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Núm. PLE2012/3 

 
Acta del Ple extraordinari de l'Ajuntament del Masn ou del dia 28 de febrer de 2012  
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 28 de febrer de 2012, es reuneixen, a la sala de 
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió extraordinària plenària, 
sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels 
tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, la Sra. Judit Rolán i Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i 
Sagué, i el Sr. Ferran Flo i Torrell.  
 
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. 
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. 
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, 
la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico 
Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª 
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1) 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. 
 
El Sr. Pere Parés dóna la paraula al Sr. Artur Gual i Castellana. 
  
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Dijous passat ens vam assabentar per la premsa que el Ministeri 
d’Hisenda havia enviat un comunicat a tots els ajuntaments, el dilluns 21, amb unes 
directrius o amb uns criteris a aplicar sobre el Reial decret 20/2011, que és aquell que fa 
referència, entre altres coses, a l’augment de l’IBI que han d’aplicar els ajuntaments.  
 
En el cas del Masnou, hi ha un augment suplementari: el que vam aprovar al mes d’octubre 
del 3,2%, a banda del 10%. Llegits aquests criteris, el punt 9 deia: “Si el Ayuntamiento 
hubiera aprobado un incremento del tipo de IBI para el ejercicio 2012 sería recomendable 
que, aplicando siempre como incremento mínimo el que se desprende de la aplicación del 
Real decreto, se evitara la acumulación de incrementos.” Vist això, nosaltres vam demanar, 
prèvia trucada de la nostra portaveu, la Marta Neira, a l’alcalde, que no el va trobar, i jo el 
divendres al matí vaig trucar al regidor de Finances per explicar-li que existia aquest 
Decret, que suposo que ja el tenien vostès, que això podia canviar sensiblement el 
Pressupost municipal, perquè si ens podíem estalviar aquest doble augment de l’IBI, doncs 
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valia la pena que intentéssim fer-ho i, per això, vam entrar la demanda que l’Ajuntament es 
replantegés, l’Equip de Govern es replantegés i paralitzés el Ple en saber com es podia 
esmenar i no aplicar aquest augment. Som coneixedors que el mateix divendres va entrar 
un altre cop del Ministeri d’Hisenda la mateixa nota amb un asterisc que deia que això feia 
referència a l’any 2013, o sigui, que el Reial decret, per resumir, el Reial decret deia que 
amb una lectura raonada es veia clar que s’havia de sumar l’augment que havia aprovat 
l’Ajuntament en el que li tocava en funció de la ponència, de la revisió cadastral, en el 
nostre cas, s’havia de sumar el 10% al 3,2%.  
 
Vist el que deien aquests criteris, el del dilluns 20 se sobreentenia que no era així, que era 
tot el contrari, i el divendres torna a ser com la primera lectura que es feia del Reial decret. 
Vist el desconcert que estan generant aquests cop de timó que està fent el Govern, hem 
vist que hi ha diferents ajuntaments que, realment, estan fent via. Uns han decidit aplicar el 
criteri que marca la directiva aquesta del dia 20, que és únicament l’increment que marca 
l’Estat. D’altres han decidit aplicar el seu, com és el cas del de Sabadell, l’Hospitalet de 
Llobregat o Cornellà.  
 
Nosaltres el que demanaríem és que l’Equip de Govern s’ho replantegi i, només que hi 
hagi una sola oportunitat que no s’hagin de sumar els dos augments, doncs que ens ho 
replantegem, perquè la pressió fiscal, aquest any, és molt gran i si podem estalviar... A 
més a més, la lectura de l’última directiva encara crea més dubtes, perquè llavors, l’any 
que ve, què hem de fer? Un altre cop un augment de 10 sobre el 13 que hem fet aquest 
any? La Diputació, a més a més, ha recomanant als ajuntaments que no tirin endavant els 
rebuts de l’IBI fins que aclareixin, d’alguna manera, quin és el criteri a seguir, per això, els 
demanem nosaltres que replantegin aquest Ple i els demanem que, malgrat que en aquest 
Ple es tirarà endavant i s’aprovarà el Pressupost si, a posteriori, hi hagués el criteri que no 
cal sumar, féssim una revisió del Pressupost a la baixa i puguem aconseguir per als 
nostres veïns i veïnes que en lloc de pagar un 13,5% d’augment d’IBI respecte de l’any 
anterior només sigui un 10%. Gràcies.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Nosaltres tirarem endavant el projecte de Pressupost igual que estan fent avui mateix 
altres ajuntaments i, si hi hagués alguna modificació d’ara en endavant, doncs el que sí 
que faríem seria una retenció de crèdit. Queda clar que la nota aclaridora era aplicable a 
partir del 2013 i nosaltres, com a ajuntament i com a poble, el que no podem fer és esperar 
un mes més a no tenir pressupost. Si hi ha alguna rectificació a fer, la farem retenint el 
crèdit o el que facin els altres ajuntaments. Avui mateix, crec que és el de Badalona  
—Alella va ser la setmana passada—, és a dir, és veritat hi ha un gran desconcert, els 
ajuntaments no sabem què fer, tenim una inseguretat jurídica, però aquesta inseguretat 
jurídica no pot ser la base per no tenir pressupost. Per tant, tirem endavant i jo li agraeixo 
aquestes explicacions. I, si de cas, fem la lectura, si m’ho permeten, del projecte de 
Pressupost. Té la paraula el Sr. Llorenç Birba. 
 
2) Aprovació inicial del Pressupost general 2012, bases d’execució, rela ció de 
subvencions nominatives i plantilla de personal 
 
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda llegeix la proposta següent: 
 
“Atesos els articles 162 a 171 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del 
Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 
28 de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, amb la 
realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
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Atès el que prescriuen els articles 3 i 19 del Reial Decret legislatiu 2/2007, de 29 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 
 
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 126 i 127 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen que les 
corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla de 
personal, que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, reservats a 
funcionaris i a personal laboral i eventual. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2012, el resum del 
qual, per Capítols, és el següent: 
  
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT 

1 DESPESES DE PERSONAL 9.730.000,00 

2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 7.292.892,00 

3 INTERESSOS  558.945,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.442.035,00 

6 INVERSIONS REALS 500.000,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.993.878,00 

 TOTAL PRESSUPOST     21.517.750,00 

  
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT  

1 IMPOSTOS DIRECTES 10.999.800,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 270.000,00 

3 TAXES I ALTRES IMPOSTOS 4.533.100,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.873.949,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 425.700,00 

9 PASSIUS FINANCERS 500.000,00 

 TOTAL PRESSUPOST 22.602.549,00 

 
Segon . Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. 
 
Tercer . Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball i el catàleg de l’Ajuntament per a 
l’any 2012 que es detallen a l’expedient del pressupost. 
 
 
Quart . Sol·licitar, a les caixes d'estalvi o entitats bancàries en general, la contractació d'un 
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o diversos préstecs per finançar les inversions incloses al Capítol VI del Pressupost 
general de l’any 2012, per l’import que s’hi esmenta i per a les finalitats que s'hi indiquen, 
a l’entitat que ofereixi millors condicions. 
 
