de 2012, pel qual 

l’alcalde delega totes les funcions inherents al Sr. Jaume Oliveras i Maristany, 
tinent d’alcalde primer, del 22 al 25 de març de 2012. 

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

deleguen totes les funcions de secretària el 10 d’abril de 2012. 
 
4) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
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. 
 
5) Modificació de l’article 24 del Reglament de Pro tocol, Honors i Distincions de 
l’Ajuntament del Masnou 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist el que disposa l’article 24, primer paràgraf del Reglament de Protocol, Honors i 
Distincions de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Vista la necessitat de renovar la Comissió, per part de cada grup municipal. 
 
Atès que en el seu moment no es va contemplar, que el nombre de diferents grups 
municipals poden canviar al llargs dels diferents mandats. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Únic. Modificar l’ article 24, primer paràgraf, del Reglament de Protocol, Honors i 
Distincions, quedant de la següent manera: 
 
“Es crearà una comissió d’honors i distincions, integrada per tants membres com grups 
municipals estiguin representants al consistori.  
 
A l’inici del mandat, cada grup municipal proposarà com a representant, una persona 
que destaqui pels seus coneixements de la vila del Masnou, en general, i de la seva 
història, en particular.  
 
Els nomenament dels membres integrants de la comissió d’honors i distincions 
correspondrà al Ple de l’Ajuntament a proposta d’Alcaldia”.” 
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El Sr. Pere Parés 
 
Com també hem anat dient, no vam potser encertar, doncs, amb la suficient rapidesa 
que el Reglament preveia cinc persones, i perquè cap grup se senti exclòs i per poder 
tenir un nomenament d’una persona, modifiquem aquest punt, aquest article. De tal 
manera que això tindrà un transcurs que més o menys seran dos mesos perquè 
aquesta modificació sigui ferma. Entenem que amb aquest article donem pas a que 
tothom se senti representat  en aquesta Comissió d’Honors i Distincions. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
6) Renovació dels membres de la Comissió d’Honors i  Distincions 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés llegeix la proposta següent: 
 
“Vist l’article 24 del Reglament de Protocol, Honors i Distincions, el qual especifica que 
es crearà una comissió integrada per cinc persones del Masnou que hagin destacat 
pels seus coneixements de la vila del Masnou en general, i de la seva història, en 
particular. I seran nomenats pel Ple, a proposta d’alcaldia. 
Dins aquest apartat, entre d’altres, hi consta que la vigència del mandat dels membres 
de la Comissió serà de quatre anys, coincidint amb el mandat de la corporació 
municipal. 
 
Atès que els diferents grups polítics han fet una proposta de designació de diverses 
persones. 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer : Designar els cinc membres nous de la Comissió d’Honors i Distincions per al 
mandat 2012/2015, proposant els següents: 

 
- Sra. xxxxxxxx, per part del Grup Municipal Convergència i Unió (CiU) 
- Sr. yyyyyyyy, per part del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-

Progrés (PSC-PM) 
- Sra. zzzzzzzzzz, per part del Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa Entessa (ICV-EUIA-E)   
- Sra. wwwwwwwww, per part del Grup Municipal Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord pel Masnou (ERC-AM) 
- Sr. vvvvvvvvv, per part del Grup Municipal Partit Popular (PP) 

 
Segon: Designar el Sr. hhhhhhhh, per part del Grup Municipal Independent del 
Masnou (GIM), quedant aquesta nominació sotmesa a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 24, del Reglament de Protocol, 
Honors i Distincions.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si m’ho permeten els membres d’aquesta corporació, i atès que aquí tenim alguns del 
membres que formaran part d’aquesta comissió, que avui formen part del públic que 
està avui amb nosaltres, en primer lloc crec que cal felicitar els anomenats. Sabem 
que aquesta és una tasca que, per exprés d’acord dels grups polítics, volem que 
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defugi de la la dinàmica que podem portar les formacions polítiques; per tant, a 
aquesta comissió d’honors i distincions li donem, doncs, la responsabilitat de vetllar 
per la memòria col·lectiva de la nostra vila. També vull felicitar els grups municipals 
que han proposat les persones, i estem convençuts, doncs, que estaran a l’alçada de 
les circumstàncies. Els desitgem, doncs, una molt bona feina de partida. Gràcies a 
tothom. 
 
Passaríem a Recursos Humans, que, en qualsevol cas, els faig la següent proposta: 
fer la lectura dels dos punts conjuntament i votar-los per separat, perquè és el mateix 
text. 
 
A les 20.20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo i Gracia. 
 
7) Declaració de compatibilitat d'una arquitecta 
 
D’aquesta proposta, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, regidora delegada de Recursos 
Humans, en dóna lectura a un extracte. Copiada literalment la proposta, diu el 
següent: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el 29 de març de 2012 per la 
Sra. qqqqqqqq, funcionària de la plantilla de l’Ajuntament, categoria tècnic superior, 
adscrita al lloc de treball d’arquitecta, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per 
a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi per exercir la professió 
d’arquitecta. 
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableix que en cap cas 
la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la 
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
 
Atès que la Sra. qqqq ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 27 hores setmanals. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Autoritzar la Sra. qqqqqqqqqqq la compatibilitat de l’activitat privada per 
compte propi declarada el dia 29 de març de 2012 com a arquitecta, amb una 
dedicació de 13,5 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada 
a l’Ajuntament com a funcionària de la plantilla, categoria tècnic superior, adscrita al 
lloc de treball d’arquitecta, amb una tipologia de jornada de 27 hores setmanals. 
 
Segon . Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat a l’estricte compliment de les 
obligacions següents: 
 

- En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabrà l’estricte compliment 
dels deures de la treballadora ni en comprometrà la imparcialitat ni la 
independència. 

- L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec. 

- No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament 
amb les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa 
pública en què presta serveis. 
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- No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han 
de prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament 
del càrrec públic. 

- La dedicació horària de l’activitat privada no podrà coincidir amb la jornada 
laboral establerta per l’Ajuntament. 

- L’activitat privada no podrà realitzar-se al municipi del Masnou. 
 
Tercer . La Sra. qqqqqqqqqq està obligada, tot i el reconeixement de la compatibilitat 
de l’activitat privada per compte propi, i d’acord amb la fitxa del seu lloc de treball 
d’arquitecta del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament del Masnou, a tenir 
disponibilitat i dedicació plena per a l’exercici de les seves funcions de caràcter públic, 
fins i tot fora de la jornada habitual de treball. 
 
Quart . La Sra. qqqqqqqqqqq està obligada a posar en coneixement de l’Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com pel que fa al règim de cotitzacions.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
8) Declaració de compatibilitat d'un arquitecte 
 
D’aquesta proposta, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, regidora delegada de Recursos 
Humans, en dóna lectura a un extracte, la qual copiada literalment diu el següent: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el 29 de març de 2012 pel Sr. 
ssssssssssss, funcionari de la plantilla de l’Ajuntament, categoria tècnic superior, 
adscrit al lloc de treball d’arquitecte, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a 
l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi per exercir la professió 
d’arquitecte. 
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableix que en cap cas 
la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la 
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
 
Atès que el Sr. sssssssss ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 35 hores setmanals. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades. 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Autoritzar el Sr. sssssssssss la compatibilitat de l’activitat privada per compte 
propi declarada el dia 29 de març de 2012 com a arquitecte, amb una dedicació de 
17,5 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada a 
l’Ajuntament com a funcionari de la plantilla, categoria tècnic superior, adscrit al lloc de 
treball d’arquitecte, amb una tipologia de jornada de 35 hores setmanals. 
 
Segon . Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat a l’estricte compliment de les 
obligacions següents: 
 

- En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabrà l’estricte compliment 
dels deures del treballador ni en comprometrà la imparcialitat ni la 
independència. 
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- L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec. 

- No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament 
amb les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa 
pública en què presta serveis. 

- No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han 
de prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament 
del càrrec públic. 

- La dedicació horària de l’activitat privada no podrà coincidir amb la jornada 
laboral establerta per l’Ajuntament. 

- L’activitat privada no podrà realitzar-se al municipi del Masnou. 
 
Tercer . El Sr. sssssssssss està obligat, tot i el reconeixement de la compatibilitat de 
l’activitat privada per compte propi, i d’acord amb la seva fitxa del seu lloc de treball 
d’arquitecte del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament del Masnou, a tenir 
disponibilitat i dedicació plena per a l’exercici de les seves funcions de caràcter públic, 
fins i tot fora de la jornada habitual de treball. 

 
Quart . El Sr. sssssssssss està obligat a posar en coneixement de l’Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com pel que fa al règim de cotitzacions.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
9) Aprovació de l’expedient i del plec de condicion s per a l’adjudicació del 
contracte d’arrendament del local comercial núm. 67  del port esportiu del 
Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Promoció Econòmica, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita per a l’adjudicació del contracte d’arrendament del local 
comercial núm. 67 del port esportiu del Masnou.  
Vist el plec de condicions que ha de regir l’adjudicació.   
 
Vist que s’ha acreditat a l’expedient el caràcter patrimonial del dret sobre el bé, la seva 
valoració tècnica i l’oportunitat o conveniència de la seva cessió en arrendament.  
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i 
Intervenció.  
 
Vist el que disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 
de les administracions públiques, que té caràcter bàsic de conformitat amb la 
disposició final 2a d’aquesta Llei.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.  Aprovar l’expedient per a l’adjudicació i la regulació del contracte privat 
d’arrendament del local comercial núm. 67 del Port Esportiu del Masnou.  
 
Segon.  Aprovar el plec de condicions que ha de regir la contractació esmentada.  
 
Tercer.  Convocar procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a 
l’adjudicació del contracte esmentat.” 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El nostre grup ha presentat quatre esmenes abans de rebutjar-les en Comissió 
Informativa. Voldria explicar-ne el contingut s abans que passem a la seva votació. 
 
La primera feia referència al termini d’adjudicació del contracte de lloguer, que el 
govern proposa que s’allargui fins el 2021, i que el nosaltres proposem limitar-ho a un 
màxim de 6 (4 anys inicials i un màxim de 2 de pròrroga).  
 
La raó és fàcil d’entendre. La situació econòmica avui és una, però d’aquí uns anys no 
ha de ser pas la mateixa, i si limitem l’adjudicació d’aquest contracte a 6 anys, donem 
a l’Ajuntament la possibilitat que en el futur, si la situació econòmica millora, pugui tenir 
ingressos més grans que no pas si allarguem aquest contracte els 9 anys amb l’única 
clàusula de revisió que és l’augment de l’IPC. 
 
La segona fa referència a l’import del lloguer, que el govern proposa que sigui de 
2.656,50 € mensuals. Això vol dir un 34,9% menys del preu de sortida que va tenir el 
plec de condicions de l’any 2011. Nosaltres plategem que sigui de 3.477,6 €, que és 
únicament un 15,5% menys de l’import de sortida de l’any passat. 
 
La tercera proposa modificar-ne un dels criteris de valoració, que és aquell que el 
govern planteja assignar 1 punt per cada 50 € de millora, sobre el preu de sortida, fins 
a un màxim de 75. El nostre grup planteja que aquest punt s’hi assigni també fins a un 
màxim de 75 punts, però, per cada 75 € de millora. Es evident quin és el sentit 
d’aquesta proposta. 
 
I la quarta proposa modificar els criteris complementaris que estan valorats per un 
màxim de 25 punts. Nosaltres plantegem que es doni més importància a les mesures 
destinades a proposar la reducció de l’impacte  mediambiental, per a la qual nosaltres 
demanem que s’atorgui una puntuació de 10 punts, i que, en canvi, el Govern 
únicament atorga 5 punts. Però no només per mesures que en millorin l’impacte 
ambiental, sinó per altres proposes de millora.  
 
Per tant, aquestes són les esmenes que nosaltres hem presentat i que ara es posaran 
a votació.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. Per argumentar una mica el vot que fa el govern en aquestes esmenes, que 
serà en sentit negatiu, tal i com es va votar en comissió informativa. Després d’haver 
estat analitzades pels serveis tècnics de Promoció Econòmica, s’ha cregut que 
incorporant-hi les esmenes que proposa el Grup Municipal d’Iniciativa-Verds, 
probablement, al concurs li passaria el mateix que va passar a principis del 2011, quan 
va quedar desert. La proposta dels plecs que portem a aprovació és fer un contracte 
tan llarg com sigui possible, és a dir, fins al maig del 2011, perdó, del 2021, que és 
quan acaba la concessió del port. A partir d’aquest maig del 2021 no sabem si 
l’Ajuntament disposarà d’un local al port, esperem que sí. En relació al preu de 
licitació, se n’ha fet un informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, en el qual s’ajusta el 
preu a locals de característiques similars, quant a tamany. Això ha fet que el metro 
quadrat, el preu del metro quadrat, hagi baixat substancialment, tal com ha comentat el 
senyor Màxim Fàbregas, respecte el procés que es va engegar a principis del 2011. 
Però és simplement perquè hi hem agafat locals, diguem-ne, de superfícies similars. 
En el plec que es va iniciar, crec que el març del 2011, es comparava el local aquest 
que posem ara, o que estem aprovant els plecs per fer el concurs i que és de 480 
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metres quadrats, es comparava amb locals del propi Port Esportiu, però que no 
arribaven a 7 metres quadrats, per als quals el preu del metre quadrat era molt 
superior.  
 
En relació al tema de si hem de donar un punt per cada 50 euros d’increment o 75, 
creiem que amb aquest punt per 50 euros és suficient, perquè això vol dir que el 
possible licitador pot arribar-ne a pujar sobre el preu de sortida, que, com s’ha 
comentat, és de 2.645,50, i pot arribar a pujar-ne 3.750 euros més per sobre d’aquest 
preu de sortida, la qual cosa creiem que és més que suficient. I quant a la proposta 
d’elaboració de l’activitat podem dir que , tot i que hem de compartir que hem de tenir 
consideració als aspectes mediambientals, a la proposta que portem a aprovació ja es 
té en compte i s’hi poden puntuar fins a un màxim de 5 punts, però creiem que més 
important que la proposta mediambiental o la sostenibilitat d’aquest local és la viabilitat 
econòmica. La situació és complicada i creiem que cal apostar més per quin tipus 
d’activitat s’implantarà en aquest local, que la persona que faci l’oferta la tingui ben 
madura, que sàpiga com estarà organitzada, com estarà organitzat el seu comerç o el 
seu establiment comercial, quin pla econòmic financer... Donem prioritat a aquests 
valors, no perquè ho hagin decidit els regidors de l’Equip de Govern, sinó perquè des 
del punt de vista tècnic és la proposta que hem cregut que seria més oportuna a l’hora 
de trobar-hi un projecte amb viabilitat. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies Sr. Alcalde. Bé, el fet de suposar que si el termini es limita a sis anys el 
concurs quedaria desert no és només que una suposició. Res més que això. Nosaltres 
suposem que això no seria així, per tant, es tracta d’un canvi d’opinió. Llavors, creiem 
que la nostra és més encertada. Pel que fa referència a l’informe de l’arquitecte, el 
regidor n’hauria d’explicar-ho tot, l’arquitecte fa una valoració de locals amb les 
mateixes condicions, però en aquesta valoració, que suposo que el regidor se l’ha 
llegit, hi ha un ventall entre un preu mínim i un preu màxim; i l’arquitecte s’hi ha quedat 
en el preu mitjà i nosaltres proposem el preu màxim, que és un dels preus que està en 
el ventall analitzat per l’arquitecte. Respecte al tema que per al Govern sigui suficient 
atorgar un punt per cada 50 euros, doncs aquest és el criteri del Govern que el nostre 
grup no el comparteix. Nosaltres en pensem que sí es pot donar un punt per cada 75 € 
i que el màxim que pot passar és que els licitadors no n’ofereixen gaire increment i que 
tinguin menys punts, així estarien tots en les mateixes condicions. I el que ens sap una 
mica més greu de l’argumentació del regidor, sobretot venint d’on ve, és que ens 
expliqui que el govern prefereix donar-ne més importància a les mesures 
organitzatives i el pla de treball que no pas a les mesures mediambientals, quan el 
regidor que ha intervingut fa vuit anys era regidor de Medi Ambient. Nosaltres entenem 
que si el que valora el Govern com a respecte al medi ambient hi puntua per un màxim 
de 5 punts sobre 25,  dels quals 5 no són exclusivament per mesures mediambientals, 
és que el Govern està poc preocupat pel medi ambient i això ens sap greu. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
No, en relació només a la durada del contracte. Cal dir que aquest local, com hem 
comentat, és un local molt gran en el qual, sigui quina sigui l’activitat que vagi a parar-
hi, cal fer una inversió, i és de suposar que com més curt sigui el termini de contracte, 
més difícil és amortitzar aquesta inversió. Per tant, per això hi proposàvem un 
contracte que tampoc no és que sigui gaire llarg, però és a nou anys, la qual cosa 
garanteix que la persona que s’hi decideixi a fer una proposta, doncs té un període 
d’amortització de la inversió superior al previst, en què la proposta d’Iniciativa és de 
quatre anys prorrogables i és si l’Ajuntament en vol fins un màxim de sis. 
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El president sotmet a votació les esmenes que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA, 
amb el resultat següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA) 13 vots en contra (CiU, ERC-AM i 
PP), i 5 vots d’abstenció (PSC-PM i GIM). Les esmenes queden rebutjades. 
 
El president la sotmet a votació 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. Francisco Avilés 
 
Bé, doncs, més que una explicació de vot és, bàsicament, un sentiment, i és que, per 
fi, un local que està buit  amb aquest nou concurs pugui quedar adjudicat, i que 
l’Ajuntament comenci a ingressar. Fins ara no va poder ser amb l’intent anterior que 
s’hi va fer, doncs l’Equip de Govern anterior no va  tenir resposta positiva. Enteníem 
que s’havia de donar validesa a aquest nou plec de condicions i que,  a la major 
brevetat possible, es pugui posar en solfa perquè comencin a aparèixer ofertes, que, 
d’una banda, dinamitzin més el port –que també falta li fa– i, de l’altra, que l’ajuntament 
comenci a ingressar-ne diners, que són prou importants. 
 