Cinquè . Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis 
de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats. Aquest 
acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bé, una vegada llegida la proposta, cursarem les esmenes que pugui haver-hi per part 
dels diferents grups polítics, en l’ordre de menor a major representació. Seria el torn per al 
representant del Grup Independent del Masnou. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, bàsicament, el nostre Grup ha presentat tres blocs 
d’esmenes, la primera de les quals anava en la línia —ja ho explicaré— d’augmentar 
algunes de les partides que es preveuen al Pressupost. Bàsicament per mantenir, 
principalment, la capacitat econòmica destinada a les entitats del poble. La veritat és que 
les entitats han estat patint retallades any rere any respecte a les partides de subvencions 
i enteníem que, aquest any, doncs, s’havia de fer un esforç per, com a mínim, congelar 
aquelles partides. Per tant, demanàvem que les subvencions a entitats esportives 
augmentessin en 4.000 €, mantenir la dotació que hi havia al Pressupost del 2011. Igual 
que el conveni de patinatge, mantenir-lo en 2.000 €; subvencions de Salut Pública, també 
mantenir-ne la dotació del 2011, així com de les subvencions a Educació i a Joventut. 
Bàsicament, aquesta era la línia principal d’aquest grup d’esmenes i és que mantinguin, 
en certa manera, el poder adquisitiu o les retribucions que rebien en forma de subvencions 
de l’Ajuntament.  
 
I, després, hi havia una partida que era per al Servei d’Inserció Laboral, per a la qual 
demanàvem 9.000 € destinats a apujar aquesta partida. Bàsicament, sí que és cert que al 
mig de l’estat d’execució del Pressupost del 2011 que ens va facilitar l’Equip de Govern 
sembla que és una partida que s’hagi gastat en la seva, de forma completa l’any 2011. 
Nosaltres entenem que ha de ser l’any de la promoció de la inserció laboral, de la 
promoció econòmica i, per tant, no podíem descapitalitzar en certa manera aquesta 
partida. Per tant, demanàvem que s’augmentés en 9.000 €.  
 
Després hi havia, lògicament, les esmenes destinades a crear noves partides, una mica 
en la línia del que manifestava anteriorment. Creava dos nous conceptes: foment a 
emprenedors i foment per a l’ocupació, amb 15.000 € cadascuna, bàsicament, pel mateix 
que he dit. Jo crec que cal maximitzar els esforços, concentrar els esforços en el que ha 
de ser la Promoció Econòmica, la inserció laboral i tot el que signifiqui activitat econòmica 
que pugui generar llocs de treball al nostre municipi i per a les persones que hi resideixen, 
perquè entenc que això és dels problemes cabdals que hauríem de resoldre. 
 
I, després, hi ha un tercer bloc que és on, bàsicament, disminuïm una sèrie de partides 
amb les quantitats que s’indiquen i que ara indicaré, com eren publicacions, revistes, 
agendes i d’altres, reduir-ne la despesa en 4.000 €. Les despeses del Festival de Teatre 
Ple de Riure, rebaixar-les en 40.000 €; despeses de teatre, música i dansa, 10.000 €; 
esbarjos, festes populars i tradicionals, en 15.000 €; subvencions Cultura, 3.600 €; quota 
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Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, 1.550 €; subvencions Participació 
Ciutadana, 3.000 €; despeses diverses de Civisme, 7.000 €; serveis a les persones 
nouvingudes, 6.000 €; publicacions (butlletins, premsa, revistes), 3.000 €; la Televisió 
Digital Terrestre, 37.415 €, i la Televisió Digital Terrestre 2011, que són les quotes 
endarrerides, en 46.440 €. Bàsicament, si es fa el càlcul del que es demana i del que es 
demana retallar, existeix un sobrant prou important d’uns 130.000 €, que es deu, 
bàsicament, al fet que a la memòria explicativa del projecte de pressupost i amb l’informe 
que fan tant Intervenció com Alcaldia, s’esmenta que s’haurà d’anar amb compte amb els 
ingressos pressupostats i que aquests es compleixin, i hi ha la incertesa que no sabem 
quina serà finalment l’aportació que farà la Generalitat i quina serà l’aportació que, 
finalment, farà l’Estat. Això és el que reflecteixen els informes i, per tant, enteníem 
nosaltres que, tot i rebaixar partides pel voltant de 177.000 €, no era necessari gastar 
aquests diners o aquestes quantitats, perquè enteníem que és important que l’Ajuntament 
pugui tenir un sobrant per aquestes incògnites d’ingressos que els mateixos informes que 
s’adjunten a la convocatòria esmentaven.  
 
Bàsicament sorprenia el tema de la disminució de les partides. Sorprenia que, bé, amb els 
temps que estem patint, doncs que potser Cultura —i no és que estiguem en contra de la 
cultura, lògicament— en surti bastant beneficiada, amb la situació conjuntural actual, i, per 
tant, enteníem que, gran part de les accions que nosaltres entenem que s’han de finançar 
per a foment d’emprenedors, foment d’ocupació, servei d’inserció laboral, doncs podrien 
sortir perfectament de Cultura. No és res personal, no és res personal, sinó, simplement, 
perquè és la que no pateix aquest any cap retallada com a partida en general. Per tant, 
enteníem que, d’alguna manera, havien de sortir aquests diners. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Abans de passar a la votació de les esmenes, té la paraula el senyor regidor d’Hisenda. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, de les propostes que ha plantejat, nosaltres estaríem disposats a recollir-ne algunes. 
Quan parlava de les subvencions a entitats esportives, nosaltres estaríem disposats a 
incorporar en aquesta partida 2.000 €. Amb el tema de les subvencions de Salut Pública, 
nosaltres estaríem disposats a incorporar en la línia del que proposava 3.000 € 
addicionals. Amb el tema de subvencions d’educació, nosaltres estaríem disposats a 
incorporar 10.000 €, concretament, en una partida que seria la subvenció per a la 
reutilització de llibres escolars, que nosaltres l’havíem suprimida. Després, amb el servei 
d’inserció laboral, nosaltres estaríem disposats a incorporar-hi 10.000 € i, després, amb el 
tema d’emprenedoria, nosaltres estaríem disposats a incorporar 6.000 € a la partida de 
Promoció Econòmica, orientada al foment de l’emprenedoria. No sé si en això podem 
arribar a un acord. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Bé, no sé si a un acord total, però bé, ja ho direm després si hi ha una abstenció en el 
pressupost i, per tant, bé, acceptaria les esmenes transaccionades ara, en aquest 
moment, i retiraríem la resta de les esmenes que no han estat incorporades.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
El que votarem són les esmenes del GIM. S’hi incorporen, però les que votem són les que 
el GIM no ha retirat. La resta les ha retirades? D’acord, doncs així no hi ha res més.  
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El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, nosaltres vam presentar una proposta de 
modificació de diverses partides en la línia que llegiré a continuació. La detallo una mica 
per departaments, cosa qual reflecteix una mica la intencionalitat que teníem quan les vam 
presentar. El primer departament per al qual vam demanar un ajust de partides va ser el 
Departament d’Esports. En concret, vam demanar un increment de la promoció de l’esport 
de 2.700 € a 10.000 €, ja que trobàvem molt insuficient la partida inicial. I també vam 
demanar un increment del conveni amb el patinatge, de 1.500 € a 5.000 €. Per quina raó? 
Bé, pensem que és una entitat que fa molts esforços, que porta el nom del Masnou per tot 
arreu, i penso que es mereixia alguna cosa més del que s’havia pressupostat inicialment.  
 
En l’Àrea de Salut Pública, vam demanar, amb aquesta esmena, un increment en 
promoció de la salut de 8.650 € a 18.000 €. Pensem que no és bo retallar en cap època en 
prevenció de la salut, perquè és un bé que recollim tots a mitjà i llarg termini.  
 
En Cultura demanava, per contra, una reducció en esbarjos i festes de 133.000 € a 
113.000 €, és a dir, mantenir la partida que hi havia l’any anterior. Igual que en 
subvencions de Cultura demanava una reducció de 27.000 € a 23.400 € també en la 
mateixa línia. Per què? No ho entenem. Encara que no estem ni molt menys en contra de 
la cultura, tot al contrari, pensem que quan hi ha hagut un ajust pressupostari general, 
Cultura no podia sortir de la línia que s’ha aplicat en altres departaments.  
 
En Gent Gran vam demanar un increment de 6.000 € a 20.000 € per no retallar en 
aquesta partida, ja que pensem que la gent gran del nostre poble —cada cop n’hi ha 
més— es mereix un bon tracte per part del municipi.  
 
En Serveis Socials vam demanar un increment substancial de 137.000 € a 160.000 € per 
gastar més i demanàvem que es gastés millor. Pensem que, aquest any, no serà un any 
bo i pensem que una part dels esforços que hem de fer des del municipi han d’anar 
encaminats a ajudar racionalment com més gent ho necessiti millor i pensem que aquí no 
s’hauria de retallar, sinó tot el contrari.  
 
En Solidaritat, demanem una eliminació d’una partida de 16.764 €, l’aplicació de la qual no 
enteníem ben bé. 
 
I per a Promoció Econòmica, i en concret pel que fa al Servei d’Inserció Laboral, 
demanem un increment de 21.000 € a 50.000 € també en la mateixa línia. Si bé hem de 
prestar ajudes als qui més ho necessiten, també hem de prestar ajudes de forma directa 
via formació, via ajuts a la col·locació, mitjançant la professionalització, com hem demanat 
en altres ocasions, del Departament d’Inserció Laboral de l’Ajuntament del Masnou, i 
dotar-lo adequadament. 
 
I respecte a Habitatge, pensem que la reducció no tocava i que s’havia d’incrementar dels 
24.400 € pressupostats fins als 30.000 €, que és el que hi havia hagut abans. Els serveis 
d’Habitatge pensem que s’han de continuar mantenint, ja que és un bé social. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, nosaltres estaríem disposats a incorporar i recollir aquests suggeriments. N’hi ha 
alguns que coincideixen amb d’altres, no amb els que ha presentat el GIM, però els 
repetiré. Estem d’acord a incorporar 2.000 € a promoció de l’esport, estem disposats a 
incorporar 3.000 € a la promoció de la salut, i estem disposats a incorporar en ajuts socials 
dos conceptes: l’un és per al tema de la reutilització dels llibres escolars, per 10.000 €, i un 
altre de 5.000 € destinat a ajuts socials a través de Càritas i de Creu Roja. I, després, pel 
que fa al Servei d’Inserció Laboral, també estem disposats a incorporar 10.000 € a la 
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dotació que teníem.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Bé, doncs acceptaríem les seves propostes i el que faríem és retirar la resta de propostes 
que no s’han transaccionat i incorporar-les també al pressupost. Hi estaríem conformes.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, retiren la resta d’esmenes o les deixen? 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Retirem la resta. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
No, bé, qüestió de contingut, perquè el senyor regidor de Finances està acceptant 
esmenes d’increment de partides i no explica d’on les treu. Jo ja ho sé, perquè m’ho ha 
explicat, però potser val la pena que ho expliqui a tothom. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Efectivament, aquestes partides per import de 36.000 € es compensen: 6.000 € pel 
sobrant d’un contracte d’adjudicació i els altres 30.000 € en una reducció de l’aportació de 
la Mancomunitat de la Deixalleria. Això ja està emparaulat amb els alcaldes, una reducció 
de les quotes que s’han d’aprovar ara, perquè hi ha un romanent important i, per tant, com 
que això ja està parlat amb els alcaldes dels tres ajuntaments, doncs ens quedarà aquest 
romanent i, per tant, el destinaríem a aquí.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, no hi ha votació, queda incorporat.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor, alcalde. Jo, abans de presentar les esmenes que ha preparat el nostre 
Grup, volia fer una petita intervenció en la qual voldria posar de manifest el menyspreu de 
l’actual Govern municipal pel que fa a la seva actuació quant a la tramitació de la proposta 
de Pressupost municipal.  
 
He de d’afegir que, des del més absolut respecte a les persones que formen el Govern de 
CiU i ERC, creiem que, des del punt de vista de l’acció política, la seva actitud posa de 
manifest clarament la seva forma de fer, que jo resumiria com a superba, prepotent i poc 
respectuosa davant dels treballs dels grups que no formen part del Govern municipal, 
almenys davant del nostre, i també davant dels electors que ens han donat la seva 
confiança. I perquè el públic entengui el perquè d’aquesta consideració, li he d’explicar 
que, des que vam presentar les esmenes a la passada Comissió Informativa fins al dia 
d’avui han passat sis dies i que tota la tasca que ha realitzat el Govern municipal per 
intentar arribar a un consens entre el Govern i aquest Grup s’ha reduït a una trucada 
telefònica que hem rebut avui a la tarda, cap a dos quarts de cinc, en la qual ens explicava 
allò que el regidor ha llegit anteriorment, per la qual cosa, com que era una conversa i jo 
entenia que era informal, li he dit que si volia que em posés a riure. Perquè com vostès 
veuran, respecte d’un pressupost de 21 milions d’euros, acceptar esmenes per un import 
de 36.000 € —que signifiquen l’abstenció del PP i del GIM—, al Govern de CiU i ERC li 
surt molt econòmic: no significa ni un 0,2% del Pressupost que presenta. I, una vegada dit 
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això, passaria a explicar quin és el contingut de les esmenes que presenta el nostre Grup 
municipal, que podem dividir en tres grups. 
 