El Sr. Francisco Manuel de las Heras 
 
Gràcies. Bona nit. Bé, voldria comentar que hem estat d’acord amb la proposta 
presentada pel Govern, perquè pensem que s’ajusta més al mercat quee l’anterior. 
Però també voldria fer-hi una observació: hem deixat d’ingressar molts diners perquè 
el local, durant un temps, i el local és molt ampli estem parlant de 30, 40, 50 mil euros, 
depèn del preu d’adjudicació que hagi sortit des de l’ última licitació. Això ha suposat 
una disminució per al municipi, jo demanaria més agilitat amb el tema de licitacions 
sobre aquests tipus de locals de propietat nostra, per rendibilitzar-los i evitat situacions 
com la que hem passat. Si ens hem d’ajustar al mercat, hem de ser prou àgils, com a 
mínim com la iniciativa privada. Jo penso que, en aquest cas, no hem estat a l’alçada 
de les circumstàncies i això, doncs ens ha fet perdre uns ingressos que crec que 
haurien esta molt necessaris en aquests temps. Si no s’hagués pogut llogar perquè el 
mercat no ho permet, doncs mala sort, perquè també li ha passat a d’altres propietaris, 
però penso que ajustar preus amb una ubicació com la que té, encara que té unes 
característiques especials, s’hi podria haver pogut trobar alguna persona interessada i 
haver-ne obtingut un rendiment. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El nostre grup ha votat en contra de la proposta en primer lloc perquè lògicament no 
pot votar de cap altra manera quan el Govern ha votat en contra de la totalitat de  les 
nostres quatre esmenes. I diem el Govern perquè entenem que la posició no és una 
posició exclusiva del regidor de Promoció Econòmica. Volem posar atenció al fet que 
aquesta actuació del Govern s’ha convertit en la crònica d’una mort anunciada: cada 
vegada que el nostre grup municipal presenta un conjunt d’esmenes, que les treballem 
i les argumentem suficientment, a una proposta del Govern que significa modificar-ne 
aspectes, des del punt de vista tècnic o econòmic importants per al municipi, el Govern 
les vota sistemàticament en contra. Però, a més a més, sense fer ni un sol intent de 
negociar aquestes esmenes, i en alguns casos, no aquest cas en concret, ni tan sols 
es molesta a justificar el seu vot negatiu. 
 
Aquest procediment sembla que està reproduint-hi una situació, que ja coneixíem en el 
passat, d’alguns dels governs anteriors presidits per Convergència i Unió, ens els 
quals Convergència imposava la seva majoria absoluta i votava en contra 
sistemàticament de qualsevol proposta que venia de l’oposició, ja fos de l’oposició 
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comunista que en alguns moments ens deien, com si fos de l’oposició socialista o, fins 
i tot, del Partit Popular. 
 
I també n’ha votat en contra perquè entenem que la proposta que s’hi ha aprovat, que 
ha aprovat el Govern, en no acceptar les nostres esmenes, i fonamentalment les que 
fan referència als aspectes econòmics, priva el municipi del Masnou de la possibilitat 
d’incrementar els seus ingressos en un mínim de 9.500 €/any; i això significa, en un 
mínim de 57.000 € en 6 anys i de 85.400 en 9 anys. Si estem o vostès estan tan 
preocupats pel dèficit heretat, com hem escoltat tantes vegades, avui han renunciat a 
una bona possibilitat de reduir aquest dèficit d’una manera significativa. 
 
En resum, hem votat en contra de la proposta del Govern perquè entenem que és 
lesiva per als interessos del municipi, ja que en rebaixa substancialment la capacitat 
de recaptació pel lloguer d’aquest local, situat en un lloc estratègic, com deia el regidor 
del Partit Popular, del Port Esportiu.  
 
I, realment, no se’ns acudeixen les raons, les raons reals per les quals un govern, que 
fa deu mesos que només fa que queixar-se d’aquesta situació econòmica de 
l’Ajuntament, rebutja unes propostes que permetrien millorar-la. Potser l’única raó que 
tenen és que tenen la certesa de les converses que s’han produït a la regidoria de 
Promoció Econòmica, entre, suposem, tècnics i regidor amb algunes persones 
interessades en el lloguer del local. Tenen la certesa que si el lloguer surt per aquest 
import de 2.656 €, hi haurà com a mínim alguna empresa que s’hi presentarà. 
Nosaltres preferíem córrer el risc que el plec de condicions contemplés les millores 
que la nostra, les nostres esmenes contemplaven. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat que sí i ens hem abstingut a les esmenes 
dels companys d’Iniciativa perquè compartim amb l’Equip de Govern tant el tema del 
termini, entenem que és un local gran i caldrà fer unes inversions importants, i, per 
tant, entenem que qui liciti necessitarà uns anys per fer les amortitzacions de la 
inversió que hagi fet. I quant al tema del preu també compartim amb l’Equip de Govern 
que la situació econòmica actual fa que siguem prudents a l’hora de posar el preu de 
licitació perquè sinó ens podem trobar com va passar fa dos mesos, que la licitació 
quedés deserta i, per tant, que només que passin un parell de mesos el diferencial 
aquest que proposen els companys d’Iniciativa ja el perdríem. I no entenem que 
l’Equip de Govern no hagi estat capaç d’acceptar les esmenes que hi han proposat els 
companys d’Iniciativa respecte els criteris de puntuació tant en el tema econòmic com 
el mediambiental. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. Vull agrair a tots els grups que han votat a favor de la proposta, també a 
Iniciativa per les seves esmenes que han intentar millorar els plecs. Només una 
puntualització, sí que és veritat que el preu de sortida són els 2.656 €, però amb el 
sistema de puntuació aprovat en aquests plecs es pot anar apujant com dèiem de 50 € 
en 50 €, cada 50 € és un punt, fins a un màxim de 75 punts, la qual cosa vol dir que 
aquests 2.656 € es podrien convertir en una mensualitat de 6.400 €, tenint en compte 
que els últims que estaven de lloguer allà estaven pagant 4.000 € al mes, i no podien 
aguantar el lloguer, amb la qual cosa jo crec que el marge que hi ha per incrementar-
ne per part de les persones que puguin estar interessades és molt ampli, segurament 
més ampli del que podran arribar. Segurament amb la proposta de un punt cada 75 €, 
haguéssim tingut més camí per córrer, però és que dubto que arribin al màxim que 
estipulen els plecs aprovats. Gràcies. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només una apreciació, que és ressaltar que, amb l’import que n’hem aprovat, el metro 
quadrat de lloguer està al voltant de 52 € per metre quadrat. No coneixem, malgrat el 
que en digui l’informe de l’arquitecte, gaires habitatges de menys metres quadrats ni 
gaires locals comercials que surtin per aquest import. Només caldria que repasséssim 
cadascú de nosaltres que estem en un pis de lloguer o que estem en un pis de 
propietat, quant paguem per metre quadrat. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Jo, si hem permet, li diré el que deia la meva àvia, més val menjar poc i pair bé, i amb 
aquesta proposta intentarem menjar poc i pair bé, millor això que no pas quedant-se 
amb gana. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Tant de bo no es morin de gana. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ja m’ha entès, eh. Ja ens hem entès. 
 
10) Aprovació dels Estatuts de l’Associació Maresme  Marítim i adhesió de 
l’Ajuntament del Masnou a aquesta Associació.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Promoció Econòmica,  dóna 
lectura de la proposta dictaminada en la Comissió Informativa de Foment. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només volia fer una pregunta abans de la votació. Se m’ha acudit després de la 
Comissió Informativa. Com que en aquests estatuts s’estableixen obligacions 
econòmiques no quantificades, no sé si no estaria bé afegir-hi una altra proposta 
d’acord que digui: “condicionar la viabilitat d’aquest conveni a que existeixi consignació 
pressupostària”, com fem amb moltes propostes d’acord. No ho sé, se m’acaba 
d’acudir fa un moment. I és una pregunta. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Per part del ponent, i en representació del Govern, si per part de secretaria no hi ha 
cap inconvenient, no hi ha cap problema per incorporar un punt que els condicioni a la 
disponibilitat pressupostària. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ha quedat redactat un punt que és condicionar els compromisos econòmics que es 
puguin derivar d’aquest acord a les disponibilitats pressupostàries. Queda incorporada 
aquesta esmena verbal del Sr. Màxim Fàbregas. 
 
La proposta que se sotmet a votació queda de la manera següent, a proposta del Sr. 
Màxim Fàbregas. 
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“Atès que la comarca del Maresme té un litoral amb 48 km de costa i 37 km de platges, 
16 municipis costaners (que acullen el 75% de la població comarcal) i 5 ports amb més 
de 4.000 amarratges. Això, afegit al seu potencial empresarial i també a la seva 
tradició marítima, fa que, en uns moments com els actuals, organitzar i impulsar la 
xarxa d’interrelacions, col·laboracions i sinèrgies entre el mar i les activitats 
socioeconòmiqes sigui un instrument molt útil per dinamitzar l’economia i l’ocupació de 
tota la comarca. Amb aquest objectiu va néixer el projecte Maresme Marítim, a 
iniciativa de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica.  
 
Atès que, al llarg d’aquest darrer any 2011, les nou entitats que el conformen han 
treballat per impulsar el sector marítim de la comarca del Maresme com a aglutinador 
d’un conjunt d’activitats emergents de gran valor.  
 
Atès que durant aquest any s’ha avançat molt en l’anàlisi i l’elaboració de propostes en 
àmbits com la formació i la capacitació en el tema marítim, el coneixement i el 
potencial empresarial del sector en la comarca, l’aplicació de mesures d’eficiència i 
estalvi energètic als ports, les accions de dinamització dels ports i les ciutats on estan 
ubicats i d’altres temes, tots ells vinculats amb el mar i les oportunitats de creixement 
econòmic que ens ofereix. 
 
Atès que un dels valors més importants que ha generat el Maresme Marítim ha estat 
constatar la voluntat d’avançar plegats en aquest projecte: administracions, 
universitats, ports i altres entitats amb un interès directe a fer del Maresme un referent 
en el tema marítim. 
 
Vistes les anàlisis esmentades i els contactes establerts, s’obra un horitzó de projectes 
i tasques a realitzar de manera mancomunada entre els diferents actors. La suma ha 
de ser transversal i també pública i privada, però necessita un marc de referència que 
aculli els diferents actors i faciliti la presentació conjunta del clúster marítim del 
Maresme, i és per això que es proposa al Ple municipal la creació de la figura jurídica 
d’una associació que permeti aplegar els projectes i les accions que es duran a terme 
sota un únic referent: l’Associació Maresme Marítim. 
 
Vist l’informe favorable de la responsable de Promoció Econòmica amb data 21 de 
març de 2012. 
 
Atès l’article 133 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ens locals es poden 
associar en organitzacions per protegir i promoure llurs interessos comuns. Així 
mateix, la creació d'organitzacions associatives d'àmbit català es regeix, entre d’altres, 
per les regles següents: a) L'acord de creació ha d'ésser adoptat pels ens locals 
interessats, b) L'acord de creació ha de comportar l'aprovació dels estatuts pels quals 
s'ha de regir l'associació. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Manifestar la voluntat d’aquesta Ajuntament de formar part de l’Associació 
Maresme Marítim com a soci. 
 
Segon.  Aprovar inicialment els estatuts de l’Associació i sotmetre l’expedient a 
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponent als tauler d’anunci de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per tal que les persones interessades puguin comparèixer i formular-hi les 
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al·legacions i els suggeriments que estimin oportunes, amb caràcter previ a la 
resolució definitiva. 
 
Tercer . Condicionar els compromisos econòmics que es puguin derivar d’aquest acord 
a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Quart. Considerar aprovats definitivament els Estatuts en el cas que no s’hi presentin 
al·legacions ni suggeriments durant el període d’informació pública. 
 
Cinquè.  Nomenar com a representant de l’Ajuntament a l’Associació Maresme Marítim 
el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
Sisè.  Facultar el representant de l’Ajuntament per subscriure tots els documents 
necessaris per al perfeccionament i l’execució dels presents acords. 
 
Setè. Notificar l’acord a l’Associació Maresme Marítim.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies. Nosaltres ja vam fer una pregunta en aquest Ple i va ser contestada pel 
senyor Fàbregas, referent a la intervenció que tindria aquest Ajuntament dins del 
Maresme Marítim de propera creació. Bé, de fet, en el nostre programa electoral 
municipal ja hi vam apostar i són punts del programa la creació d’un Clúster Nàutic, 
pensàvem que dins de la zona del Masnou o de l’entorn del Masnou. Pensem que es 
vol potenciar els nostres punts forts i és bo fer-ho de la mà de la comarca, sobretot de 
la comarca litoral en què estem tan arrelats.  
 
Jo penso que és una molt bona iniciativa. De fet, des del Consell Comarcal del 
Maresme, li hem donat suport fortament, ho hem parlat amb els membres del Consell. 
Pensem que pot ser un projecte il·lusionant, el que passa és que és un projecte que 
comença ara, i el que ens interessa és que aquest projecte arribi a bon port, com es 
diu. És a dir, que ens concretin accions concretes per les localitats que el composem i 
que ens aporti beneficis directes, i quan parlem de beneficis directes parlem 
d’ocupació, parlem de marca tant del nostre poble com de la marca de la comarca, 
com de la creació d’indústries associades, etc.. O sigui, ara pel que cal vetllar és per 
que aquest projecte no quedi en un paper a que tots ens hem adherit, molt maco, sinó 
treballar-hi fort per ell i donar-li suport. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens hem abstingut perquè en els estatus que 
s’acaben d’aprovar hi ha tres articles que signifiquen obligacions econòmiques per a 
l’Ajuntament que el nostre grup no comparteix. 
 
L’article 6 dels Estatuts contempla com un dels deures dels membres de l’associació:  
 
Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres 
aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. 
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L’article 28 diu també que “Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:  a) 
les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.” 
 
I, per últim, l’article 29 diu: “Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de 
sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la 
proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva”. 
 
Diu també que l'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques 
mensuals que s'han d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que 
disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries. 
 
Per tant, en aquests articles s’estableix clarament l’obligació per a tots els membres de 
l’associació d’assumir unes despeses que, a més, no estan quantificades i que 
quedaran a criteri de l’Assemblea, despeses que el nostre grup creu que l’Ajuntament 
no ha d’assumir.  
 
Creiem que el Govern del Masnou es contradiu quan, argumentant dificultats 
financeres, augmenta taxes i impostos (IBI, escombraries, taxa d’escoles bressol, taxa 
de clavegueram...), aprova un Pla d’Ajust que contempla més augments de taxes i 
impostos i també retallades de plantilla i, a la vegada, n’aprova uns estatuts que 
comportaran una càrrega econòmica per a l’Ajuntament que, a més a més creiem que 
això és pitjor, no està ni tan sols quantificada. I per tant, és per totes aquestes raons 
que el nostre grup no ha donat suport a la proposta. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot vull felicitar a l’Equip de Govern, jo crec que 
aquestes són les accions que s’han de fer dins de Promoció Econòmica. Si volem que 
l’Ajuntament del Masnou ingressi més diners per l’activitat econòmica, si volem que els 
ciutadans del Masnou tinguin més llocs de treball per ocupar, doncs hem de fer 
accions d’aquestes. Són apostes que hem de fer i per tant vull felicitar a l’Equip de 
Govern per aquesta proposta.  
 
També vull criticar-lo per la forma en què s’ha presentat l’aprovació: 48 hores abans 
n’hem rebut un informe de Secretaria i Intervenció al qual se’n reflecteixen unes 
mancances que hi ha, tant de la part organitzativa com del que hem parlat abans dels 
temes econòmics, que no queda gens clar quina és la situació. I també voldria reflectir 
que els pressupostos de l’Ajuntament del Masnou a l’any passat hi havia una partida 
que eren nous projectes de Promoció Econòmica, de 20.000 €, que l’han reduït a 
2.000 €, que nosaltres vam fer una esmena perquè es mantinguin els 20.000 € que 
justament eren per fer accions d’aquest tipus. Creiem molt important que si el que 
volem és intentar salvar la crisi i volem que els nostres ciutadans puguin tenir 
oportunitats de treball i oportunitats de negoci, el que hem de fer és crear apostes 
d’aquestes i no només l’hem de fer sumant-nos a iniciatives com aquestes, sinó que, a 
més a més, hi quedi una aposta econòmica. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, alcalde. Només per agrair a tots els grups que han votat a favor de la 
proposta d’aprovació d’aquests estatus i de l’adhesió a l’Associació Maresme Marítim. 
Sincerament, creiem que el Maresme té moltes coses bones, però una és que té un 
litoral molt ampli amb una oferta d’empreses que treballen al sector nàutic molt 
important. I en la situació que tenim, a la comarca en general i a Catalunya, aquí al 
Masnou amb una situació que arriba cap a 1.500 persones aturades, creiem que el 
Govern no ens podem estar quiets esperant a veure quina cau i cal emprendre i 
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apuntar-nos en aquells projectes que podem i que creiem que pot dinamitzar la 
situació econòmica i crear i ocupació. I la proposta d’adherir-nos a aquesta associació 
és perquè creiem fermament que hi ha gent de representants de diferents entitats que 
treballen fort i que és bo que treballem tots plegats per intentar dinamitzar el Maresme 
i, si més no, aquest sector nàutic. Vull comentar que aquest mateix conveni ha estat 
aprovat per unanimitat per part del Consell Comarcal del Maresme i que també ha 
estat aprovat per l’Ajuntament de Mataró, i que la setmana que ve, si no recordo 
malament, ho aprova el Consorci de Promoció Turística, i crec que també l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, amb la qual cosa, com a mínim, crec que els actors gairebé més 
potents de la comarca en quant al sector nàutic ja estarem posats a l’associació i 
espero que aviat arrenqui, perquè es pugui començar a veure’n uns petits fruits. 
Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies. Molt breument. Més que res, per deixar clar que nosaltres no hem criticat 
l’aposta que ha fet el govern, en la línia del Consell Comarcal, per donar un impuls a 
aquesta associació. El que hem posat de manifest és la nostra negativa que això es 
faci a costa del pressupost de l’Ajuntament, perquè està clar que el conveni ja diu, a 
més a més, que l’associació es nodrirà d’altres ingressos, com els que vinguin per 
subvencions, i s’esmentava d’administracions, universitats..., però en la situació que 
estem ara, si som realistes, de les administracions, i menys de les universitats, podem 
esperar pocs diners; per tant, està clar d’on sortiran els recursos: dels municipis i del 
Consell Comarcal. I malauradament no ens agradaria que ens trobéssim en una 
situació com la que va passar amb la TDT, és a dir, la TDT la va aprovar el Consell 
Comarcal per unanimitat, s’hi van adherir molts municipis del Maresme i gairebé tants 
municipis com es van adherir estan fent o han fet marxa enrere, dels últims que ho 
farà, si fem cas de les paraules del nostre alcalde, serà el municipi del Masnou. Per 
tant, ens entristiria molt que l’Ajuntament del Masnou en els propers anys fes 
inversions en aquest projecte i d’aquí a una temporada més o menys breu ens en 
haguéssim de desvincular perquè veiéssim que el projecte feia llufa. 
 