Són trenta, no les llegiré totes en atenció al públic, però sí que explicaré que, el primer 
grup, està format per nou esmenes que presentem a les bases d’execució del Pressupost. 
Dues fan referència, l’una, a una correcció d’errades i, l’altra, a un intent que la 
terminologia que s’utilitza en diferents documents municipals lligui. Per exemple, volem 
saber si parlem d’educació o parlem d’ensenyament i només parlen d’una. I també volem 
saber si parlem d’Urbanisme i Habitatge o Habitatge, que entenem que és Habitatge, 
perquè Urbanisme és una altra regidoria. Aquests són temes menors, però, després, les 
bases del Pressupost recullen la possibilitat que, al llarg d’aquest any, o bé l’alcalde o la 
Junta de Govern puguin acordar modificacions pressupostàries. Com passa sempre, estan 
perfectament legitimats per fer-ho, però l’únic que demanem, des del nostre Grup 
Municipal, és que, cada vegada que es faci una modificació, per acord d’Alcaldia o bé per 
acord de Junta de Govern, se n’informi puntualment i per escrit a la resta de grups 
municipals que no formem part del Govern i que, per tant, no ens assabentaríem més 
quan tinguéssim l’estat d’execució pressupostari. 
 
Després, hi ha una sisena esmena que hem plantejat i que entenem que rebutjaran, que 
proposava que al llistat de subvencions nominatives que acompanya aquestes bases 
s’afegís una subvenció a l’Aula d’Extensió Universitària, és a dir, no acabem d’entendre 
com es recullen subvencions nominatives per a unes quantes entitats o associacions 
perquè s’entén que la feina que fan és profitosa per al municipi i, en canvi, es deixa de 
banda aquesta associació, que fa més d’un any que funciona.  
 
Després, n’hi havia una altra, que pot semblar menor però que no ho és tant, i que està 
relacionada amb el fet que no es considerin com a ingressos ni les prestacions per a 
aliments que poden rebre mares o pares per raó de la separació de la parella ni tampoc 
aquelles que reben des d’Hisenda com a ajuts a les escoles bressol a l’hora de determinar 
quins són els ingressos totals de la família que marquen el sostre que permet que puguin 
accedir o no puguin accedir a subvencions municipals.  
 
Aquestes serien les que feien referència a les bases d’execució del Pressupost i després 
vénen tot un seguit d’esmenes, que són vint, que fan referència al que ja és el moll de l’os, 
que és el contingut de proposta de despeses que fa el Govern municipal.  
 
Nosaltres plantegem modificacions que signifiquen retallar algunes de les partides per un 
import aproximat de 437.000 € i incrementar-ne unes altres per un import aproximat de 
422.000 €. Nosaltres, entre les partides que proposem incrementar, hi ha la de Plataforma 
el Masnou 21, per a la qual demanem que es destinin 2.660 €. Coincidim amb alguns dels 
plantejaments que feien, no en els imports, però sí en les propostes tant del GIM com del 
PP en el sentit de demanar augments per a entitats esportives, promoció de la salut, 
adquisició de fons bibliogràfics —que no s’ha esmentat— i protecció del patrimoni. També 
per a actuacions de participació ciutadana i polítiques d’ensenyament, entre les quals hi 
hauria activitats de promoció educativa, Centre de Formació de Persones Adultes del 
Masnou, gestió de l’Escola Municipal de Música del Masnou, que entenem que, per part 
del Govern, no està tenint el tracte que es mereix, i també, com deia abans, el suport a les 
activitats de l’Aula d’Extensió Universitària. I fèiem especial esment a un projecte que es 
va posar en pràctica durant el Govern del 2007-2011, que era el projecte de reutilització 
de llibres, al qual també s’ha fet referència, que ha estat valorat molt positivament per tots 
els centres que hi participen i que, sorprenentment, el Govern municipal havia decidit 
deixar sense aplicació i passar dels 17.500 € amb què estava dotat en l’anterior 
pressupost a 0 €. Nosaltres proposem mantenir-ne l’import.  
 
 
També demanem que es destinin diners a polítiques socials. Estem en una situació de 
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crisi econòmica i, no fa falta que hi insisteixi, aquestes polítiques són precisament més 
necessàries que mai. Per tant, estàvem en contra de les propostes de reducció que feia el 
Govern municipal de polítiques d’igualtat, a les quals també el Govern municipal aplicava 
una bona tisorada, en la línia del que està passant tant al Govern de l’Estat com al Govern 
de Catalunya; a Gent Gran i a Promoció Econòmica, per a les quals demanàvem imports 
superiors a 42.368 €; a Medi Ambient, ja que nosaltres fem bandera de la nostra proposta 
d’horts urbans i, per tant, demanàvem 75.000 € per a partides de Medi Ambient i Paisatge, 
que, tradicionalment, era una de les demandes que feia Esquerra Republicana els quatre 
anys anteriors i que, sorprenentment, ara són partides que es veuen retallades, i també a 
polítiques d’habitatge, insistint en la necessitat que es compensi, en part, aquesta pujada 
desmesurada de l’IBI a la qual abans feia referència el regidor del Partit Socialista amb 
una política de subvencions a les famílies més necessitades, no exclusivament joves i 
gent gran, que estiguin utilitzant pisos de lloguer construïts en els anteriors mandats. I en 
la línia que hem demanat tres vegades consecutives sense tenir cap èxit, i ara ja sabem 
que tampoc no tindrem èxit a la quarta —diuen que a la cinquena va la vençuda—, ho 
tornarem a provar una altra vegada.  
 
Finalment, també hem demanat una actuació de 30.000 € per millorar la mobilitat al barri 
antic i, bàsicament, està destinada que a la cruïlla del Torrent Umbert, que és una cruïlla 
que tal com està dissenyada ara és perillosa, d’una vegada per totes, s’hi faci una 
actuació perquè aquest perill s’elimini. És una actuació que estava en el pressupost 
d’inversions de l’any 2010 i ja ens van informar des de CiU que la deixaven congelada, 
com tantes altres de previstes en aquell pressupost. 
 
Hem intentat fer l’exercici que aquestes partides que demanem incrementar, perquè no 
hagi de treballar gaire el Govern, perquè suposem que després de l’estudi de les nostres 
esmenes ha quedat esgotat i li volem facilitar la tasca, perquè no hagués de fer gaire feina 
i pogués respondre al regidor del PSC, bé, aquests diners que posaran de més, d’on els 
trauràs? Ja els ho diem d’on els han de treure i els fem una proposta equilibrada. 
Bàsicament, proposem disminuir partides d’Alcaldia. Creiem que no está el horno para 
bollos i que, per tant, s’han de disminuir partides destinades a publicitat, encara que això 
signifiqui que El Masnou Viu s’editi d’una manera menys periòdica.  
 
No entenem el perquè —perquè ningú no ens ho ha explicat, igual si ens ho expliquen 
podríem entendre-ho— es proposa destinar, en lloc dels 12.000 € que hi havia al 
Pressupost de l’any passat, 26.000 € a estudis i auditories, no ens ho han explicat i no ho 
entenem.  
 
S’ha de dir també que el nostre Grup, des del mes de desembre de l’any passat, ha entrat 
instàncies per escrit, al Registre de l’Ajuntament, a l’OAC, demanant informació 
complementària per poder tenir una fotografia més precisa de quina era la situació actual 
de l’Ajuntament i la major part d’aquestes preguntes encara estan pendents de resposta, 
la qual cosa provoca un estat d’indefensió que també aprofitem per denunciar.  
 