11) Aprovació del Reglament de l’equipament cívic d e Ca n’Humet  
 
La Sra. Judit Rolán i Romero,regidora delegada de Joventut, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Atès, que el present Reglament té per objectiu poder regular l’equipament cívic de Ca 
n’Humet. 
Atès, que s’ha elaborat l’esborrany del Reglament de l’equipament cívic de Ca 
n’Humet per part de la Comissió Redactora. 
 
Es proposa l’aprovació del Reglament de l’equipament cívic de Ca n’Humet. 
 
Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió Redactora del Reglament, nomenada pel 
Decret de l’alcalde de  data 29 de novembre de 2011. 
Vist l’informe tècnic justificatiu de la Tècnica d’Infància i Joventut de l’Ajuntament del 
Masnou, de data 28 de març de 2012. 
 
En l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia mitjançant el Decret amb data 14 de juny de 2011, es proposen els acords 
següents: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament de l’equipament cívic de Ca n’Humet, 
segons Annex. 
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SEGON.-  PUBLICAR el Reglament al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
El president la sotmet a votació 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. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Nosaltres hem votat que no a aquesta proposta per 
diferents qüestions. La primera i més important, per nosaltres, és perquè els usos que 
s’estan donant a Ca n’Humet no entren dintre de la nostra idea, la idea que en 
defensàvem al nostre programa electoral. Nosaltres pensem que Ca n’Humet havia de 
ser un equipament juvenil inicialment i únicament juvenil, perquè el van becar per això: 
el FEDER que es va aprovar l’any 95 va ser justament per fer un equipament perquè el 
poble tenia una mancança d’aquest tipus d’equipament. En aquests moments, pensem 
que solidàriament s’està canviant l’ús d’aquest equipament: ja s’ha dividit la sala per 
donar-li un ús exclusiu com a espai escènic i gestionant per una altra regidoria, en 
aquest cas la de Cultura. I bé, entenem que si aquesta solidaritat l’ha de fer Ca 
n’Humet i l’han de fer les entitats juvenils perquè no disposem de cap altre equipament 
amb condicions en el poble per fer aquests usos associatius, doncs això és una 
mancança per al teixit associatiu juvenil del nostre poble. Això per una banda.  
 
Per l’altra banda, si llegeixes aquest reglament, no estem d’acord en la composició. 
Pensem que hi ha un pes molt important i desequilibrat de la representació 
institucional vers de la representació del teixit associatiu dels particulars. A més, també 
hi ha l’alcalde presidint aquest espai de diàleg, i per últim, però no menys important, hi 
veiem un desequilibri entre els drets i deures. Sembla un reglament més aviat 
defensiu, pensat per veure què passa a Ca n‘Humet, i fins i tot jo diria el doble, o per 
l’estil, el doble de deures que no pas de drets. Per tant, entenem que aquesta situació 
és descompensada, no diem que els usuaris de Ca n’Humet no han de comptar amb 
els seus deures, però entenem que també ha d’haver-hi una defensa dels drets dels 
usuaris, i ja està. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres hem votat en contra 
perquè tal com ja vam manifestar a la Comissió Informativa, per a nosaltres avalar 
aquest reglament o no, depenia del grau d’implicació que havien tingut les entitats en 
la seva elaboració. Per això, nosaltres vam insistir molt, vam preguntar si hi havien 
participat les entitats que estan que fan ús d’aquest equipament de Ca n’Humet, se’ns 
va dir que se’ls havia comentat i que hi havien fet esmenes. Bé, en principi, dius “vale, 
doncs ho han fet bé”. És clar, nosaltres després hem pogut comprovar que, 
efectivament, van fer-hi esmenes, però és que només en van acceptar una esmena de 
totes les que s’hi van presentar. Per tant, vostès han fet un reglament d’ús d’un 
equipament que condiciona les entitats que estan ocupant aquest equipament, i que, a 
més a més, estan fent un servei al poble del Masnou, sense buscar-hi el consens amb 
aquestes entitats, i em sembla un error. Penso, Sra. Rolán, que vostè no té una bona 
relació amb les entitats que depenen de vostè i hauria d’haver aprofitat l’elaboració 
d’aquest reglament per buscar la complicitat d’aquestes entitats. No ho ha fet, ho 
lamento, per això hem votat en contra. Gràcies. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Només una puntualització a la Sra. Crespo, i és que el reglament recull que, 
preferentment, l’espai és per a entitats juvenils, però no podem obviar que hi ha 
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entitats, com per exemple les entitats culturals que volen i poden fer ús de 
l’equipament, simplement s’estableix que preferentment serà per a entitats juvenils, 
però no descartem altres que també haurien de fer-ne ús. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Jo vull deixar clar que no estem en contra que altres entitats facin ús de Ca n’Humet, 
però  entenem que això respon més aviat a una mancança, perquè no tenim un centre 
cívic o un equipament cívic en condicions, que no pas una a voluntat real, no? És una 
necessitat per manca de metres quadrats per fer aquest tipus d’activitats. Gràcies. 
 
12) Aprovació de la minuta de conveni d’autoritzaci ó de pas subterrani de 
conducció d’aigua i d’ocupació permanent per a l’ab astament de poblacions 
segons el “projecte constructiu de substitució de l ’artèria Premià de Mar - Alella”  
 
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vista la minuta del conveni d’autorització de pas subterrani de conducció d’aigua i 
d’ocupació permanent per a l’abastament de poblacions, a signar entre l’Ajuntament 
del Masnou i l’empresa Aigües Ter-Llobregat, per l’execució del projecte constructiu de 
substitució de l’artèria Premià de Mar- Alella.  
 
Atès que en data 23 de març de 2012, l’aparellador municipal va emetre informe en el 
qual manifesta, en síntesis, que el traçat de la canonada objecte del conveni és la 
prevista al projecte constructiu de substitució de l’artèria Premià de Mar – Alella, obra 
indispensable per l’abastament dels municipis del Maresme Sud, en concret, Alella, 
Teià i El Masnou els quals deriven de la presa E de l’actual aqüeducte.  
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni d’autorització de pas subterrani de 
conducció d’aigua i d’ocupació permanent per a l’abastament de poblacions, a signar 
entre l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Aigües Ter-Llobregat, per l’execució del 
projecte constructiu de substitució de l’artèria Premià de Mar- Alella. 
 
SEGON.- AUTORITZAR al senyor alcalde per a la signatura del conveni. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a Aigües Ter-Llobregat per a la formalització 
del conveni.”   
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El nostre vot ha estat d’abstenció perquè havíem demanat al Govern que un dels  
apartats del conveni, que és on es fa referència que l'Ajuntament vetllarà per la 
conservació de les instal·lacions ubicades a la franja autoritzada, s’eliminés perquè 
enteníem que ja era suficient que féssim una sessió de l’espai, com perquè, a més a 
més, cada vegada que volguéssim fer en aquest espai alguna actuació haguéssim de 
demanar-ne autorització a aquells  que els n’havíem fet la cessió; però que a més a 
més ens haguem de fer càrrec del manteniment de les instal·lacions, em semblava que 
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era una gra massa. Llavors per aquesta qüestió, com això no diu que o t’agrada o no 
t’agrada per això nosaltres ens hem abstingut en aquest punt. 
 
13) Ratificació de l’acta de conformitat amb el res ultat de la revisió econòmica 
definitiva del contracte de gestió, en règim de con cessió, de la instal•lació i 
l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del 
municipi del Masnou.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist que l’empresa PARBLA, SL, amb CIF B-08911729, és adjudicatària del contracte 
de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou, en virtut 
del contracte amb data 19 de maig de 2006. 
 
Vist que, en data 15 d’octubre de 2009, el Ple va aprovar l’autorització prèvia per a la 
cessió del contracte de gestió del servei d’aparcament amb limitació horària de la 
concessionària PARBLA, SL, a favor de SABA Aparcamientos, SA, per fusió 
empresarial. 
 
Vistos els acords adoptats per la Junta de Govern de l’Ajuntament a la sessió del 28 
d’abril de 2011 en relació amb la denegació de la pròrroga del contracte de gestió, que 
són els següents:   
 
«Primer . Declarar la urgència de la denegació de la sol·licitud de pròrroga del 
contracte de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou. 
 
Segon . Procedir a la revisió de l’informe econòmic per modificacions en el contracte 
de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou, en la 
data d’acabament de la prestació del servei, petició efectuada per l’empresa SABA 
Aparcamientos, SA, en el seu escrit amb data 27 de juliol de 2010, d’acord amb 
l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb data 18 d’abril de 2011. 
 
Tercer . Denegar la sol·licitud de pròrroga del contracte, petició efectuada per 
l’empresa SABA Aparcamientos, SA, en el seu escrit amb data 27 de juliol de 2010, 
d’acord amb l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb data 18 d’abril de 2011. 
 
Quart . Declarar la continuïtat de la prestació del servei fins que no tingui lloc una nova 
licitació de la concessió i l’atorgament d’aquesta concessió o es resolgui prestar el 
servei per altres sistemes o formes de gestió, per a un termini màxim d’un any. 
 
Cinquè . Sotmetre-ho a la ratificació del Ple a la propera sessió que es convoqui. 
 
Sisè . Notificar el present acord a l’empresa SABA Aparcamientos, SA.» 
 
Vist que, en data 19 de maig de 2011, el Ple de l’Ajuntament va ratificar l’acord 
esmentat de la JGL.  
 
Vista l’acta de conformitat, signada en data 28 de març de 2012, amb el resultat de la 
revisió econòmica definitiva del contracte de gestió, en règim de concessió, de la 
instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària a diverses vies 
del municipi del Masnou, tal com s’establia a l’apartat segon de l’acord adoptat per la 
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Junta de Govern de l’Ajuntament a la sessió del 28 d’abril de 2011, i posteriorment 
ratificat pel Ple el 19 de maig de 2011. 
 
Vist que ambdues parts, mitjançant l’atorgament d’aquest acta, manifesten la seva 
conformitat a la revisió econòmica del contracte de gestió, en règim de concessió, de 
la instal·lació i l’explotació del servei d’aparcament amb limitació horària en diverses 
vies del municipi del Masnou, contingut a l’informe emès per la tècnica de Mobilitat.  
 
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer.  Ratificar l’acta de conformitat amb el resultat de la revisió econòmica definitiva 
del contracte de gestió, en règim de concessió, de la instal·lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació horària en diverses vies del municipi del Masnou. 
 
Segon . Notificar el present acord a l’empresa SABA Aparcamientos, SA. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Una qüestió d’ordre, senyor alcalde. El nostre Grup, el dia 10 d’abril, fa 9 dies, va 
presentar una instància a l’Ajuntament en la qual demanava que, en compliment del 
ROM, li fos facilitada documentació que considerava imprescindible per poder prendre 
una decisió justificada respecte a aquesta proposta.  
De les sis demandes efectuades, tres d’elles, essencials per conèixer el resultat de 
l’explotació del servei, no ens hi han estat facilitades.  
 
És per això que, demanem en aplicació de l’article 11, apartats 2 b i 2d) del ROM, que 
diuen el següent:  
 
“Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de 
les corporacions quan: 
 
b) Es tracti d’assumptes inclosos en l'Ordre del dia de les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals són membres. 
 
d) Demanin antecedents i informacions tècniques o jurídiques complementàries 
corresponents a qüestions incloses en l'Ordre del dia del ple o comissió informativa, 
que no figurin en els expedients posats a disposició dels consellers. En cas que 
aquestes informacions no es facilitessin amb una antelació mínima de 24 hores 
respecte a la celebració del Ple, la proposta s'hauria de retirar de l'Ordre del dia, si així 
ho demanés el conseller peticionari de la informació.” 
 
Com que entenc que la demanda que jo vaig presentar fa nou dies que no ha estat 
atesa, en aplicació d’aquests articles jo demano que aquest punt sigui retirat de l’ordre 
del dia. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Efectivament, el Sr. Màxim Fàbregas, en nom d’Iniciativa, va fer, dilluns crec que era, 
la setmana passada una sèrie de sol·licituds d’informació, una bona part de la qual 
estava incorporada a l’expedient, i així li vam fer saber. La part no incorporada l’hem 
reclamada a l’empresa i a data d’avui no ha entrat a l’Ajuntament. És important aprovar 
aquest acte de conformitat perquè el contracte que n’hi ha actualment vigent i que ja 
ve d’una pròrroga finalitza el 18 de maig, el proper mes, amb la qual cosa, és 
interessant i seria convenient que abans d’acabar el contracte se n’arribés a l’acord a 
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les dues parts de cessió. Recordo que. quan vaig entrar en aquest mandat com a 
regidor de Mobilitat. una de les primeres visites va ser per part de l’empresa SABA, 
que aportava un informe detallat d’any per any d’un desequilibri econòmic que venia 
del 2006, amb la qual cosa vull dir que hi ha hagut temps per demanar informació al 
Govern d’ara, però també als que hi hagut abans. Jo no sé si es creu que hi ha per 
part d’intervenció la documentació suficient com per poder admetre el vot o realment 
en calen aquests documents que el Sr. Màxim Fàbregas posa de manifest que no 
estan aportats. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Nosaltres, com a Govern, entenem que hi ha informació suficient, però, això no 
obstant, senyora secretària, vostè considera que hi ha informació suficient per tirar 
endavant, entesa la urgència, la votació i en qualsevol cas vostès pressentin una 
al·legació de refús? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Amb la vènia, jo crec que la pregunta no ha de ser si considera que hi ha suficient 
informació, sinó si considera que el que demana el regidor està d’acord amb el ROM o 
no és acord amb el ROM. 
 
La Sra. Secretària manifesta que no coneix les dades tècniques de l’expedient i que el 
concepte d’informació complementària és difícil de precisar. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Alguna estava inclosa a l’expedient? I l’altra, doncs des de ja fa molts anys que estem 
intentant aconseguir-la i no... 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
S’ha fet la sol·licitud a l’empresa crec que era, no tinc aquí la instància presentada pel 
Sr. Màxim Fàbregas, s’ha fet, però hores d’ara no tenim la informació que, en teoria, 
segons va comentar vostè mateix en Comissió Informativa, havia d’aportar la pròpia 
empresa. De tota manera, a l’expedient figuren els dos informes fets per l’empresa 
SABA, l’estudi econòmic del desequilibri, i jo crec que n’hi ha documentació suficient 
per emetre la votació; sempre pot haver-n’hi més informació complementària, això és 
evident. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bé, tirarem endavant la votació. Sr. Fàbregas... No home, no. No és una qüestió de 
majoria tampoc, però si vostè creu que legítimament els seus drets com a regidor han 
estat vulnerats, doncs evidentment té tot el dret de defensa d’aquesta qüestió, vull dir, 
això és inqüestionable, evidentment, no? Però atesa la urgència i aquestes 
connotacions d’aquestes explicacions que ha fet el Sr. Fàbregas, doncs tirarem 
endavant la votació. Vostè demana que quedi sobre la taula? 
 
El president sotmet a votació que la proposta quedi sobre la taula amb el resultat 
següent: 8 vots a favor (ICV-EUiA, PSC-PM i GIM), 11 vots en contra (CiU i ERC-AM), 
i 2 vots d’abstenció (PP). Queda rebutjada que la proposta quedi sobre la taula. 
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El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 15 vots a favor (CiU, 
ERC-AM i PSC-PM), 3 vots en contra (ICV-EUiA), i 3 vots d’abstenció (PP i GIM). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, bàsicament perquè els dubtes que se’ns hi presenten són dubtes raonables per 
part del portaveu d’ICV-EUiA, i enteníem, posant a la balança, l’explicació que ha 
donat l’Equip de Govern i allò que ha exposat ara mateix ell portaveu d’Iniciativa, que 
creiem que seria convenient revisar-ho: saber exactament de la documentació que 
n’ha sol·licitat i, sobretot, la documentació que n’ha rebut i no fer-hi interpretacions o 
no obligar a fer a la Secretària interpretacions sobre qüestions que és impossible que 
conegui, i simplement hauria estat més valent la posició de retirar-ho, estudiar-ho i 
veure si realment se li ha donat resposta a les preguntes que fa, i la facilitat de 
documentació que realitza, perquè la veritat és que en funció del que se li pugui donar 
o no, que segurament donarà trasllat a la resta de l’Equip de Govern a la resta 
d’equips que no formen part de l’Equip de Govern podrà condicionar, i bastant, el sentit 
de la votació actual. Gràcies. 
 