Demanem també que, en una situació com la que estem, les partides de Cultura, a les 
quals abans feia referència el regidor del GIM, també disminueixin. No entenem quin sentit 
té passar de despeses de teatre i audicions musicals que estaven pressupostades, em 
sembla, en uns 12.000 €, a passar a 62.000 €, quan aquests diners farien falta per a altres 
coses. No és una intervenció que menysvalori la cultura, però entenem que, en situacions 
de crisi com l’actual, la cultura ha de tenir un pes important, però ha de quedar en un 
segon terme. I també creiem que hi ha partides que creixen de manera desmesurada i poc 
justificada, com són les partides de manteniment, per a les quals el Govern proposa uns 
increments que són aproximadament al voltant d’un milió d’euros i nosaltres plantegem 
reduir-les en uns 220.000 €.  
 
I, finalment, per tal d’equilibrar el pressupost, com us deia al principi, l’esmena número 
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trenta el que planteja és una cosa tan lògica com que la previsió d’ingressos, pel que fa 
als ingressos que s’obtenen per la retirada de vehicles de la via pública que es 
pressuposten, que em sembla que són 45.000 €, s’incrementi fins a 51.000 €, que, com a 
mínim, ens permeti que la grua ens sortís gratis, és a dir, per la grua pressupostem pagar 
uns 59.000 € i en canvi només pressupostem ingressar uns 45.000 €, quan no és que el 
nostre municipi sigui un exemple de disciplina viària.  
 
Aquest seria bàsicament el contingut de les esmenes. Per tant, com a síntesi, acabaria 
dient que les esmenes que presentem són una mostra més de la nostra coherència que 
hem manifestat abastament quan hem estat a l’oposició en períodes anteriors i també en 
els vuits anys que hem estat en el Govern municipal, els vuit últims, i que aquesta 
coherència s’ha vist a més a més obligada a una adaptació en el sentit que la situació 
econòmica a la qual abans feia referència ha fet que, en aquest cas concret, primer 
fonamentalment les polítiques socials i les polítiques de Promoció Econòmica, puguin 
servir perquè, encara que en poca quantitat, es generi ocupació, de la qual cosa el nostre 
municipi, com la resta de municipis de Catalunya, està necessitat.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Nosaltres volíem fer una petició, perquè estem bàsicament bastant d’acord amb les 
esmenes que presenta ICV. Són bastant coherents i molts similars a les que presentem 
nosaltres, moltes, la majoria van en la mateixa direcció, amb moltes fins i tot coincidim en 
els imports, perquè, bàsicament, l’estructura, cal dir que l’estructura del Pressupost que ha 
utilitzat l’Equip de Govern actual és l’estructura del Pressupost que fèiem nosaltres i, per 
tant, per això la coincidència de les esmenes d’ICV amb les nostres. L’únic que 
demanaríem és als companys d’ICV que votin per separat una sola esmena, que és la que 
fa referència a la partida del Ple de Riure, per a la qual vostès plantegen una baixada i 
nosaltres aquesta la voldríem votar per separat i així podríem votar favorablement les 
esmenes d’ICV en el seu conjunt, excepte aquesta partida. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Llavors proposa fer dos blocs: l’un de 29 esmenes i l’altre només del tema del Ple de 
Riure. Ho acceptem. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies. 
 
El president sotmet a votació les vint-i-nou esmenes que presenta el Grup Municipal 
d’ICV-EUiA, amb el resultat següent: 7 vots a favor (ICV-EUiA i PSC-PM), 11 vots en 
contra (CiU i ERC-AM) i 3 vots d’abstenció (PP i GIM). Les esmenes queden rebutjades. 
 
El president sotmet a votació l’esmena relativa al Ple de Riure amb el resulta següent: 4 
vots a favor (ICV-EUiA i GIM), 15 vots en contra (CiU, ERC-AM i PSC-PM) i 2 vots 
d’abstenció (PP). L’esmena del Ple de Riure queda rebutjada.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Primer, en relació amb l‘última de les votacions realitzades, Ple de Riure, la 
veritat és que tenim una esmena molt coincident amb el Grup d’ICV-EUiA i, per tant, no 
podíem més que donar-hi suport.  
 
Respecte a les 29 esmenes restants, la veritat és que també n’hi ha algunes que són 
coincidents, però no és suficient per donar-li suport, perquè, bé, n’hi ha algunes que no 
podríem compartir i, per tant, era impossible que hi donéssim el nostre suport. I una mica 
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amb paraules del mateix regidor que ha defensat les seves esmenes, “no està el horno 
para bollos”, doncs nosaltres creiem que, efectivament, en determinades actuacions no 
está el horno para bollos i, per exemple, no entenem o no creiem que s’hagi de fer una 
construcció d’horts urbans per un valor de 70.000 €, com s’inclou en la proposta. Entenem 
que no s’haurien d’incrementar les despeses d’immigració en 10.000 €. Entenem també 
que, bé, per això hem votat abstenció, que no caldria tampoc augmentar les despeses en 
participació ni tampoc en igualtat. Tot això ens ha fet sospesar la nostra votació i és cert 
que algunes de les esmenes són coincidents, però en algunes de la resta xoquem 
frontalment i no ha fet possible més que ens abstinguem.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Passaríem al representant del Partit Socialista de Catalunya, perquè defensi les seves 
esmenes. Abans, m’agradaria fer un aclariment: quan vostè ha obert el Ple ha fet 
referència a una trucada i que no em van trobar al telèfon. Després em sembla que el 
telèfon al qual em vau trucar ja no és el telèfon que utilitzo. Volia fer aquest aclariment. Ja 
ens hem posat d’acord amb el telèfon. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. No pretenia ser una crítica, sinó una explicació del perquè 
nosaltres volíem posar-nos en contacte amb vostès abans d’entrar la petició de suspensió 
del Ple.  
 
El Grup Municipal Socialista ha presentat al Pressupost municipal de l’Equip de Govern 
unes 24 esmenes que fan referència a 70 partides pressupostàries que fan referència a 19 
regidories. Primer, sent conseqüents amb els posicionaments que ha tingut el Partit 
Socialista en l’últim Ple, en què va entrar dues mocions demanant la suspensió de la taxa 
de clavegueram i demanant també la suspensió de l’augment de les quotes de l’escola 
bressol, nosaltres hem fet unes esmenes a les partides d’ingressos per valor de 220.000 € 
menys; per tant, nosaltres partim ja de 220.000 € menys d’ingressos del pressupost 
municipal. Hem fet també a les bases d’execució del Pressupost una esmena en el sentit 
de fer una retenció de 50.000 € al Fons Nacional de Catalunya, perquè, si bé sabem que 
s’ha aprovat el pressupost de la Llei d’acompanyament, encara està pendent d’aprovació i, 
vist com van els números de la Generalitat de Catalunya, ens sembla prudent fer aquesta 
retenció sobre aquest ingrés. Quant a la llista de les subvencions nominatives que van a 
les bases d’execució, nosaltres també hi hem fet esmenes. A la partida que fa referència a 
la Federació del Comerç, que vostès l’abaixen de 36.000 € a 32.000 €, nosaltres 
proposem l’anterior, de 36.000 €. Proposem afegir una nova subvenció a l’Agrupació 
Sardanista del Masnou, perquè, aquest any, se celebra el 40è Aplec de la Sardana i, per 
tant, creem una aportació de 19.800 €. I en els tres casals de la gent gran, el de Can 
Malet, el d’Ocata i el de Can Mandri, faríem una partida de 5.000 € per a cada un.  
 
Pel que fa al pressupost de despeses per regidories, nosaltres hem proposat un augment 
de les partides que fan referència a Salut, Igualtat, Joventut, Participació Ciutadana, Gent 
Gran, Serveis Socials, Solidaritat, Immigració, Promoció Econòmica, Serveis Centrals, 
Seguretat Ciutadana, Recursos Humans i Medi Ambient per valor de 310.653 € i hem fet 
esmenes de decreixement de partides de les regidories de Noves Tecnologies, Paisatge i 
Manteniment i Serveis per valor 559.070 €, cosa que suposa una rebaixa de 248.000 €. 
Tenint en compte que nosaltres ja partíem d’un pressupost de 220.000 € menys, això vol 
dir que fins i tot estem generant un estalvi de 28.000 €. No llegiré totes les partides, però 
sí que en destacaré potser les més significatives. A les partides d’Alcaldia, no entenem 
que CiU hagi rebaixat, aquí no sé si és un error o un lapsus, com el que ha tingut el 
regidor de Finances quan parlava de 6 €, la partida Plataforma Nacional 2, que l’han 
deixada amb un euro. Era una partida de 2.800 €. Suposo que l’han deixada en un euro, 
no sé si és per no anul·lar la partida o quin sentit té. Nosaltres mantenim els 2.800 € que 
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teníem. Aquesta és una esmena i CiU històricament sempre n’ha fet bandera. Entenem 
que el problema de la Nacional II no és un problema que estigui solucionat, ni molt menys. 
Jo diria que està més encallat que mai i, per tant, la revindicació d’alliberar la façana 
marítima del Masnou de la Nacional II ha de persistir i nosaltres mantenim aquesta 
partida.  
 
Quant a Esports, l’any passat teníem una partida que era de subvenció per un conveni 
amb el Club Esportiu Masnou de 13.000 €, perquè l’any passat va haver-hi les obres del 
camp de futbol i, per tant, es van crear unes despeses suplementàries perquè els equips 
de futbol poguessin mantenir els seus partits i van haver de llogar camps. Nosaltres 
volíem aprofitar, ja que teníem aquesta despesa, aquest any, per reconvertir aquests 
13.000 € en les partides de subvencions a entitats esportives. 
 
A Salut Pública hi ha una rebaixa molt important per a les drogodependències de 18.000 
€, una baixada de 7.000 €. Aquí tenim un acord del Ple del qual, a més a més, també ho 
recordo, CiU va fer molta bandera, hi va treballar molt i va insistir que el Pla sobre les 
drogodependències estigués dotat. Nosaltres el que fem és, amb coherència, mantenir la 
mateixa partida que hi havia.  
 
D’Igualtat hi ha rebaixes a totes les partides pràcticament. Aquí nosaltres proposem o 
mantenir-les o rebaixar-les amb menys intensitat i, en tot cas, arrodonir fins i tot a l’alça el 
servei. No cal recordar quins serveis està prestant actualment el CIRD aquí al Masnou. Jo 
crec que, malgrat la crisi, les polítiques de foment de la igualtat no són de les partides que 
s’hagin de retocar i, malauradament, des de principi d’any, en el tema de la violència 
domèstica al nostre país estem veient un augment bastant important. Esperem que aquí al 
Masnou no hi hagi casos d’aquests i, en tot cas, per intentar evitar-los, el que hauríem de 
fer és mantenir les partides pressupostàries.  
 
A Educació també hi ha una partida que ens sobta molt que baixi, que és la partida de 
reutilització de llibres, que vostès la fan desaparèixer i era de 17.500 €. Home, estem en 
èpoques complicades, fem-hi una petita rebaixa, però no eliminem aquesta partida. 
Nosaltres preferim mantenir-la en 15.000 €. Entenem que, justament perquè estem en 
situació de crisi, la reutilització de llibres representa un estalvi per a les famílies i, a més a 
més, té un sentit pedagògic, perquè estem ensenyant els nostres fills que cal estalviar. 
Aquesta seria de les partides més contradictòries en la situació actual.  
 
Pel que fa a les partides de Joventut, en mantenim els imports que hi havia a l’any passat.  
 
En Participació Ciutadana fem una rebaixa, però no tant de les activitats de Participació 
Ciutadana. Entenem que ara s’està fent un Pla de participació i més que mai hi ha una 
demanda per a la participació ciutadana. No entenem el sentit de rebaixar les partides de 
Participació Ciutadana.  
 
Gent Gran, són partides de 20.000 € que rebaixem a 6.000 €. Són partides que, realment, 
no són significatives sobre els 22.000.000 €. Tenim, company d’ICV, tenim 21.000.000 € 
de despesa, però tenim 22.000.000 € d’ingressos. En un pressupost de 22.000.000 €, 
retocar partides de 2.000 € o de 20.000 € no són significatives.  
 
A Serveis Socials fan una eliminació d’una partida que era de subvencions a entitats de 
Serveis Socials. Ja sabem que aquesta partida no la consumien entitats de Serveis 
Socials, però com que sí que estava lligada a la d’ajuts socials és una partida que ajudava 
a complementar la partida de Serveis Socials i, aquest any, vostès no l’apugen. Per tant, 
el que significa és que caldria més aviat mantenir-la.  
 
Quant a Solidaritat, també es carreguen la partida de promoció d’activitats de solidaritat. 
Home, les entitats que estan treballant al tercer món, que estan patint també la davallada 
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d’ingressos, perquè cada vegada també hi ha menys socis que paguin quotes a les 
entitats i els retallen subvencions d’altres cantons, que no tenen aportacions d’empreses 
privades, doncs jo crec que des de l’Ajuntament els hem de donar suport, més que res 
perquè puguin explicar als ciutadans i ciutadanes del Masnou quina feina fan, a qui 
s’adrecen i que puguin reclamar ajut de la gent del poble del Masnou.  
 
Quant a Immigració, també fan una rebaixa substancial. Nosaltres intentem fer la rebaixa, 
però no de la mateixa intensitat que la fan vostès.  
 