El Sr. Francisco Manuel de las Heras 
 
Bé, nosaltres ens hi hem abstingut quan realment no estem d’acord amb la proposta 
que ha plantejat el Govern. Ens hi hem abstingut perquè si la urgència és que el dia 18 
de maig caduca el contracte, alguna solució s’ha de donar. El que passa és que, ja en 
Comissió Informativa ho hem manifestat, aquest contracte ve del 2006-2009, després 
se’n va fer el canvi amb SABA. El contracte ve d’anys i sembla ser que aspectes com 
la liquidació i on surten els dèficits que ha tingut aquest contracte s’estan valorant 
precisament al final, quan aquest contracte havia tingut una sèrie de mancances 
durant tot el seu exercici. És a dir, es va preveure una ocupació i uns ingressos per 
part de la concessionària que no es van complir per determinades actuacions que es 
van fer dins del municipi, i jo entenc que se n’hauria d’haver fet un seguiment acurat 
any per any, i mirar de resoldre aquests problemes que sembla ser que ha anat 
plantejant a llarg del temps. O sigui, trobant-se amb el problema ara, al final de tot, i 
mirar a veure què ha passat quan sembla ser que se n’ha fet una compensació 
econòmica i hi havien inversions previstes per la concessionària que s’han compensat 
per una manca d’ingressos que després van corregir alguna cosa. O sigui, jo crec que 
no n’hi ha hagut una gestió o una correcció de la gestió que se n’hauria d’haver fet al 
llarg dels anys. Ens la trobem ara, al final. Home, el contracte s’ha de renovar perquè 
és un servei que hem de prestar al ciutadà, però penso que la gestió se’n podia haver 
fet d’una altra manera. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El nostre vot ha estat en contra, perquè justament pensem que no en tenim elements 
de judici suficient i contrastats com per adoptar una altra posició. Algú podria dir que 
és una argumentació poc consistent per justificar el nostre vot en contra. Nosaltres 
entenem que el tema aquest no està suficientment treballat pel Govern. Com el regidor 
de Promoció Econòmica ha reconegut, si la primera de les visites o una de les 
primeres visites que va rebre quan va accedir a la seva nova responsabilitat va ser de 
SABA, doncs han passat 10 mesos, i si recordem tant l’acord de la Junta de Govern 
d’abril com l’acord del Ple de maig de l’any passat, en tots dos acords justament es 
deia que, al final del període, aquest màxim de pròrroga que acaba el mes de maig és 
quan s’hi procediria a la revisió. Aquesta és la causa que s’hagi retardat fins avui el 
procediment, però no els estudis, els estudis hi ha hagut deu mesos per fer-los, per 
tant hi ha hagut temps suficient. 
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Nosaltres creiem que l’informe tècnic que s’ha utilitzat per justificar l’acord és un 
informe clarament insuficient i que, per tant, és possible que aquest acord sigui 
desfavorable per a l’Ajuntament, encara que s’intenti presentar-lo com a molt 
favorable. 
 
Tots sabem quina és la situació econòmica actual i tots sabem també com actuen les 
empreses privades en legítima defensa dels seus interessos, i més encara si les 
empreses són empreses petites, com SABA, per tant, quan una empresa com SABA 
reclami inicialment 115.000€, i aquests 115.000€ quedin reduïts a poc més de 
53.000€, és que realment consideren que aquest acord els hi és favorable, només 
caldrà que recordem la sensació que hem tingut alguna vegada quan hem anat a 
comprar a alguna botiga d’aquestes que no són de preu fix i que hi permeten el 
regateig, que ens fa una demanda d’un preu per un article que volem comprar, 
nosaltres fem una proposta alternativa i de seguida ens diuen que sí, o al cap d’una 
estona ens diuen que sí, i sempre marxem de la botiga amb la sensació que, ostres, 
podíem haver ajustat una mica més! O sigui, que aquesta és amb la sensació que s’hi 
queda el nostre grup, i no podem tenir-hi una sensació diferent perquè ens falten 
elements econòmics suficients com per arribar a la conclusió que, efectivament, 
l’informe i la proposta que ara acabem d’aprovar, és una proposta interessant per al 
consistori. No diem que no ho sigui, diem que no tenim elements suficients de judici i 
entenem que hem perdut una bona oportunitat per tenir-los. No imputem aquesta 
mancança d’informació al govern municipal, estem segurs que aquesta demanda 
d’informació s’ha fet a SABA. No se’ns acut com no es podia haver fet abans, perquè 
de la mateixa manera que el nostre grup ha considerat que per arribar a tenir un criteri 
suficient de judici, feien falta conèixer informacions com els comptes d’explotació del 
servei al Masnou, no de SABA, del servei al Masnou. Una relació de les inversions que 
SABA hi havia fet en aplicació del contracte, no entenem com aquesta informació que 
nosaltres considerem essencial no se li ha acudit anteriorment al Govern com 
essencial i, per tant, no l’ha demanada amb antelació suficient. Amb la qual cosa no 
haguéssim estat aquí en la discussió de si o ajornem o tirem endavant. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres explicarem primer perquè hem votat a favor de la 
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, i és que creiem que el regidor d’ICV-EUiA, té 
raó. Es a dir, el ROM, és clar, diu que en cas que es demani una informació 
complementària sense definir què considera com a complementària, pot ser que hi 
hagi informació suficient, però si es creu incompleta i la que n’ha demanat ho és i ho 
demana, s’ha de retirar de l’ordre del dia. És, per tant, que nosaltres creiem que no 
basta la majoria absoluta del Govern per no seguir el que estableix el ROM. És per 
això que nosaltres hem votat a favor de la retirada. Però també hem votat a favor del 
punt, i hem votat a favor del punt perquè les explicacions que en va donar el regidor el 
dia de la Comissió per nosaltres va ser suficients, va argumentar, va explicar, per al 
nostre grup va ser informació suficient, clara i entenem que hi ha una urgència i és 
això el que ens ha abocat a votar-hi a favor Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas  
 
Bé, només per agrair el vot favorable del PSC i les abstencions del GIM i del Partit 
Popular de Catalunya, i comentar que, certament, han passat deu mesos des del maig 
que es va aprovar o que se’n va ratificar aquí l’acord de Junta de Govern. Durant 
aquests mesos, ens hem anat trobant amb SABA i hem anat acostant posicions. Hi 
partíem de postures diguem-ne que bastant divergents, ells reclamaven a 
l’Ajuntament, fruit de jo crec decisions preses encertadament per part del Govern 
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aleshores, vull dir, com el fet que els residents del Masnou no paguessin a la zona 
taronja, però que això modificava substancialment el contracte pel qual ells s’hi havien 
presentat. Això ha fet que ja des de l’any 2006, quan entren a treballar al mes de juny 
del 2006, ja només entrar-hi ja s’hi troben que ells han concursat per un contracte i 
després l’ajuntament ha modificat a la baixa els seus possibles ingressos, i això s’ha 
anat acumulant des de l’any 2006 i se n’ha fet una valoració. Ells en feien una 
valoració sobre els 115.000€, que des dels serveis tècnics, i amb el suport 
d’Intervenció, hem anat treballant i hem anat ajustant fins reduir aquesta quantitat dels 
115.000€ dins els 53.000€ en què hem fixat el desequilibri econòmic i que ve 
compensat bàsicament per una millora que havia ofertat l’empresa PARBLA quan s’hi 
va presentar el 2006, que després mai se li havia fet complir, que era invertir 30.000€ 
en millora de voreres, i després la inversió que tenia prevista per l’any pròrroga des del 
maig del 2011 fins el maig del 2012, que diguem-ne només l’ha efectuada en part. Això 
compensa aquests 53.000€ aproximadament, en què hem fixat el desequilibri 
econòmic. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. Només per deixar clar que nosaltres no discutim que s’hi ha produït un cert 
desequilibri, el que discutim és quin és l’import d’aquest desequilibri. I, en segon lloc, 
entenem que no podem vincular la correcció d’aquest desequilibri a la convocatòria 
d’un plec de condicions. Però llavors podem convocar el concurs i després seguir 
negociant-hi amb l’empresa SABA SA, són dos procediments absolutament no 
relacionats. Gràcies. 
 
14) Aprovació inicial del reglament regulador del s ervei d’estacionament amb 
limitació horària de vehicles a l’espai públic en e l municipi del Masnou  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou presta el servei d’estacionament amb limitació 
horària de vehicles als diferents espais públics del municipi. 
 
Vist l’establert a l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’establert a l’article 63.2.b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i 
de règim local de Catalunya, en què s’atribueix al municipi la competència en matèria 
d’ordenació del trànsit de vehicles i persones en vies urbanes. 
 
Vist l’article 93 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i en què s’estableix que el règim de parada i 
estacionament en vies urbanes es regularà per mitjà de les ordenances municipals.  
 
Vist que, el 21 de novembre de 2002, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Ordenança 
municipal de circulació.  
 
Vist l’informe emès en data 22 de març de 2012 per la tècnica de Mobilitat de 
l’Ajuntament, en el qual manifesta la necessitat de regular en un únic document el 
funcionament del servei municipal d’estacionament controlat de vehicles a l’espai 
públic, així com les condicions d’atorgament dels adhesius distintius del servei 
d’estacionament amb limitació horària de la zona taronja. 
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En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal es proposa al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d’estacionament amb 
limitació horària de vehicles a l’espai públic del municipi del Masnou. 
 
Segon.  Sotmetre el Reglament a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal. El termini esmentat 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
Tercer. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova 
inicialment es considerarà aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de 
cap tràmit posterior.” 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Comentar una cosa, que és que, en Comissió Informativa, el Grup Municipal d’ICV-
EUiA, va presentar esmenes del reglament, les quals van ser incorporades totes 
excepte una, i que es va fer arribar el reglament al portaveu d’Iniciativa i crec que està 
d’acord que s’incorpori i que es voti directament el reglament amb les esmenes 
incorporades. També hi ha hagut posteriorment a la Comissió Informativa unes altres 
esmenes presentades pel Grup Municipal del Partit de Socialistes de Catalunya, les 
quals  no sé si defensaren aquí, doncs en parlarem. 
 
El president sotmet a votació la proposta, amb algunes esmenes acceptades del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA, amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, ICV-
EUiA, PP i GIM) i 4 vots en contra (PSC-PM). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres, sense que serveixi de precedent, hem votat a favor perquè, sense que 
tampoc serveixi de precedent ens temem molt, com ha dit el regidor Joaquim Fàbregas 
el Govern ha acceptat totes excepte una de les esmenes que havíem presentat, com 
sempre, amb la intenció de millorar la proposta del Govern, i aquesta vegada ho hem 
aconseguit. No és que siguem optimistes, ja que això no és una tendència gens 
habitual en aquest consistori. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el Grup Municipal del PSC hi ha votat en contra perquè ja 
en el seu moment, a la Comissió de Foment, vam mostrar la nostra voluntat que es 
retirés de l’ordre del dia aquest punt. Es tracta d’un reglament de tres fulls, però és un 
reglament, i el que caldria és que hagués tingut un debat una mica més constructiu, i al 
qual haguéssim pogut participar totes les forces representades en aquest consistori. 
Es va fer amb pressa i el govern, llavors, va decidir que no acceptava la proposta de 
retirada i porta al plenari aquest punt, tot i que el regidor sí que va dir que n’acceptaria 
o que, com a mínim, li féssim arribar les nostres esmenes, que les estudiaria i ens 
donaria alguna resposta. El passat 17 d’abril li vam passar les esmenes i hores d’ara 
encara estem esperant la resposta. Llavors, a nosaltres no ens ha quedat més remei, 
les esmenes anaven en un sentit, que era amb la voluntat de millorar, tot és millorable i 
tot és argumentable. D’una banda, hi establien o volien establir-hi una limitació en el 
lliurament gratuït del tiquet als veïns i veïnes dels Masnou amb aquells vehicles que 
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fessin una emissió de CO2 inferior a una xifra; és a dir, que els vehicles contaminants 
no tinguessin aquest dret a gaudir de l’adhesiu del distintiu i que paguessin. Bé hauria 
pogut millorar, consensuar el límit, no sabem res. 
 
L’altra esmena anava en la línia que la possibilitat que se li dóna als veïns d’Alella i 
Teià, que paguen 50€, perquè disposin de la possibilitat de gaudir de l’estacionament 
de la zona taronja igual que els veïns de Masnou; ja que nosaltres creiem que ja ha 
passat l’època de donar duros a quatre pessetes al Masnou, i que si es demanen 
esforços als veïns del Masnou, doncs que també se’ls demanin als veïns d’altres 
municipis, i s’hi hauria de retirar aquesta possibilitat de donar aquests tiquets i que 
paguessin per l’ús com qualsevol altre. L’argument és molt fàcil, la platja és de tots, és 
pública, però la neteja la paguem nosaltres, la paguen els ciutadans i ciutadanes del 
Masnou amb els seus impostos. Si nosaltres, si vosaltres i nosaltres, hem de fer un 
esforç, doncs creiem que també fóra bo que altres persones ho facin. No n’hem pogut 
debatre les esmenes, no n’hem rebut cap tipus d’informació..., és per això que 
nosaltres hem decidit votar que no a la proposta del Govern. Gràcies. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Bé, per agrair un cop més els grups que ens han donat suport a la proposta i, en tot 
cas, demanar disculpes a l’Ernest Suñé perquè sí és veritat que en Comissió 
Informativa em vaig comprometre que miraria la seva esmena, que me la fes arribar. 
Certament, ens l’hem mirada amb la tècnica de Mobilitat, i tot i que potser des del punt 
de vista filosòfic podríem estar d’acord en potenciar els vehicles que menys 
contaminen, hi veiem un inconvenient des del punt de vista tècnic, que és ara mateix 
que a la majoria de vehicles del Masnou, a la seva fitxa tècnica, no hi figuren les 
emissions de CO2, i si hi figuressin, tot i així seria bastant difícil, bé seria bastant 
complicat a l’hora d’atorgar el distintiu perquè s’hauria d’anar mirant vehicle per vehicle 
si compleix els requisits fixats en el reglament o no. La quantitat que fixava vostè de 
110 grams de CO2 per quilòmetre crec que és bastant baixa, i gairebé seria d’un 
vehicle tipus híbrid, amb la qual cosa això vol dir que la majoria de ciutadans del 
Masnou no tindrien el distintiu taronja per pagar per poder estacionar a la zona taronja 
durant l’estiu; tot i que, com vostè mateix ha dit, això era negociable si han de ser 110 
o 150, no? Però 110 em semblava bastant baix i hi ha una altra proposta, una altra 
esmena que crec que no ha comentat, que era el fet d’avançar la temporada de zona 
taronja a l’1 de maig, que ens sembla una proposta que podem estudiar de cara l’any 
que ve, però aquest any coincideix que el 18 de maig acaba una empresa i entra la 
que guanyi el concurs que hi ha obert. Això vol dir que si començàvem a partir de l’1 
de maig, l’empresa sortint tenia que posar en funcionament el sistema de recollida de 
tiquets de zona taronja per dues setmanes com aquell que diu, llavors de cara al 
proper estiu avaluarem si realment és viable escurçar, perquè jo crec que a partir del 
15 de setembre els usuaris de la platja baixen en picat, i en canvi si fa un bon maig 
normalment sol anar més gent al mes de maig. Per tant, aquesta proposta ens sembla 
que és valorable incorporar-hode cara al proper estiu. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. El primer: recullo les disculpes, no calen, entenc que no ha 
esta una voluntat i ho agraeixo. I veu com parlant ens podem entendre? Segurament, 
si ens hagués explicat que aquesta proposta no era viable pels terminis, doncs ho 
haguéssim pogut entendre. Sobre el tema de la baixa de les emissions de CO2: home, 
no és  per als híbrids, realment és una emissió baixa, hi ha vehicles, sobretot, els 
dièsels, que no complirien, però bé, és una qüestió de negociar on està el topall i a 
veure l’argument, que jo no acabo d’entendre la dificultat, perquè segurament si fos 
per cobrar un impost o una taxa ja trobaríem la forma de buscar; vull dir, si fos per 
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cobrar segur que trobaríem, per tant, jo li agraeixo la disculpa i si aquestes esmenes o 
part d’elles poden servir per millorar la proposta més endavant, doncs també comptin 
amb nosaltres per treballar-hi. Gràcies. 
 
15) Resolució de les al·legacions al pressupost ini cial 2012 i aprovació definitiva 
del pressupost  
 
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegar d’Hisenda, dóna lectura de la proposta 
dictaminada en la Comissió Informativa d’Administració i Finances. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
És una qüestió: a la part dispositiva sí que es parla del Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament del Masnou, però després, en els acords, es parla del Comitè d’Empresa 
del Masnou. Jo crec que s’hauria de corregir i posar “l’Ajuntament del Masnou” i així no 
es presta a confusió, així quedarà ben posat. 
 
La proposta que se sotmet a votació queda de la manera següent, a proposta del Sr. 
Francisco Avilés. 
 
“Vist que el Pressupost per a l’exercici 2012, juntament amb les bases d’execució, el 
catàleg i la plantilla del personal, va ser aprovat inicialment pel Ple extraordinari de 
l’Ajuntament en la sessió del dia 28 de febrer de 2012. 

 
Vist que, en compliment de les disposicions vigents, s’ha mantingut exposat al públic 
pel termini de 15 dies hàbils i en hores d’oficina, de 9 a 14 hores, perquè les persones 
legítimament interessades, segons el que disposa l’article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 
puguin examinar i fer-hi reclamacions, si fos el cas, pels motius anomenats al punt 2 
del mateix article. 
Vist que, en data 12 de març de 2012, el Sr. nnnnnnnnnn va presentar-hi una 
al·legació única, per manca de previsió pressupostària del crèdit derivat d’un expedient 
expropiador de la seva finca situada al carrer de Silveri Fàbregas, número 1, del terme 
municipal del Masnou. 