I les partides Promoció Econòmica. Aquí fan una rebaixa molt important, cosa que no 
entenem en les circumstàncies en què estem vivint. Comencem amb els cursos 
ocupacionals. Ja sabem que aquesta és una partida que ve ingressada tota pel SOC, però 
si nosaltres ja partim de 12.000 € i la rebaixem a 78.000 €, ja estem donant el missatge al 
SOC que l’any que ve ens donin menys recursos dels que ja tenim. Com que no és una 
partida que sigui finalista, sinó que es va modificant en funció dels ingressos que ens 
donen, em sembla un absurd tocar-la, perquè estem donant un missatge equívoc. Les 
partides d’inserció laboral que baixen de 30.000 € a 21.000 €, nosaltres diem no només 
que les hem de mantenir, sinó que les hem d’incrementar fins a 40.000 €. El Servei de 
Promoció Econòmica, d’11.000 € l’abaixen a 7.800 €. Nosaltres diem de mantenir-la en 
11.000 €; la de dinamització del Mercat Municipal, de 2.800 € l’abaixen a 2.520 €. 
Escolti’m, és una partida que és tan minsa que reduir-ne 250 € és que em sembla tan 
ridícul... El que fem nosaltres és mantenir-la i arrodonir-la en tot cas a l’alça, amb 3.000 €. 
Fires i promocions, de 35.000 € baixen a 22.000 €, mantenim els 35.000 € que ja teníem 
pressupostats de l’any passat. I els nous projectes de dinamització, de 20.000 € els han 
abaixat a 2.000 €. Nosaltres diem que es mantinguin en 20.000 €. I el conveni de la 
Federació, com ja he explicat abans, a les bases d’execució, que vostès plantegen de 
rebaixar de 36.000 € a 32.000 €, nosaltres plantegem rebaixar-lo a 36.000 €.  
 
Jo no ho sé, però vist quin és el panorama, jo crec que Promoció Econòmica... No sé què 
és el que es planteja l’Equip de Govern, però si hi ha dos conceptes pels quals s’ha 
d’apostar fortament ara és en Promoció Econòmica i Serveis Socials, i aquí fan 
exactament el contrari. Aquí fan una rebaixa de 90.000 € respecte de l’any passat al que 
són partides dedicades al foment de l’ocupació.  
 
A Serveis Centrals hi ha dues partides que se suposa que són per quadrar els números, 
perquè en depeses postals i despeses jurídiques difícilment gastarem menys que el que 
vam gastar l’any passat.  
 
Pel que fa a Seguretat Ciutadana, el rènting dels vehicles és una partida de 29.600 €, i 
vostès l’anul·len i la passen a zero. Mirin, els vehicles de la Policia Local són uns vehicles 
que tenen un desgast molt gran perquè estan treballant 24 hores. Nosaltres, ja quan vam 
entrar a governar al mandat passat o fa dos mandats, ja vam començar a implantar el 
sistema dels rènting perquè aquests vehicles, al cap de quatre o cinc anys, comencen a 
tenir uns problemes de manteniment i costen més mantenir que tenir-ne de nous. I llavors 
el sistema de rènting encaixa perfectament amb aquest servei. Entenem que amb les 
circumstàncies econòmiques no es pugui mantenir la renovació constant de tota la flota de 
cotxes de la Policia. Se’n pot rebaixar la intensitat. Nosaltres proposem abaixar-la 
pràcticament a la meitat: en lloc de canviar quatre cotxes en canviem dos cada any. Però 
no deixem de fer-ho per dues coses: perquè d’aquí a dos anys tindrem una flota 
absolutament tota caducada i, a més a més, no tindrem a l’històric aquesta partida i, per 
tant, l’esforç que haurem de tornar a fer d’aquí a tres o quatre anys serà molt més gran 
que si no el mantenim aquest any.  
 
En Recursos Humans, nosaltres havíem fet una esmena sobre el servei de prevenció de 
riscos laborals. Aquí la regidora va donar les explicacions pertinents, que, per cert, és 
l‘única explicació que hem rebut per part de l’Equip de Govern. Nosaltres retirem aquesta 
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esmena perquè entenem que és una esmena lògica, és una explicació lògica i raonada, i, 
per tant, retirem aquesta esmena del pressupost. 
 
Amb Noves Tecnologies, rènting de material informàtic. Aquí estem amb el mateix cas que 
amb els cotxes de la Policia Local.  
 
Prevenció de residus municipals, que vostès plantegen rebaixar-la de 5.000 € a 2.500 €,  
nosaltres diem de rebaixem-la, però deixem-la en 2.500 €.  
 
Llavors, comencem a entrar a les partides en les quals nosaltres plantegem una rebaixa 
ostensible que, curiosament, coincideix que són les partides més grosses d’aquest 
Ajuntament. Són les partides, per exemple, de jardineria, de 416.000 €. Vostès plantegen 
abaixar-la a 386.000 €. Som coneixedors —el vam aprovar l’altre dia— del plec de 
jardineria per valor de 449.383 €, IVA inclòs. Aquests plecs no sé per quin preu finalment 
es licitaran, però sí que et permeten fer una rebaixa del 20% sobre la concessió. Nosaltres 
hem fet una avaluació d’aquestes partides. La del servei de jardineria, la de recollida 
d’escombraries, la de brossa orgànica, que pugen a 143.000 €, nosaltres l‘abaixem a 
126.000 €. La recollida d’escombraries, de 535.000 € l’abaixem a 471.000 €; la de neteja 
de carrers, de 820.000 €, vostès proposen apujar-la a 903.000 €. Nosaltres pretenem 
abaixar-la a 742.000 € i el servei de neteja d’edificis municipals, de 300.000 €, vostès 
l’abaixen a 275.000 €. Nosaltres els diem que es pot arribar a rebaixar fins a 240.000 €.  
 
En resum, aquí el que hem fet és el contrari del que han fet vostès respecte al Pressupost 
de l’any anterior. Nosaltres diem que mantenim les partides que fan referència a l’atenció 
a la gent, les partides socials, i que rebaixarem les partides que són les partides grosses. 
D’allà sí que es pot fer una bona rebaixa, que són les partides de manteniment.  
 
Quant a les inversions, vostès han plantejat tres partides d’inversions. Nosaltres estem 
d’acord amb l’import. El que sí que demanaríem és que les detallin, perquè vostès han fet 
tres partides genèriques —adequació d’enllumenat públic, inversions de manteniment 
diverses i millores diverses de manteniment— i nosaltres els demanem que, dels 307.000 
€ d’adequació d’enllumenat públic, n’hi hagi 175.000 dedicats a la millora d’enllumenat a 
Santa Madrona, 75.000 al bescanvi de bombetes del municipi, i 37.000 a l’adequació a la 
normativa de caixes i connexions. Pel que fa a inversions de manteniment diverses, el que 
demanaríem és que hi hagués la partida de 50.000 € per arranjar la seu del patinatge allà 
al carrer de Rosa Sensat. I pel que fa a les partides de diversos manteniments, que pugen 
a 143.000 €, demanaríem que es dediquessin 75.000 € per a escoles municipals, 17.000 € 
per a casals d’avis, 15.000 € per al local d’ESQUIMA, 15.000 € per al local d’Entitats a 
Joan XXIII, 6.000 € per a escoles bressol, 6.000 € per al camp de futbol del Masnou, 6.000 
€ per al Club de Futbol de l’Atlètic Masnou i 3.000 € per a l’espai de petanca de Ramón y 
Cajal. I fins aquí.  
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, també són unes esmenes substancialment molt diferents del Pressupost que 
presentem i, en tot cas, no hi ha punts de trobada, però, en tot cas, després ja ho 
debatrem, en el moment de la votació del Pressupost; ja farem el debat i les explicacions 
de tot plegat.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ara, passem a la votació de les esmenes presentades pel Partit Socialista de Catalunya. 
N’hi havia una que la retiraves, no? La de Recursos Humans, queda clar. Sí, ho dic 
perquè la senyora secretària en prengui nota. Digues el número de l’esmena. 
 