 
Vist que, en data 22 de març de 2012, el Sr.fffffffff, president del Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament del Masnou i en representació d’aquest òrgan, va presentar al·legacions 
al Pressupost inicialment aprovat.  

 
Vistos els informes emesos per la responsable de Recursos Humans i per la 
Intervenció incorporats a l’expedient.  
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Desestimar, en la seva totalitat, l’al·legació presentada pel Sr. nnnnnn, pels 
motius exposats a l’informe de la interventora. 
 
Segon. Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. ffffffffff, president del Comitè 
d’Empresa de l’Ajuntament del Masnou i en representació d’aquest òrgan, pel que fa a 
aquells errors materials que s’han produït i que no impliquen alteració en el contingut 
econòmic del Pressupost. 
 
Tercer. Desestimar parcialment la resta de l’al·legació presentada pel Sr. fffffffffff, 
president del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament del Masnou i en representació 
d’aquest òrgan, d’acord amb els termes exposats a l’informe de Recursos Humans. 
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Quart.  Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici 2012, juntament 
amb les bases d’execució, el catàleg i la plantilla del personal, aprovats inicialment pel 
Ple extraordinari de l’Ajuntament a la sessió del dia 28 febrer de 2012. 
 
Cinquè.  Publicar al Butlletí Oficial de la Província un resum per capítols del 
Pressupost per a l’exercici de 2012 i la plantilla del personal, que entrarà en vigor 
l’endemà de la seva publicació definitiva i regirà mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació, tal com determina l’article 169.3 TRLHL”. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El nostre grup demanaria que la proposta es voti en dos blocs diferenciats: primer, 
segon i cinquè, un bloc: i tercer i quart, un altre, perquè tenim una posició diferent. 
 
Seguidament, el president sotmet a votació la proposta en dos blocs. 
 
Primer bloc (sent el primer, segon i cinquè punts dels acords), 17 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM). S’aprova per majoria 
absoluta.   
 
Segon bloc (sent el tercer i quart punts dels acords),14 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP 
i GIM), 3 vots en contra (ICV-EUiA), i 4 vots d’abstenció (PSC-PM). S’aprova per 
majoria absoluta.   
 
Com a conseqüència de les dues votacions, queda aprovat definitivament el 
Pressupost municipal 2012 juntament amb les bases d’execució, el catàleg i la plantilla 
del personal, en el sentit que figura a la proposta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Hem votat a favor dels apartats primer, segon i cinquè perquè estem d’acord que es 
desestimi l’al·legació que fa referència a l’expropiació, i estem d’acord que s’estimi 
parcialment el que fa referència a la correcció d’errades materials, que són, al nostre 
entendre, massa errades materials. No podem estar en contra que això s’estimi i 
tampoc podem estar en contra que es notifiquin aquests acords que és el que diu a 
l’apartat cinquè. 
 
Però, en canvi, hem votat en contra del tercer i el quart, el tercer perquè fa referència a 
la modificació de plantilla, que nosaltres ja hem votat, si no recordo malament, aquest 
any en quatre ocasions en contra, i hi ha el recurs també, per tant, en contra. 
 
I hem votat en contra de l’apartat quart, perquè si nosaltres no en vàrem votar a favor 
en l’aprovació del pressupost en el seu moment al mes de febrer, tampoc podem votar 
a favor de l’aprovació del pressupost per haver mantingut el mateix vot que fa un mes i 
mig. Gràcies. 
 
16) Donar compte dels informes de compliment de ter minis de pagament, Llei 
15/2010 
 
“Informes corresponents al quart trimestre de 2011 i al primer trimestre de 2012, sobre 
el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions pendents, emès 
conformement segons allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 
 
Els assistents en resten assabentats i conformes. 
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En aquests moments, l’alcalde autoritza el Sr. Artur Gual i Castellana a absentar-se del 
Ple i la sala queda amb 20 membres. 
 
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: 20 
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, 
majoria absoluta. 
 
a.- Ratificació del decret de data 16 d’abril de 20 12 en virtut del qual s’aprova la 
correcció de l’errada material observada en la clàu sula cinquena del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen la contractació, mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicac ió, del servei de 
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals , parterres, talussos i 
jardineres, així com l’esporga i els tractaments fi tosanitaris de l’arbrat del 
municipi del Masnou 
 
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist el decret d’Alcaldia de data 16  d’abril de 2012, el qual es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en sessió celebrada en data 16 de febrer 
de 2012, l’expedient de contractació del servei de manteniment i neteja dels parcs, 
jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments 
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, i  la convocatòria de la licitació, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració. 
Atès que s’ha pogut comprovar l’existència d’un error material, segons informe emès 
per la tècnica de Medi Ambient, que diu literalment: 
 
“En data 16 de febrer de 2012 es Ple municipal va aprovar l’expedient de contractació 
del servei de manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres i talussos, 
així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del Masnou i la convocatòria 
de la licitació mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració.   
 
En l’apartat 5. Criteris base per a l’adjudicació del plec de clàusules administratives 
s’estableixen les millores que es tindran en compte i les seves puntuacions. Entre els 
criteris quantificables automàticament hi ha els següents:  
 

• Altres millores del servei,  fins a un màxim de 25 punts : 
 

 L’increment en el nombre d’arbres de mida gran sobre els que es 
realitza esporga a brocada per temporada.  

Fins un  màxim            
de 8 punts  

 L’increment dels recursos econòmics anuals dedicats a reparació i/ o 
 millora de la xarxa de reg. Indicat en import econòmic anual.  

Fins un màxim 
de 8 punts 

 L’increment dels recursos econòmics anuals per a reposició de 
planta.  La quantitat, mida, espècie, moment i lloc de plantació es 
decidirà de mutu acord entre els serveis tècnics de l’Ajuntament i el 
responsable del servei de jardineria de l’empresa adjudicatària  

Fins un màxim 
de 3 punts  

L’increment del nombre de palmeres tractades amb tractaments  
preventius o curatius per al morrut de la palmera per temporada tal i 
com s’especifica al plec tècnic.  

Fins un màxim 
de 3 punts  
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L’increment dels recursos econòmics anuals per a reposició d’arbres i  
arbusts. La quantitat, mida, espècie, moment i lloc de plantació es 
decidirà de mutu acord entre els serveis tècnics de l’Ajuntament i el 
responsable del servei de jardineria de l’empresa adjudicatària 

Fins un màxim 
de 3 punts 

 
El nombre de punts màxim de cada concepte es calcularà en funció de la 
proposta més beneficiosa, a la que s’adjudicarà el màxim de punts, i a la resta li 
seran adjudicats de forma proporcional. La fórmula utilitzada serà la següent:  
 
Puntuació= 25*[ 1- ( Oferta més alta- Oferta que es valora)/ Oferta més alta] 
 

Consultant la documentació, s’ha detectat un error material en el càlcul de la 
puntuació, donada que l’explicació de com es calcularà la puntuació de l’apartat és 
correcte, ja que s’especifica que es puntuarà per conceptes:  
 

El nombre de punts màxim de cada concepte  es calcularà en funció de la 
proposta més beneficiosa  
 

Però hi ha un error en la fórmula, ja que en comptes de fer-la en referència a la 
puntuació màxima de cada concepte s’ha fet en referència a la puntuació màxima de 
l’apartat, circumstància que no permet saber la puntuació corresponent a cada 
concepte per separat.  
 
Per tant, la fórmula correcte seria la següent:  
 
Puntuació= Puntuació màxima de cada concepte * [ 1- ( Oferta més alta- Oferta que es valora)/ Oferta 
més alta] 

 
Per tot l’exposat, proposo:  
 

• Esmenar l’apartat 5 del plec administratiu expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris de valoració, del servei de 
manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres i talussos, així com 
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del Masnou.”----------------------
------------------------  

 
Atès que, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la 
redacció donada de conformitat amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, en què s’estableix 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes. 
Atesa la urgencia i en virtut del que estableix l’article 21.1 s) de la Llei de Bases de 
Règim Local, i l’article 53.1 s) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
relació amb l’article 13.2.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, he resolt: 
 
Primer. Esmenar, a l’empara del que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, anteriorment esmentada, l’error material detectat a l’acord adoptat pel 
ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 16 de febrer de 2012, relatiu a la 
clàusula cinquena del plec de clàusula administratives particulars que regeixen la 
contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i 
jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del 
Masnou. 
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En concret, on posa  
Puntuació= 25*[ 1- ( Oferta més alta- Oferta que es valora)/ Oferta més alta] 
 
Ha de posar: 
Puntuació= Puntuació màxima de cada concepte * [ 1- ( Oferta més alta- Oferta que es valora)/ Oferta 
més alta] 
 
Segon.- Publicar aquest decret en el perfil del contractant. 
 
Tercer.- Ratificar la present resolució a la primera sessió plenària que se celebri.”------- 
 
Atès que l’esmentada resolució s’ha dictat per raons d’urgència i en ús de les 
atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Ratificar el decret d’Alcaldia de data 16 d’abril de 2012 en virtut del qual  s’aprova la 
correcció de l’errada material observada en la clàusula cinquena del plec de clàusula 
administratives particulars que regeixen la contractació, mitjançant procediment obert 
amb diversos criteris d’adjudicació, del servei de manteniment i neteja dels parcs, 
jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments 
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou.” 
 
En aquests moments, s’incorpora a la sessió el Sr. Artur Gual i Castellana. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Hem votat a favor perquè no podem estar en contra que es corregeix una errada 
material, però recomanaríem al Govern que ja que han estat pràcticament set mesos i 
mig o vuit mesos per preparar aquests plecs, que se’ls revisi amb una mica més 
d’atenció la propera vegada i que si els fa falta un suport matemàtic, aquest regidor 
s’ofereix desinteressadament a fer-los-el en el moment que vostès diguin. Gràcies 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, nosaltres hem votat a favor perquè, evidentment, es tractava de corregir un error 
material. Només voldria fer l’observació que, com poden veure, sense que hi hagi 
voluntat, un també s’equivoca i li surten els plecs de vegades malament. Ho dic perquè 
el mandat passat hi va haver una obsessió d’algun regidor que avui està al Govern, 
doncs que si els plecs hi posava o no hi posava. Doncs, escolti, aquestes coses 
passen, no hi ha d’haver-ne una voluntat, és una cosa que passa. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
En tot cas, per agrair el vot afirmatiu. Agrair també la proposta de Màxim Fàbregas, a 
qui també recordaria que aquests plecs van estar a la seva disposició i que vostè 
mateix va presentar algunes esmenes, i que també se li va passar per alt. Per tant, jo 
crec que no deixa de ser un error que li pot passar a qualsevol i a qualsevol se li pot 
passar per alt. Moltes gràcies. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Miri, repassant, li responc ràpidament, repassaré les nostres esmenes, que, per cert, 
sense que serveixi de precedent, no se’n va acceptar ni una, perquè molt em temo per 
vostè que en les nostres propostes havia una fórmula diferent en la qual estava ben 
contemplat com es calculava la puntuació per a cadascú d’aquests apartats. Per tant, 
les nostres esmenes corregien la seva errada, suposo, però al proper Ple li donaré la 
confirmació. Gràcies 
 
17) Control dels òrgans de Govern municipals  

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

 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Per donar resposta al Sr. Francisco Avilés respecte a la intervenció que parlava sobre 
les plaques solars, la relació sobre el cost que van tenir, l’estat actual i l’estalvi que 
suposa. 
 
Voldira dir-li que durant l’any 2010, es va desenvolupar el Projecte executiu 
d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’Edifici Centre, l’Edifici de Manteniment 
i al camp d’esports d’Ocata. L’objecte del qual va consistir en la instal·lació d’aquestes 
plaques solars per tal de produir electricitat utilitzant l’energia solar com a font 
exclusiva d’abastament per ser injectada directament a la xarxa elèctrica. Aquí caldria 
aclarir que l’energia que es genera amb les plaques solars no és per a autoconsum, no 
l’utilitza el mateix edifici i l’usuari que la genera, sinó que aquesta energia es ven a la 
companyia, que la hi compra a un preu més avantatjós del preu que després oferta per 
la seva venda. Dit això, les plaques solars instal·lades a l’Edifici de Manteniment i al 
camp d’esports d’Ocata, s’englobaren en les actuacions portades a terme amb motiu 
del FEOSL, amb un import d’adjudicació de 136.313,49€. 
Pel que fa a la instal·lació de l’Edifici Centre, el cost fou de 66.575,41€ més IVA. 
Pel que fa als ingressos que genera una instal·lació d’aquest tipus, comentar que 
l’Edifici Centre genera uns ingressos d’aproximadament 9.000€ anuals, que aquests 
ingressos poden variar en funció de la radiació d’aquell any, per la qual cosa s’estima 
que l’amortització d’aquests tipus d’instal·lacions es produeix en set anys. 
 
Per una altra banda, informar-li que s’han vingut mantenint reunions amb diferents 
empreses del sector, interessades en el lloguer de cobertes municipals per a la 
instal·lació i explotació de plaques solars, que aquesta opció de moment s’està 
estudiant per tal d’analitzar si és una via interessant o no per el nostre municipi. 
 
Pel que fa a la següent pregunta, en què parlava dels pisos de Can Jordana i de la 
seva posada en circulació passat cinc anys i del concurs que s’hi havia de convocar, 
voldria informar-li que s’han vingut mantenint diverses reunions i converses amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; que l’última d’aquestes es va produir el 27 de 
març d’aquest any, en què va ser present el senyor Albert Toledo, director de 
Promoció de l’Habitatge, i que d’entre d’altres temes, s’hi va tractar el de la renovació 
dels contractes d’arrendament dels pisos de protecció oficial, i concretament, els de la 
promoció de Can Jordana, així com la posada en marxa del Pla de Xoc que la 
Generalitat ha posat en marxa i que té com a objectiu assignar els habitatges 
disponibles amb la major celeritat possible. 
En la mateixa reunió es va constatar que els contractes d’arrendament signats l’any 
2007 pel lloguer de pisos de Can Jordana, no tenien caràcter d’improrrogables, i que, 
per tant, permeten la seva renovació un cop s’hagi exhaurit el període inicial de cinc 
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anys, sempre i quan els llogaters acreditessin la continuïtat del compliment dels 
requisits i, per tant, així s’ha fet. 
 
La Junta de Govern Local del 4 d’abril, va aprovar les bases que han de servir per 
regular el procés d’adjudicació de 4 habitatges protegits al Masnou, que ara estan 
desocupats, 2 dels quals s’ubiquen a Can Jordana i 2 al Sector Llevant i informar-li 
també que, com s’ha publicitat, el termini obert per la  sol·licitud d’aquests habitatges 
es va iniciar el dia 10 d’abril i estarà obert fins l’11 de maig. 
 
Pel que fa a la pregunta que feia el Sr. Federico de las Heras, respecte els pisos del 
Mercat Vell i el local del Port, jo crec que el tema del local del port ha quedat explicat i 
resolt amb un dels temes que hem portat avui a Ple. I pel que fa als pisos del Mercat 
Vell, voldria informar-li que a l’octubre de l’any passat es va demanar una estimació  a 
una empresa de valoracions sobre la valoració dels habitatges i recentment se li ha 
encarregat ja formalment una valoració, ja que les valoracions de  què disposava 
l’Ajuntament entenem que podien haver quedat desfasades donat el temps que havia 
passat des de la seva emissió. Estem a l’espera de rebre els resultats o l’informe que 
se n’ha demanat, i en el moment que, diguem que a dia d’avui encara no l’han donat ,i 
per tant quan el tinguem, doncs podrem prendre algunes mesures o podrem valorar 
quines actuacions serien més beneficioses per al nostre municipi. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Alguna resposta verbal més? Jo sempre començo aquest apartat preguntant si, bé 
sempre no, darrerament començo aquest apartat preguntant si algun dels regidors 
troba que a alguna pregunta li falta alguna contesta. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Tinc una famosa que fa ja des del mes de novembre que ha sortit aquí reiteradament: 
oficialment la resposta jo no l’ he rebuda: el senyor regidor em va fer un mail i em va 
donar explicacions, però el que és la resposta, la resposta oficial, no l’he rebuda. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Amb raó la vostra queixa. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
També per dir que jo tampoc he rebut la pregunta, ara.. Aleshores.. Em va donar una 
fotocòpia i aleshores amb aquella fotocòpia jo li vaig donar la resposta a la pregunta 
que feia, i se’n va fer una demanda a mida, o sigui el que vostè va demanar es va 
atendre exactament amb els termes i la hi vaig enviar. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Jo el que estic dient és que jo la resposta del regidor per mail sí que me la va donar, el 
contingut el tinc, el que passa és que això és una instància entrada per registre i li’n 
vaig donar la fotocòpia i hi ha un número de registre d’entrada del mes de novembre i 
per tant, ha d’haver un registre de sortida oficialment segons s’ha d’entregar la 
resposta, i aquesta no ha arribat. 
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b) Suggeriments i preguntes adreçades a l'Equip de Govern. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Molt breument, en relació amb la Generalitat, amb el tema de les escoles 
bressol, s’aniran reduint les subvencions, que fins ara aportava als municipis per tal 
que les quotes fossin raonables. Segurament, això comportarà, com ha comportat fins 
ara, amb el suport del Grup Independent del Masnou, alguna cosa que no s’amaga i és 
que gran part d’aquesta retallada, diguéssim, seria assumida directament per l’usuari. 
Jo no sé si de moment és un globus sonda o realment l’Ajuntament tem una 
comunicació oficial, que així serà, i en qualsevol cas el que demanaríem, és un 
suggeriment, és que tan aviat com sigui possible es rebi la informació, que així serà, i  
tan aviat com sigui possible tingui l’Ajuntament la decisió presa de si repercuteix la 
totalitat o no d’aquesta disminució de les subvencions en les quotes dels usuaris. 
Doncs que ens ho comuniqui a la resta de grups municipals i, sobretot, que ho 
comuniqui a les famílies actuals, per si els pot provocar alguna molèstia. Més que res 
que això. 
 
El Sr. Francisco Manuel de las Heras 
 
Tinc només dues preguntes curtes: una és que a la zona de Villajardí hi hem vist 
diverses pintades que encara de la vaga, hi ha artistes del 29 de març encara. És per 
saber si l’Ajuntament es farà càrrec d’aquesta neteja o si es buscarà qui les ha 
pintades perquè ho arregli, que no sé si el coneixen i l’han trobat. En tot cas, penso 
que aquest tema de la brutícia de les pintades s’ha de netejar, aquesta i d’altres. 
 
Després, volia agrair també la diligència d’aquest Govern —només ho vull comentar— 
amb la retirada de la piscifactoria d’aquí, que teníem al davant, la plataforma. Algun veí 
del poble m’havia comentat que l’havien enfonsada i li vaig aclarir que no, que se l’han 
emportada, el que passa és que han anat molt ràpids i, si potser hi has anat d’un dia 
per l’altre, doncs no l’has vista. Li vam explicar el tema i penso que ha estat una bona 
gestió. Nosaltres vam presenta una moció que es va aprovar al seu moment  
unànimement per a aquest tema i, bé, estem contents que s’hagi pogut tirar endavant. 
Ens hauria agradat més valorar o que s’hagués pogut crear un biòtop marí, que era un 
dels projectes antics que teníem, però això requereix també una dotació econòmica de 
manteniment i, tal com estan els temps, bé, la Generalitat ha actuat i ha dit “ens 
l’emportem”, i una empresa l’ha desballesta. Ja està fet i, bé, una cosa menys. 
 
Després, volia fer una pregunta. També he vist que en una Junta de Govern Local hi 
ha un conveni que s’ha aprovat que no el coneixem, que és un conveni per a 
assessorament d’empreses estrangeres, perdona, de persones estrangeres, o sigui, 
és un conveni, llegia, que està fet per... Bé, és conjunt, es fa amb els municipis d’Alella 
i de Teià, i ho gestiona una associació que es diu CITE. És un conveni que ha requerit 
una aportació econòmica per part nostra i està pensat per a la formació i inserció de 
treballadors estrangers residents. Llavors, voldríem conèixer una mica més a fons el 
cas d’aquest conveni i, en concret, saber si és possible obtenir dades de les persones 
que han estat ateses durant el 2011 i la previsió del 2012, els mitjans materials, no 
econòmics, si hi ha mitjans materials aportats i hores de feina empleades per part de 
l’Ajuntament, la tipologia de beneficiaris d’aquest conveni, quina és la gent beneficiària, 
la situació laboral d’aquests estrangers residents beneficiaris d’aquest conveni, si són 
persones immigrants que vénen amb contractes de treball en origen o persones que 
vénen sense cap tipus de contractació. En fi, més informació per poder conèixer a fons 
en quines coses s’estan invertint aquests recursos. Gràcies. 
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La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo tinc algunes preguntes per al senyor Ferran Flo. Voldria 
saber en quin punt està el procés de designació del nou cap de manteniment. D’altra 
banda, el nombre de les propostes de despeses que estan sobre la taula a manca de 
signatura que aquest buit provoca i com s’estan distribuint les càrregues de treball de 
tots els temes que, per culpa que manca aquesta figura, doncs estan quedant 
pendents.  
 
D’altra banda, el senyor Eduard Garcia volia saber en quin estat està la gestió de les 
incidències de la plaça dels Països Catalans, al barri d’Ocata.  
 
Al senyor Jaume Oliveras, volia preguntar-li quin ha estat el cost per al nostre 
consistori de la contractació de l’espectacle de Rosa Maria Sardà, ja fa alguns dies, a 
l’Espai Escènic Ca n’Humet, i quina ha estat la recaptació en taquilla d’aquest 
espectacle.  
 
També volia agrair-li la resposta a la pregunta que vaig fer a l’últim Ple. L’he rebuda fa 
dos dies. Jo preguntava sobre els criteris de denegació i d’acceptació de les propostes 
d’aquest espai i que ha seguir la gent que s’hi volia adreçar per fer-hi algun espectacle 
o per fer-hi un assaig, i sí que li demano com a prec que intenti, tot i que està ben 
contestada, nosaltres hi veiem un punt, home, en què no estem gaire d’acord, que és 
que les entitats han de pagar els costos indirectes de la gestió de Ca n’Humet. Això vol 
dir que una AMPA, per exemple, si hi vol fer una exhibició d’una activitat extraescolar, 
doncs ha de pagar els costos indirectes, que, com vostè detalla a la resposta, pugen a 
274 euros més IVA, més o menys. Llavors, entenem que això és un afegit que no és 
gaire assumible i demanem, si us plau, doncs que es treballi una mica més aquest 
criteri per facilitar que les entitats no hagin de marxar per fer servir l’Espai Escènic Ca 
n’Humet.  
 
Després, també volia preguntar-li en quin estat estan les negociacions per assumir, no 
sé amb quina fórmula, les negociacions amb el Casinet. I ja està. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
La primera pregunta va adreçada a l’Alcaldia i és en relació amb la manca de resposta 
a diverses instàncies presentades pel nostre Grup Municipal des del mes de desembre 
passat. Voldríem preguntar al senyor alcalde sobre quina valoració fa del funcionament 
del protocol per atendre les demandes que es realitzen mitjançant instància al Govern 
municipal i, més concretament, com valora el fet que algunes de les demandes 
efectuades mitjançant instàncies presentades pel nostre Grup en dates 12 de 
desembre, 3 i 31 de gener, 3 de febrer i 15 de març encara no hagin tingut resposta. 
Els en lliuraré una fotocòpia perquè els sigui més fàcil fer memòria.    

 
La segona és una demanda a l’Alcaldia: senyor alcalde, doni les instruccions adients 
perquè les demandes d’informació pendents de resposta siguin ateses amb caràcter 
d’urgència, atès que algunes fa quatre mesos que estan pendents de resposta. 
 
La següent pregunta diu: En resposta a una de les preguntes formulades al Ple del 
mes de març, la regidora d’Ensenyament afirma que, en data 16 de març, el 
Departament d’Ensenyament va confirmar per via telefònica —és una bona manera de 
confirmar— que properament ens faran arribar el conveni de creació de l’EMUMM per 
a la seva signatura i que també els han avançat —suposem que per conversa 
telefònica— que el conveni inclourà una clàusula segons la qual el Departament no es 
compromet a cap tipus de finançament. La pregunta que avui adrecem al Govern és la 
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següent: Ja disposem de la proposta de conveni? I, en el cas que la resposta a 
aquesta pregunta sigui negativa, demanem del Govern que s’adreci per escrit al 
Departament, que és com ens hi hem d’adreçar, per demanar que la proposta ens 
sigui tramesa al més aviat possible. Així mateix, demanem al Govern que, una vegada 
disposi de la proposta de conveni, en faciliti una còpia als diferents grups municipals 
del consistori i que agiliti els tràmits per tal de poder procedir a la seva signatura al 
més aviat possible, atès que correm el risc de no poder participar a la propera 
convocatòria de subvencions, en el cas que el Departament d’Ensenyament la realitzi. 
 
La següent també està relacionada amb l’EMUMM. Demanem al Govern que ens digui 
si ja ha preparat la proposta d’oferta educativa per al curs 2012-2013, així com quin és 
el plantejament del Govern en relació amb la convocatòria del procediment per atorgar 
la prestació del servei per als cursos vinents (evolució de l’oferta educativa, dates 
aproximades del procés, ensenyaments a impartir, horaris, etc.). 
 
I per tancar el tema de l’EMUMM, demanem al Govern que ens faci arribar un informe 
de quina va ser la matrícula definitiva per a cadascun dels ensenyaments (inclosos els 
d’instruments) a principi de curs i quina és la matrícula actual. 
 
La sisena diu el següent. En diverses ocasions, el nostre Grup Municipal s’ha 
interessat per la situació de les obres pendents de realitzar pel Departament 
d’Ensenyament en alguns dels centres educatius del nostre municipi. La darrera va ser 
en el transcurs de l’últim Consell Escolar Municipal. Avui volem insistir en aquest Ple 
sobre aquesta temàtica, que des de fa temps preocupa una bona part de la nostra 
comunitat educativa, per no dir tota. És en aquest sentit que preguntem al govern: 
Quines són les accions que, des de la seva presa de possessió, ha realitzat per 
demanar al Govern de la Generalitat que faci front a les obres i actuacions pendents 
de realitzar als nostres centres públics i, més concretament, quina és la relació 
detallada d’actuacions (reunions, escrits, correus electrònics i, per què no, trucades 
telefòniques) que el Govern municipal ha realitzat per exigir a la Generalitat la 
realització de les obres d’ampliació i millora de l’escola Ferrer i Guàrdia, les obres de 
remodelació de l’escola Ocata, i les obres de construcció d’un edifici per als serveis 
educatius del Baix Maresme i l’ampliació de l’Institut Maremar, aquestes dues darreres 
compromeses pel Departament amb l’Ajuntament mitjançant la signatura d’un conveni, 
l’any 2007, conveni que caducava l’any 2011? 
 
També preguntes al Govern per les actuacions que ha realitzat per tal d’acordar, amb 
l’Agència Catalana d’Habitatge, les normes per a l’adjudicació de quatre habitatges de 
protecció per a joves a Can Jordana i Llevant. Algunes les ha explicades fa una estona 
el regidor Eduard Garcia. I preguntem al Govern, també, per quina raó aquests 
habitatges no estan reservats exclusivament per a joves menors de 35 anys, així com 
també quines raons justifiquen que s’admetin sol·licituds de persones que tinguin el 
seu lloc de treball al Masnou (sense especificar ni amb quina antiguitat ni com 
acreditar-ho) i també de persones empadronades a qualsevol municipi de la comarca, 
també sense especificar-ne l’antiguitat, i que, en tots dos casos, es permeti que 
aquestes persones passin a formar part de les llistes d’espera.  
 
En relació amb la pregunta anterior, entenem que les normes aprovades són totalment 
discriminatòries per al jovent del Masnou i en demanem la modificació amb caràcter 
d’urgència, acordant, entre altres modificacions, l’anul·lació dels apartats 3.2.2 i 3.2.3 
relatius a les persones que treballin al Masnou o que estiguin empadronades a 
qualsevol municipi de la comarca. 
 
També en relació amb aquest tema, demanem al Govern que ens faciliti, amb caràcter 
d’urgència, els documents annexos a la convocatòria.  
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En relació amb el solar de l’antiga Caserna, per al qual l’anterior Govern havia deixat 
pràcticament tancada una proposta per a la construcció de quaranta habitatges i un 
equipament, volem saber quins són els plantejaments del govern actual respecte a 
aquesta qüestió. Quantes reunions de coordinació ha realitzat amb la Diputació de 
Barcelona en relació amb aquest tema des de la seva presa de possessió? En quin 
estat es troba el projecte que ha de permetre la construcció d’aquests habitatges, tant 
necessaris per al municipi, i que permetran que el Masnou tingui un ingressos 
importants pel fet de vendre’ls? O bé que ens informi per què el Govern ha renunciat a 
tirar endavant aquest projecte... 
 
Hem constatat que a l’N-II, a l’estació del Masnou, i després de la reforma que s’hi va 
fer, s’han reservat dos aparcaments per a minusvàlids, però, malauradament, la vorera 
no és accessible. Demanem al Govern que faci les gestions necessàries perquè en un 
breu termini es corregeixi aquesta deficiència, que entenem que no és imputable al 
Govern del Masnou. 
 
I l’última. Des de fa mesos, veiem que entre els diversos anuncis que incompleixen la 
normativa municipal i es col·loquen als plafons informatius, es troben els que fan 
referència a les activitats que es desenvolupen al Bell Racó. La primera pregunta que 
fem al Govern és la següent: Té coneixement el Govern municipal de la col·locació 
d’aquests anuncis? Perquè, si no la té, només cal que passegi una mica i que es fixi 
en els plafons. I la segona pregunta és: Ha atorgat el Govern municipal la llicència 
corresponent per a la realització d’aquestes activitats? Demanem al Govern que ens 
informi, al més exhaustivament possible, respecte de la situació d’aquest tema. 
Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo el primer que faré serà un prec, i és que sembla que no 
funciona la màquina de recollir les intervencions dels regidors. Jo el que faré serà 
lliurar a la senyora secretària totes les preguntes que tinc perquè no hagi d’estar 
escrivint mentre, com al segle passat, feien els amanuenses, que anaven prenent nota 
de tot. Ho dic més que res perquè... Molt bé.  
 
Si el Ple consisteix que la resta de regidors, si ho volen fer, doncs que ho lliurin a la 
secretària. 
 
En tot cas, començaria recollint una queixa veïnal de Ramón y Cajal que ens han fet 
arribar diverses persones i que volem posar al seu coneixement. Sembla que des de fa 
moltes setmanes, a la plaça de Ramón y Cajal, davant de la pastisseria Nuri, hi ha un 
forat de grans dimensions que té una tanca perimetral. Ja s’han posat en contacte amb 
els regidors i els han dit que ho repararien, i sembla que el sot encara és allà. El que jo 
faria seria demanar al Govern que tingui cura d’aquest barri. Vull dir que actuï com ho 
està fent en altres barris i solucioni aquestes incidències i altres que té aquest barri.  
 
Ja ho vam fer de manera privada i també ho vam fer a la Comissió de Foment, i creiem 
que és important reconèixer al Govern la tasca realitzada pel tema de la piscifactoria, 
la continuïtat que li ha donat, ja que la feina realitzada en el passat per governs 
anteriors i que, com ja han apuntat aquí, ja ha aconseguit que aquell element que 
estava al bell mig de la mar Mediterrània desaparegués. Nosaltres el que voldríem 
saber és quin ha estat el cost del trasllat de la plataforma i el seu desballestament, i si 
es fes una pregunta que s’elevés als departaments de la Generalitat que correspongui 
aviat, doncs si responen... Sabem també que no ha estat eliminat del tot, com ja han 
comentat aquí tant el senyor alcalde en la lectura dels decrets com altres regidors, que 
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hi han quedat les plataformes que són arran de mar, que es feien servir com a gàbies 
dels peixos. Sembla que això ha de tenir una continuïtat amb la cria de bivalves, 
musclos de tota la vida. El que voldríem saber és si aquestes estructures, a diferència 
de l’anterior, no són visibles i tenen la senyalització correcta i corresponent, és a dir, si 
la Generalitat ha donat el vistiplau a la senyalització que tenen aquest moment.  
 
També voldríem felicitar el Govern del Masnou pels esforços que està realitzant 
perquè perduri la lluita dels treballadors amb la vaga general. Igual que els regidors del 
Partit Popular, també hem detectat que hi ha un munt de pintades al poble i el fet de 
mantenir-les el que fa és mantenir la flama de la lluita, i a nosaltres això ens encoratja, 
a diferència del que fèiem nosaltres, que era esborrar-les l’endemà, perquè quedés el 
poble sense cap taca, continuen entretant. Encoratgem el Govern a seguir en aquesta 
línia de defensa dels interessos dels treballadors i amb el record de la gran vaga que 
perdura amb nosaltres.  
 
Canviem de tema. Hem llegit a la Junta de Govern Local que ha quedat desert el 
concurs de la grua municipal. El Sr. Llorenç Birba, al seu primer escrit a El Masnou Viu 
—el qual ja li avanço que enlletgirà tot el mandat— referint-se a un altre concurs, el 
concurs de neteja viària, va dir que s’havia licitat una proposta irreal, inviable, i, 
evidentment, va quedar deserta. Pensa igual del concurs de la grua que ara ha quedat 
desert? Es deu a una proposta irreal? Tal vegada era una proposta inviable les dues 
alhora? La culpa és del Govern anterior, és dels Socialistes, o com diu la cançó, “la 
culpa fue del chachachá”? M’agradaria que m’il·luminés amb la seva resposta.  
 
Una altra. Una pregunta del Sr. Màxim Fàbregas de principi d’any sobre els 
mecanismes legals per exigir el compliment del ROM, del Reglament orgànic 
municipal. El senyor alcalde va presentar un informe jurídic de la senyora secretària en 
què s’acaba dient que, si creiem que els nostres drets estan sent vulnerats, haurem 
d’elevar la nostra queixa a la justícia. La portaveu del nostre Grup va fer palès el 
nostre malestar pel que consideràvem unes actituds poc democràtiques del Govern 
que vostè presideix, si bé és cert, tot s’ha de dir, que s’han redreçat algunes de les 
actituds que van obligar-nos a presentar aquella acusació tan greu, però cal remarcar 
que encara hi ha membres del seu Govern que no actuen amb la transparència, 
l‘oportunitat i la responsabilitat que honoren el càrrec que ocupen, i ens deixen 
totalment desproveïts dels mecanismes amb què ens emparen les lleis i podem 
defensar els interessos del Masnou. I és que l’oposició no disposa de més informació 
que la que li dóna el Govern.  
 
Aquesta reflexió prèvia a la pregunta la faig perquè ja en altres ocasions he denunciat 
públicament la manca de la convocatòria de la Comissió de Municipi per part del 
president que vostè va nomenar, i que no és altre que el senyor Ferran Flo. El nostre 
Reglament orgànic municipal, a l’article 62 diu: “Les comissions informatives seran 
presidides per l’alcalde o pel regidor en qui delegui, es convocaran pel cap baix una 
vegada cada sis mesos si no hi ha temes pendents de dictaminar i que sigui 
competència del Ple s’anomenaran reunions informatives.” Com ja van anunciar a la 
darrera comissió, l’11 d’octubre de l’any passat, i no pas per parlar de Manteniment, 
per fer-ho ens hem de remuntar a la convocatòria del 13 de juliol —octubre, novembre, 
desembre, ajudi’m, Sr. Màxim, que vostè és matemàtic, gener, febrer, març, abril, 
gràcies— pel cap baix han transcorregut més de sis mesos des de la darrera 
convocatòria, cosa que per al nostre Grup és un incompliment flagrant, sistemàtic i 
greu del que estipula el nostre ROM. Durant aquest temps, el Departament de 
Manteniment ha protagonitzat un dels capítols més vergonyosos i reprovables mai 
vistos a l’Ajuntament, i que són: la destitució del cap de Manteniment, la substitució per 
l’antic cap sense Decret de nomenament, la seva substitució per una auxiliar 
administrativa, la derogació del Decret de nomenament d’aquesta per manca de 
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legalitat jurídica, la generació d’una despesa alegal de gairebé set-cents mil euros 
generada en quatre mesos i que van haver d’aprovar al Ple passat, la greu i evident 
baixada de la qualitat del servei que ofereix manteniment pel desori imperant... No vull 
continuar perquè em salten les llàgrimes de pena. 
La pregunta és, és clar, senyor alcalde, si haurem de recórrer a la justícia perquè 
siguem convocats a treballar, com volem des de l’oposició; si donaran explicacions 
dels molts dubtes que generen i si actuarà contra el responsable del Departament, 
que, no ho oblidem, està percebent una dedicació total. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
La pregunta és per a vostè, senyor alcalde. Al Ple passat, una representant d’una 
entitat juvenil va manifestar el seu malestar per uns comentaris que menystenien les 
entitats juvenils fets per la regidora de Joventut, Judit Rolán, a les xarxes socials i 
vostè va comentar que en faria el seguiment i en donaria compte. M’agradaria saber 
com està el tema. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gracies, senyor alcalde. Vejam, avui hem aprovat l’acta del Ple extraordinari del 19 
d’abril i a la pàgina 32, una d’aquelles que no venia, el regidor de Finances deia que el 
2011 hi havia —parlava de la situació de tresoreria que va rebre el nou Equip de 
Govern— hi havia uns 500 euros a tresoreria i menys dos milions d’euros d’una pòlissa 
de crèdit. Com que no hi hagut esmena en aquesta acta entenc que no és un 
problema de transcripció, sinó que és una falta de rigor del regidor o un error, un error 
important, perquè vol dir un error de més de dos milions d’euros. Jo voldria que hi 
hagués la correcció necessària i quedés en acta quina és la situació de tresoreria que 
va rebre l’Equip de Govern quan va entrar al mes de maig de 2011. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Gràcies, senyor alcalde. No sé si ho he dit a tothom. A veure, jo vull començar fent una 
entusiasta felicitació en nom del Grup Municipal Socialista al Cullerot, que recentment 
han rebut el premi a la iniciativa comercial de la Generalitat. Com tots sabeu, El 
Cullerot és un comerç important d’aquí, del Masnou, i des d’aquí els volem felicitar.  
 
Bé, jo vull parlar de dos temes: el primer és referent al col·lectiu magribí respecte a uns 
problemes que han tingut en l’ús d’un local que recentment havien llogat. Bé, el 
col·lectiu de magribins del Masnou fa molts anys que té un local de lloguer al carrer 
d’Itàlia, però, com que els ha quedat petit, l’estiu passat van llogar un nou local més 
gran al carrer de Santiago Rusiñol. Val ha dir que durant tot el temps que havien estat 
al carrer d’Itàlia no hi havia hagut cap problema amb el veïnat i, de fet, a nosaltres ens 
agradaria destacar que al Masnou mai no hem tingut problemes de convivència amb 
aquest col·lectiu, cosa que diu molt a favor tant dels magribins com de la nostra 
societat d’acollida, i és per aquest motiu que nosaltres no entenem el que està fent 
l’Equip de Govern, ja que vostès no permeten a la comunitat musulmana utilitzar per a 
la pràctica de la seva religió el local que tenen llogat i, en canvi, per a la mateixa 
finalitat, els cedeixen un espai municipal, concretament la ludoteca —encara que 
només em refereixo al nom que té encara, eh—, ubicada al barri de Ramón y Cajal. 
Per això, jo els pregunto: creuen que és millor cedir un local municipal que afavorir que 
les entitats o els diferents col·lectius que conviuen al Masnou lloguin el seu propi local?  
 
M’agradaria saber què n’opina el Govern. També els volem preguntar: hi ha locals 
municipals per cobrir totes les necessitats del municipi? Aquesta no cal que me la 
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contestin, ja sabem tots que no. Vostès creuen que per al col·lectiu magribí és més 
apropiada la ludoteca que el local que tenen llogat a Ocata?  
 
Mirin, vostès fa uns mesos que estan buscant les pessigolles, deixin-me que ho digui 
així. Fa mesos que fan perdre el temps al col·lectiu de magribins i, a sobre, ara tenen 
els veïns de Ramón y Cajal molestos, amb tota la raó del món, per una cessió 
incomprensible d’un espai pensat per a la mainada, com és la ludoteca, quan aquesta 
cessió no era necessària, ja que, hi insisteixo, tenen un local llogat, però vostès 
sembla que s’entesten a no permetre l’ús d’aquest local. Per això, recentment han 
aprovat, en Junta de Govern, suspendre l’atorgament de llicències que estiguin 
relacionades amb l’ús religiós i això implica no donar permís ni d’obres, ni majors ni 
menors, ni de manteniment, ni de reformes de cap tipus.  
 
Home nosaltres ho trobem una miqueta pervers tot això i permeti’m que els recordi que 
amb aquesta mesura està limitant l’exercici d’un dret constitucional i obren la caixa de 
Pandora, perquè què faran amb els locals que utilitzen altres confessions religioses 
com els testimonis de Jehovà o la mateixa església catòlica? Actuaran de la mateixa 
manera? Facin el favor de donar totes les explicacions necessàries ara en aquest Ple, 
si us plau, perquè segur que tenen les respostes perquè puguem entendre què els ha 
portat a prendre —al nostre entendre— unes decisions tan dubtoses. Ens agradaria 
molt que ens contestessin avui mateix.  
 
Canviant de tema, senyor alcalde, al Ple del mes de febrer li van formular una sèrie de 
preguntes sobre la seva vinculació amb l’empresa Parés i Solé, que per a la nostra 
sorpresa no han estat contestades. Nosaltres esperàvem que al Ple del març vostè 
contestaria les nostres preguntes, així com les de la resta dels grups municipals, 
sobretot tenint en comte que uns dies abans del Ple ordinari del març vostè i jo vam 
mantenir una reunió cordial en la qual em va dir que així ho faria. També em va dir que 
no contestaria a cada grup, sinó que faria una resposta genèrica. Home, nosaltres 
volem saber... És clar, jo quan va acabar el Ple ordinari del mes de març em vaig 
quedar una mica parada, perquè aquesta resposta no es va produir i vaig ser prudent 
de no contestar-la-hi en aquell moment, sinó en acabar el Ple. Nosaltres volem saber 
per què ha canviat d’opinió, per què no va donar resposta al Ple ordinari al mes de 
març, al temps que li demano que ho faci ara. Vejam, de tots és conegut que en 
aquest moment el cas és en mans de la Fiscalia i és a aquesta a qui pertoca jutjar si 
l’activitat de l’empresa Parés i Solé era o no fraudulenta. No és a nosaltres 
evidentment, però del que no hi ha dubte és que els responsables d’aquesta empresa 
han obrat de manera poc ètica i immoral, i és per aquest motiu que és imprescindible 
que el nostre alcalde doni tantes explicacions com siguin necessàries per aclarir la 
seva situació en relació amb l’empresa esmentada. Una cosa és el que li pot interessar 
a vostè personalment, com a empresari o exempresari, i una altra cosa és el que vostè 
ha de fer com a alcalde d’aquesta ciutat i el que cal que faci és donar les explicacions 
que ha de donar. No ho va fer al Ple del març i li demano que ho faci ara. Moltes 
gràcies. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, bona nit, senyor alcalde. Moltes gràcies. És per respondre al senyor Suñé respecte 
al tema del forat del davant de la pastisseria Núria. Encara que sigui sorprenent que jo 
contesti, dic el perquè. És perquè des de Manteniment se’ns va fer una consulta, 
perquè en aquest esvoranc, en aquest forat, hi havia hagut la sortida de rates i, llavors, 
des de Salut Pública s’hi va fer una inspecció i aquesta setmana procedien al 
tancament o reparació del forat i se’ls ha demanat que, abans de fer-ho, des de la 
nostre Regidoria farem una aplicació d’un raticida. Llavors, simplement s’ha demorat la 
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reparació perquè nosaltres hem demanat fer aquest tractament i aquesta setmana en 
principi quedarà tot solucionat. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
  
No, no, Ernest, que si vols fer una puntualització... No, no, hi ha..., no, vejam, si tu vols 
fer una puntualització, la pots fer. Ara, si l’objectiu és entrar en un debat, jo prefereixo 
que no. Que consti. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
  
Jo li agraeixo l’oferiment, que consti també. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per donar resposta a algunes de les intervencions que s’han fet avui aquí respecte 
al tema que ha exposat la Sra. Marta Neira del local de Santiago Rusiñol, malgrat que 
ella demanava o exigia que li poguéssim donar avui tota la informació. Atesa la 
complexitat del tema i l’extensió, jo m’estimaria més poder-li donar en un altre moment 
tota la informació que vostè ha demanat i les explicacions pertinents, que espero que 
l’ajudin a entendre aquesta decisió.  
 
Pel que fa al senyor —començo pel final— Suñé, només per aclarir que ha dit vostè 
que entrava les preguntes per escrit. No sé si voldran que aquestes preguntes siguin 
respostes per escrit, o si caldrà o seria suficient que quedin respostes d’alguna 
manera.  
 
En tot cas, per contestar el tema de la piscifactoria, al qual també ha fet referència el 
senyor De las Heras, li agraeixo les felicitacions que s’han transmès a aquest 
consistori. En tot cas, penso que ens hem de felicitar tots plegats, que no només 
aquestes felicitacions han de recaure en el regidor actual o en el Govern actual. Són 
actuacions que vénen des de fa temps i que també crec que s’han de fer extensives al 
Departament de Medi ambient i a les persones que el conformen per la tasca 
encomiable que han fet en aquest tema.  
 
Feia referència el senyor De las Heras al tema de desballestament i de la dificultat en 
l’operació de la retirada. Vull comentar-li que el desballestament va començar ahir, 
malgrat que fa dies que es va retirar aquesta plataforma per la complexitat per la mida 
que té (són 50 x 50 metres en planta). S’ha necessitat un projecte tècnic per poder fer 
aquest desballestament i també per explicar-li’n una mica la dificultat, així com a apunt, 
vull dir-li que la previsió que tenia aquesta plataforma d’arribar al port de Barcelona era 
sobre les tres de la tarda del dia que va començar i era la una de la matinada quan 
entrava a port, o sigui, amb força hores de retard a causa de les dificultats que es van 
trobar per la seva envergadura, pels corrents de la desembocadura del riu Besòs que 
no tenien previstes, etc., etc. En tot cas, els agraeixo de nou aquestes felicitacions i 
facin-les extensives a totes aquelles persones que han participat en aquest procés.  
 
Pel que fa a la intervenció de la senyora Elena Crespo respecte a les incidències de 
Països Catalans, estava previst que la setmana passada hi comencessin unes obres 
de millora o reparació d’aquella tarima de fusta malmesa que, a causa del material —
és de fusta— les darreres pluges no han permès tractar i treballar la fusta 
correctament i s’han hagut de postergar. Si no han començat aquesta setmana 
començarien la setmana que ve i esperem que aquestes intervencions portin a una 
solució bastant definitiva del problema que ha sorgit amb aquesta tarima.  
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Respecte a les gestions que s’han fet amb el Casinet, doncs dir-li que el consistori ha 
realitzat diverses reunions periòdiques amb la propietat, que a la primera reunió 
partíem d’unes postures força allunyades, crec que està bé dir-ho, ja que la valoració 
que va presentar la propietat no tenia en compte algunes característiques d’aquest 
local, com eren, principalment, la realitat urbanística d’aquesta finca. Es tracta d’un 
local, però, que té qualificació d’equipament i, per tant, això en limita bastant la 
utilització i la sortida al mercat. En canvi, la valoració que aportava la propietat 
valorava aquesta finca com a local comercial i, per tant, distorsionava totalment el 
valor que aquesta valoració donava a la finca. Per tant, se’ls ha fet veure aquest fet i 
estem treballant conjuntament, seguim les reunions i creiem que les postures s’estan 
acostant i esperem que aviat puguem tenir una resolució satisfactòria per a totes dues 
parts.  
 
Pel que fa a les preguntes que ha fet el Sr. Màxim Fàbregas, per la seva extensió i 
perquè les ha fetes per escrit, si no hi té inconvenient m’agradaria respondre-les-hi per 
escrit també, per donar resposta també en la seva totalitat a totes les qüestions que 
planteja. En tot cas, li he dit que m’agradaria contestar-les-hi per escrit per tal de 
recollir totes aquelles qüestions, però sí que pel que fa a algun apunt que ha fet 
referent als habitatges de protecció oficial, li he de dir que és l’Agència Catalana de 
l’Habitatge qui està posant un registre de sol·licitants d’habitatge protegit de Catalunya, 
que aquest registre el que busca és que nosaltres puguem prioritzar que els 
sol·licitants que siguin del Masnou tinguin uns avantatges o siguin els primers a poder 
accedir aquí, però si el que busca és ampliar el ventall d’oferta amb municipis veïns i, 
per tant, que habitants de municipis veïns puguin optar a quests pisos i habitants del 
Masnou puguin optar a pisos d’altres municipis de Catalunya, això explicaria una mica 
el fet d’obrir el ventall a gent que no viu només al Masnou.  
 
Pel que fa al solar de la Caserna, també n’hi donaré informació més detallada, però 
vull comentar-li que s’han mantingut diferents reunions amb la Diputació de Barcelona i 
que algunes enllacen amb aquelles converses que vostès van mantenir, però que 
aquestes reunions també em fan palesa una preocupació respecte al procés que es 
tenia previst iniciar i que no era un altre que iniciar una subhasta d’aquell solar i que 
les recomanacions, atesa la situació econòmica que patim, i les recomanacions o el 
punt de partida que planteja la Diputació de Barcelona estan molt allunyades fins i tot 
dels que es plantejaven. Jo crec que la voluntat inicial era que aquesta venda o 
aquesta subhasta cobrís la despesa que es va fer al seu moment, en la seva compra. 
Per tant, ho estem valorant. Si li sembla bé, a part de la informació que li digui, ja li 
ensenyaria l’informe que hem rebut de la Diputació i també m’agradaria saber la seva 
opinió quan vostè tingui tota la documentació. En tot cas, li farem arribar aquesta 
resposta convenientment per escrit i a partir d’aquí treballem conjuntament per poder 
desencallar el tema. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
És un apunt, perquè jo segurament no m’he degut expressar correctament. No és que 
faci les preguntes per escrit, al contrari, queden fetes de forma oral al Ple, sinó que 
l’aparell que ha de recollir les intervencions del Ple no funciona i la senyora secretària 
està escrivint tots els detalls i sembla que li ha caigut la mà ja. Llavors el que li faig jo 
és lliurar-li les preguntes, el que he fet, perquè ho tingui més... Era el comentari que 
feia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Entenc el seu sentit de l’humor, el seu to irònic, però jo crec que totes les persones 
presents en aquesta sala de plens, inclòs el públic, inclosos els regidors, inclosa la 



45 
 

senyora secretària, tenen el seu dret de prendre totes les notes que creguin 
convenients, independentment que l’aparell funcioni o no funcioni, que ja li dic jo que 
funciona. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Vol fer un debat o és que a més a més amb el to que utilitza, amb el to no, amb la 
potència, és que jo diria que ni se sent. Fins i tot a.... 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Res, és per comentar-li la pregunta o el neguit del GIM quant a les quotes i l’aportació 
de la Generalitat per a les escoles bressol municipals. He de dir-li que a hores d’ara no 
tenim la confirmació de com quedarà, que d’alguna manera estem forçant que se’ns 
informi a nosaltres mateixos de com quedarà per poder-ho traslladar no tan a sols als 
companys del consistori, evidentment, sinó també a les famílies. No tenim una decisió 
presa, perquè tampoc no en tenim la confirmació. avui mateix s’ha parlat amb la 
representant de pares i mares d’una de les escoles bressol i se li ha comunicat el 
mateix. Evidentment, durant els propers dies o setmanes hauríem de tenir-ne alguna 
notícia. 
 
Quant al Partit Popular, al senyor De las Heras, vull dir-li que el conveni al qual fa 
referència és el servei d’assessorament en matèria d’estrangeria, que les dades que 
demana són molt complexes per tenir-les aquí, que recopilarem la informació i la hi 
farem arribar.  
 
El mateix als companys d’Iniciativa: recopilarem tota la informació que ens demanen i 
se’ls farà arribar per escrit. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
A la senyora Fusellas. Quant al seguiment d’això, estem fent les idees. Tot just acabar 
el Ple va haver-hi un... no sé si dir una confrontació d’opinions sobre les persones que 
van desplaçar la queixa i sobre la persona que era receptora d’aquestes opinions. En 
fi, és a dir, aquí veurem com acaba això, però és possible que acabi amb alguna 
denúncia, no, perquè aquí hem de veure en principi les dues parts: l’una diu que ho ha 
fet, que sí, i l’altra diu que no. Els vam demanar disculpes i ells les tenien, però, en 
qualsevol cas, ho seguiré i n’informaré. 
 
Quant a les preguntes de la Sra. Neira i la meva vinculació amb l’empresa Parés i 
Solé, al mes de febrer es va produir aquest neguit per part meva també, per part de 
tots. I en aquells moments vaig donar explicacions. Jo entenc, jo puc arribar a 
entendre que aquestes explicacions no puguin haver satisfer totalment tothom, això ho 
puc comprendre, i fins i tot puc no compartir-ho, però ho puc arribar a entendre, no? Al 
mes de març es va produir la moció unitària que vam aprovar tots nosaltres. Ja ens 
hem posat en contacte des de l’Ajuntament per escrit amb l’Associació Catalana de 
Municipis i a mesura que ells vagin tenint informació també ens la remetran, això per 
una altra banda, però jo estic disposat a contestar allò que vostè cregui que no ha 
quedat contestat sense cap mena de problemes i de manera genèrica. Ara, també vull 
que m’entengui una cosa: encara en aquests moments, com és obvi, vostè ja ho ha dit 
això, això està en mans de la Fiscalia i en aquests moments també tinc el dret de 
preservar una mica les opinions perquè hi ha una investigació judicial, que espero que 
posi més llum a tota aquesta qüestió. Hi sóc el primer interessat, però no tinc cap 
inconvenient a fer un repàs de tot el que vostè cregui que cal contestar i donar un 
explicació fins on jo puc explicar, no perquè no vulgui, sinó per desconeixement.  
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18) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per incentivar la 
participació als plens de les associacions, entitat s i col·lectius 
 
La Sra. Núria Fusellas i Gaspà llegeix la moció següent. 
 
“El Ple és l'organisme que permet debatre els temes que marquen la vida del municipi 
entre les diferents forces politiques, i marcar el camí per on anirem els ciutadans i 
ciutadanes  d'una vila. Aquests temes han d'arribar al poble, el poble els ha de 
conèixer. Però,  tant o més important és que els temes del poble arribin al Ple. I sabem 
que moltes vegades no coincideixen amb el que les forces polítiques pressuposen. Les 
inquietuds del carrer són diverses i moltes vegades no troben l'oportunitat de ser 
expressades i debatudes. 
 
La participació ciutadana en les decisions municipals és voluntat de totes les forces 
polítiques, i en aquesta direcció treballem amb el Pla de Participació Ciutadana. Però 
cal incentivar-la expressament perquè no quedi en un text a l'armari. Per molt que 
nosaltres formalment fem possible la participació a partir d'un Pla, de res servirà si no 
comencem per estimular a les entitats, associacions i col·lectius per tal d'utilitzar-lo, de 
participar activament en la vida política.  
 
Cal crear una dinàmica on  la participació primer sigui incentivada i més tard flueixi 
normalment perquè el mecanisme ja ha estat interioritzat per tothom. No és un bon 
propòsit, és una necessitat perquè la política arribi a connectar amb qui representem, i 
no continuïn mirant-nos de lluny. 
 
En línia amb aquesta voluntat, el Grup Socialista proposa convidar, des de la 
Regidoria de Participació Ciutadana,  a les entitats, associacions i col·lectius del 
Masnou perquè a cada Ple facin una demanda o proposta que el plenari debatrà en el 
següent Ple.  Així,  cada col·lectiu tindrà l'oportunitat de pensar en les necessitats de la 
seva entitat, d'una zona del poble, de necessitats concretes d'un grup d'edat, etc.   
 
Es tracta, en definitiva,  d’ una proposta de participació activa que, a més a més, ens 
ajudarà a pensar més obertament i ser més a prop de les demandes reals de la 
ciutadania i, sens dubte, contribuirà a enriquir la vida pública i política de la ciutat i 
repercutirà positivament en el be comú. 
 
En base a l’exposa’t, proposem al Ple l’aprovació dels següents acords:  

1. Que la regidoria de Participació Ciutadana estableixi un ordre aleatori per 
convidar a totes les entitats, associacions i col·lectius del municipi  a preparar un 
tema per dur-lo al Ple en forma de proposta. 

 
2. Que l’associació, entitat o col·lectiu exposi i argumenti la seva demanda en el 

Ple. 
 
3. Que sigui la voluntat de totes les forces politiques  estudiar el tema proposat  i 

debatre'l adequadament en el següent ple. 
 
4. Que les resolucions a les que s'arribin siguin convenientment informades i 

vetllades per la Regidoria de Participació Ciutadana i la resta de forces politiques 
perquè  es duguin a bon terme els acords presos.” 

 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 4 vots a favor (PSC-
PM), 11 vots en contra (CiU i ERC-AM), i 6 vots d’abstenció (ICV-EUiA, PP i GIM). La 
moció queda rebutjada. 
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El Sr. Francisco Avilès  
 
Sí senyor alcalde, gràcies. Bàsicament és difícil votar en contra de la moció, ja que 
entenem lloable i agraïm l’esforç que fa el PSC en la línia de millorar o incentivar el 
que és la participació de les entitats, però sí que és cert que. en el fons. ens sembla 
correcte, però la forma i com està establerta o quina és la fórmula que ha escollit el 
PSC per mirar d’incentivar-la és el que diem que és poc adequat i poc viable a la 
situació actual d’aquest municipi. Primer perquè estem parlant de participació només 
d’associacions i col·lectius del municipi, entitats, bé, i per què no les persones a títol 
individual? També podrien gaudir d’aquest dret de venir al Ple, exposar un tema i que 
hi hagués el compromís de la resta de grups municipals de tractar-ho en el següent 
Ple. És  a dir, si estem incentivant la participació, hauria de ser a totes, no només 
d’algun col·lectiu que perquè tingui una necessitat comuna o comparteixi alguna 
necessitat comuna tingui algun privilegi respecte al ciutadà normal, que no estigui 
associat a cap altre ciutadà. I després, perquè entenem que no és el moment, i s’està 
fent ja la fase final del Reglament de Participació, després vindrà la modificació del 
Reglament Orgànic Municipal, és a dir, ja estem creant una sèrie d’eines que, en 
teoria, han de mirar de millorar la participació, bé, sobretot la participació en teoria, 
perquè al final la participació vindrà donada del fet que les persones mostrin l’interès 
quan el mostrin. Sí que és veritat que seran important les eines que puguin tenir per 
fer-les, però al final serà la voluntat del ciutadà o entitats del col·lectiu o el que sigui 
que donarà fruits o no donarà fruits. Per tant, enteníem que per un parta veiem positiu 
que es faci, tot i que aquesta no hagi prosperat, però veiem positiu que en aquest 
debat segueixi estant a l’ordre del dia dels plens, que la participació sigui un tema de la 
qual se segueixi parlant per mirar de trobar-hi la millor solució, però entenem que la 
forma de plantejar aquesta vegada o en aquesta manera concreta el PSC, la veiem 
poc útil pel destí que es busca. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bàsicament, bona part de l’argumentació és similar al nostre gran company del GIM, el 
Sr. Avilés. És clar, aquí veiem primer que s’hi obvia en aquesta proposta de 
participació, es contextualitza en un moment del Pla de Participació Ciutadana, en un 
moment en què el ROM també està pensat que es modificarà i molts aspectes que 
potser ara puguin quedar buits es contemplaran. Així, tots aquests tipus de proposta, 
és una proposta dirigista, no? Està pensada per associacions i dir-los com han de 
funcionar en un Ple, per sistema rotatori, voldran participar o no, voldran fer propostes 
o no, les tindran al cap o no d’altres coses. Jo el que penso, el que és la participació i 
una mica entenc que aquest tipus de proposta va en línia del que se’n deia al principi 
del mandat aquest, no? Que  es veu que la gent no hi col·labora, està una mica 
desenganyada de la classe política etc, etc, etc... Com arreglar això? Aquesta 
proposta suposo que va en aquesta línia, bé, vaig dir en el seu dia, perquè la gent hi 
participi i cregui en els representants, doncs començant pel municipi, després pels 
ajuntaments petits, ajuntaments grans, Diputacions, Generalitats, etc... Passa perquè 
els polítics actuïn o actuem correctament, que es doni resposta adequada als 
ciutadans, que sigui clar en els plantejaments, que les propostes que facin siguin 
raonades, que quan alguna cosa no agradi s’expliqui i que, bé, s’intenti estar una mica 
per tothom, encara que la proposta aquesta té una línia correcta, correcta no és tan 
correcta com ens agradaria. Preferim que hi hagi un consens via Reglament de 
Participació Ciutadana, via la futura modificació del ROM, via la millor de les noves 
tecnologies a través de la pàgina web nostra per donar-hi més accés per fomentar tot 
tipus de participació, entenc sigui espontània o dirigida i que vagi sorgint a mida que hi 
hagi necessitats dins del municipi, ja sigui de col·lectius, ja sigui de persones físiques 
de qui corresponguin. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. També per marcar el posicionament que tenim 
respecte a aquesta moció. A veure, per tenir la base que creiem que persegueix, un 
objectiu lloable i compartit per aquest Govern, perquè precisament estem treballant 
colze a colze amb les entitats en tot allò que fa referència a la participació ciutadana, 
no acabem d’entendre ni el contingut ni el continent de la moció ni el context en què es 
produeix. Sembla com si la regidoria de Participació Ciutadana s’hagués de dedicar a 
organitzar com una espècie de sorteig a veure a quina entitat li toca cada mes 
intervenir, que els regidors ens haguéssim d’estudiar uns temes... No acabem 
d’entendre aquest sistema, diguem-ne si no més, original. Crec que el context és el 
següent: convocada una reunió a finals de mes, no n’hem precisat la data per un 
problema tècnic d’aquell dia, que després en parlarem, tenim una reunió de la 
comissió del reglament, a la qual tenim un reglament bastant enllestit amb alguns 
punts de diferència però amb molt de consens, en el qual ja convocarem la Comissió 
Informativa per anar a l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana. Em 
sembla que amb això hem complert escrupulosament el mandat que va prendre 
aquest Ple el mes de juliol. Dir-li també que aquest esborrany contempla moltes línies 
de participació per part d’entitats i col·lectius, i recordar que no és el Ple l’únic 
instrument de participació, el Ple també té altres objectius que marca la legislació 
municipal que són no només que hi hagi uns espais de participació, sinó a l’hora de 
prendre decisions els representants municipals de les diferents formacions polítiques. 
Recordar que el Reglament de Participació parla, com he dit abans, de diferents 
instruments: el dret a la iniciativa popular, com poden participar ciutadans, col·lectius i 
entitats: el dret a intervenir a les associacions públiques, l’existència d’un Consell de la 
Vila, el fet que una entitat o col·lectiu pugui presentar una proposta al Ple a través d’un 
grup municipal, cosa que ja contempla actualment l’actual Reglament Orgànic 
Municipal i el dret a l’audiència pública. Jo crec que aquest és un instrument que 
segurament haurem de potenciar a l’hora de fomentar la participació ciutadana, ja que 
les audiències públiques per part d’aquest consistori perquè puguin participar sobre 
temes monogràfics evidentment que poden ser perquè pugui participar la població. Jo 
crec que ens estem dotant de prou mecanismes perquè evidentment podem aprofundir 
més en aquest debat, doncs que ens permetrà abans d’haver tancat el primer any 
poder dotar-nos dels instruments. Dir-los també que tenim pensat en aquest propera 
reunió presentar un primer esborrany del Pla, el Pla on es recullen totes les propostes 
que s’han fet per grups municipals de regidors, per part dels tècnics, per part de les 
entitats, i a partir d’aquí unes prioritats que segurament haurem de marcar per aquests 
propers anys per desenvolupar aquest Pla, i la realitat seria que poguéssim aprovar 
aquests dos instruments, evidentment aquest Pla tindrà una audiència pública abans 
de la celebració del Ple perquè pugui també explicar-se davant de la ciutadania. I 
aquests són una mica els objectius que tenim, crec que si vostès volen formular una 
proposta d’aquestes característiques, jo els convidaria a formular-la la propera reunió 
que tenim en forma d’esmena aquesta proposta per discutir-la a la següent comissió. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Primer, dir que ens agradaria haver votat a favor de la moció, si més no, per coincidir-
hi amb el partit amb el qual coincidíem al govern anterior i per continuar no coincidint-
hi amb l’actual Govern, com hagués manat la tradició en tot el Ple d’avui. Però això no 
ha estat possible, bàsicament, primer, intentaré no repetir massa argumentació perquè 
jo crec que ja s’ha dit pràcticament tota, i que el tema de la participació i les entitats 
sense entrar al que es mereix la proposta que hi ha damunt de la taula, és un dels 
temes que més s’ha debatut en la Comissió del Reglament, és un dels temes que més 
preocupació ha generat entre els diversos partits que en formem part i que més temps 
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n’ha portat el debat. I segona argumentació, encara ens queda una reunió com a 
mínim d’aquest reglament, el qual es tancarà, per tant, entenem que el sistema per a 
qualsevol partit que participi en aquesta comissió, és a dir, si no ho ha dit fins ara, a la 
propera reunió, i final de reglamentació, l’opinió que vulgui tenir, presentar les idees 
que vulgui fer. I si això no fos recollit per la majoria dels components de la Comissió 
aquest tema, a més, tornarà a plenari, i per tant, hi haurà Comissió Informativa i hi 
haurà de presentar esmenes. Entenem que només llavors una vegada fet tot aquest 
procediment i una vegada establert un reglament en el sentit que sigui és normal 
presentar mocions que puguin referir-se a aquesta qüestió, però fins llavors està en viu 
un debat. En aquest moment hi ha una comissió, no entenem el sistema escollit en 
aquest cas per presentar aquesta idea i en tot cas si la presentem el dia 30, 
possiblement tornarem a donar-li un parell de voltes perquè, insisteixo, és un dels 
temes que més han preocupat en aquesta comissió i que particularment ens preocupa 
més a la nostra formació política. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Hem presentat aquesta moció perquè va en la línia de l’aposta per la participació que 
des del programa electoral ja va tenir el nostre equip i durant tot el mandat està fent el 
nostre grup i també el Govern, amb accions com retransmetre els plens per exemple, 
com elaborar un Pla de Participació Ciutadana. Per això, tampoc entenem nosaltres 
que no es doni suport a aquesta moció. El Pla de Participació Ciutadana possibilita la 
participació i el Reglament la regula, però ni un ni l’altra la incentiven, i si no ho fem, si 
no ideem els mecanismes per promoure’n la participació, el Pla no serà utilitzat, i 
llavors, de què haurà servit haver fet aquest Pla i esforçar-nos en fer-lo? Per complir 
l’expedient, per quedar bé? Si és això el que volem, doncs d’acord, però després 
haurem de dir que nosaltres hem fet un pla i que si no s’utilitza nosaltres ja no tenim 
res a veure amb això. Jo crec que la nostra obligació és incentivar la participació, fer 
possible el dret a participar, però fer saber que participar és un deure que tenim tots 
perquè la vida política i els desitjos de la ciutadania no continuïn desconnectats, i el 
lloc per fer-ho és el Ple, perquè tingui més sentit, més valor, la seva existència, la del 
propi Ple. Perquè el Ple sigui reconegut per ciutadans i ciutadanes com el lloc on es 
debaten les coses públiques del municipi, també les que interessen a les entitats i 
associacions, col·lectius i, per descomptat, si algú ve individualment a proposar alguna 
cosa en el Ple, com contempla el Pla. I proposar participar regularment és la millor 
manera de crear aquesta dinàmica de participació política activa. El nostre grup 
continuarà fent propostes en aquesta línia per incentivar la participació en la vida 
política perquè és un deure de tots i totes fer-ho. 
 
19) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per  demanar que es compleixin 
els terminis establerts legalment per donar respost a a totes les instàncies 
presentades pels ciutadans, fins i tot garantir la resposta en cas de silenci 
administratiu 
 
El Sr. Francisco Avilés i Salazar, llegeix la moció següent. 
“Atès que són moltes les queixes que aquest grup municipal ha rebut de ciutadans de 
la nostra vila en el sentit de què quan s’ha presentat alguna instància per sol·licitar 
quelcom  no s’ha obtingut resposta alguna, o la resposta per part de l’Ajuntament ha 
estat donada fora del termini legalment establert. 
 
Atès que aquest Ajuntament, i per extensió la regidoria de Participació Ciutadana, han 
de tenir com a objectiu principal apropar l’administració local a tots els seus vilatans. 
Atès que la pròpia existència de la regidoria és un clar sinònim de la voluntat expressa 
de l’Ajuntament de garantir aquesta relació fluïda i sincera. 
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Atès que aquesta manca de resposta pot arribar a comportar indefensió i greus 
perjudicis pel ciutadà que presenta la instància, així com una mala imatge al propi 
Ajuntament davant la ciutadania, doncs han sortit informacions en publicacions locals 
en les que aquesta falta de resposta s’ha fet extensiva a altres institucions com el 
Síndic de Greuges. 
Atès que la manca d’informació suficient, tant per resolucions de caire positiu com 
negatiu per a l’administrat, vulnera el principi de reciprocitat que ha d’acompanyar a 
tota relació entre l’Ajuntament i els seus vilatans. 
 
És per tot això esposat, que el grup municipal del GIM - Grup Independent del 
Masnou, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Creació d’un protocol administratiu que garanteixi donar resposta a les instàncies 
que, presentades en temps i forma, tenen un termini legal de resposta, així com 
facilitar els mitjans necessaris perquè així sigui. 
 
2.- Que aquest mateix protocol garanteixi la resposta a totes les instàncies, incloses 
aquelles que facin referència a qüestions en les que no hi hagi un termini preceptiu de 
resposta, allò que s’anomena silenci administratiu.  
 
3.- Posar el fet en coneixement general de la població.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, jo demanaria al portaveu municipal del GIM que poguéssim fer arribar aquesta 
moció a Comissió Informativa i la poguéssim discutir tal com vam argumentar ahir a la 
Junta de Portaveus, perquè creiem que té alguns problemes, com la manera que està 
formulada, per poder buscar mecanismes perquè no es produeixin situacions que cap 
de nosaltres volem. Per tant, estudiar a la Comissió Informativa quins són els 
mecanismes que es podrien anotar per millorar la resposta sempre a la ciutadania. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, doncs no hauria problema perquè vagi a comissió d’estudi. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, la moció queda remesa a comissió informativa, corresponent. 
 
Aquesta moció passa per Comissió Informativa. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a 23 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. 