El Sr. Artur Gual 
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La partida econòmica 22 706, Serveis prevenció riscos laborals i vigilància a la salut. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Que no forma part de l’esmena que ara es votarà.  
 
El president sotmet a votació les esmenes que presenten el Grup Municipal del PSC-PM 
amb el resultat següent: 7 vots a a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 11 vots en contra (CiU i 
ERC-AM) i 3 vots d’abstenció (PP i GIM). Les esmenes del Grup Municipal del PSC-PM 
queden rebutjades. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bàsicament, en la línia d’allò que han manifestat anteriorment 
amb les esmenes dels companys d’Iniciativa. Algunes de les esmenes són coincidents 
amb les nostres, però tornem a estar amb partides que es volen apujar d’Igualtat, 
Participació Ciutadana, Solidaritat o Immigració, i nosaltres no podem estar-hi a favor i, 
lògicament, no podríem donar-hi el nostre suport.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Perdó. El nostre vot ha estat favorable, perquè, com s’ha pogut comprovar, tot i que no 
coincidim al 100% en el contingut de les esmenes que ha presentat el Partit Socialista, sí 
que ho fem en un ampli percentatge i, en algun cas, com deia el regidor Artur Gual, fins i 
tot en els imports. Així, a tall d’exemple, per si no ha quedat prou clar, nosaltres pensem 
que, en l’actual situació econòmica, en l’àmbit impositiu creat bàsicament pel Decret de 
mesures urgents que va aprovar el Partit Popular el 30 de desembre i al qual després CiU 
va donar suport al Congrés dels Diputats les primeres setmanes de gener, ha comportat 
una càrrega impositiva sobre els nostres ciutadans i ciutadanes, i caldria que el Govern 
hagués fet un esforç per intentar reduir-la al màxim. Per tant, donem suport o hem donat 
suport a la proposta que feia el Partit Socialista en el sentit de deixar sense aplicar la taxa 
de clavegueram així com també per no aplicar l’increment en el preu públic de les escoles 
bressol que va acordar la Junta de Govern el 22 de desembre.  
 
També nosaltres no hem fet una relació detallada de les esmenes que hem presentat, que 
són també, com deia ell, a la vora de setanta, perquè hem intentat no avorrir el públic, 
però coincidim que s’han d’incrementar les partides destinades a Promoció Econòmica, 
Serveis Socials, Joventut, Immigració, Gent Gran, Medi Ambient i Paisatge, i també 
coincidim que s’han de retallar sensiblement, jo ja ho he explicat abans, algunes de les 
partides destinades a Manteniment. No coincidim, i ha quedat manifestament clar i ens 
xoca, en el tema de Cultura. Sí que ens ha agradat que bàsicament l’única referència 
negativa respecte a la nostra proposta hagi estat el tema del Ple de Riure, perquè això 
significa que, com a mínim, el Partit Socialista comparteix amb nosaltres que l’increment 
en partides a les quals abans jo em referia, com el tema del teatre i les activitats de 
promoció cultural, que augmenten astronòmicament, és un augment injustificat. Per tant, 
el nostre vot a favor ha estat, crec, suficientment explicat.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Primer, agraeixo el posicionament d’abstenció del Grup del GIM i del Partit Popular. I 
agraeixo molt especialment el vot favorable d’ICV als companys d’ICV. Únicament vull fer 
la puntualització sobre Cultura. Després ho esmentarem. En el que no estem d’acord és 
que pugi Cultura i baixi tota la resta, però per se que Cultura pugi, no hi estem en contra. 
Nosaltres hi hem apostat, hem apostat per la Cultura quan estàvem governant, érem 
conscients que partíem d’una situació de dèficit cultural i hi vam apostar durant els vuit 



16 
 

anys que vam estar governant i seguirem apostant conseqüentment ara que som a 
l’oposició en temes de cultura. Una altra cosa és que no s’entengui que pugi Cultura quan 
baixen tota la resta. Això és una altra cosa que ja explicarem més endavant. Però el que 
no té sentit és fer esmenes a Cultura quan nosaltres estem fent esmenes per apujar les 
altres partides de Serveis Socials.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Passaríem a votar la proposta del Govern amb les esmenes transaccionades incorporades 
del Grup Independent del Masnou i del Partit Popular de Catalunya. Aquesta és la 
proposta que ara sotmetrem a consideració.  

La proposta del Pressupost queda de la manera següent, modificada amb l’esmena 
transaccional: 

“Atesos els articles 162 a 171 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del 
Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 
28 de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, amb la 
realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
 
Atès el que prescriuen els articles 3 i 19 del Reial Decret legislatiu 2/2007, de 29 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 
 
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 126 i 127 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen que les 
corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla de 
personal, que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, reservats a 
funcionaris i a personal laboral i eventual. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer . Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2012, el resum del 
qual, per Capítols, és el següent: 

ESTAT DE DESPESES 
 

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT 

1 DESPESES DE PERSONAL 9.730.000,00 

2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 7.305.892,00 

3 INTERESSOS  558.945,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.429.035,00 

6 INVERSIONS REALS 500.000,00 

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.993.878,00 

 TOTAL PRESSUPOST    21.517.750,00 

  
ESTAT D’INGRESSOS 
 

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT  
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1 IMPOSTOS DIRECTES 10.999.800,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 270.000,00 

3 TAXES I ALTRES IMPOSTOS 4.533.100,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.873.949,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 425.700,00 

9 PASSIUS FINANCERS 500.000,00 

 TOTAL PRESSUPOST 22.602.549,00 

 
Segon . Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. 

Tercer . Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball i el catàleg de l’Ajuntament per a 
l’any 2012 que es detallen a l’expedient del pressupost. 
 
Quart . Sol·licitar, a les caixes d'estalvi o entitats bancàries en general, la contractació d'un 
o diversos préstecs per finançar les inversions incloses al Capítol VI del Pressupost 
general de l’any 2012, per l’import que s’hi esmenta i per a les finalitats que s'hi indiquen, 
a l’entitat que ofereixi millors condicions. 

Cinquè . Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis 
de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats. Aquest 
acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
El president sotmet a votació la proposta que presenta l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM), 
amb les esmenes acceptades dels grups municipals del PP i GIM amb el resultat següent: 
11 vots a favor (CiU i ERC-AM), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 3 vots d’abstenció 
(PP i GIM). S’aprova per majoria absoluta. 

El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer se’ns feia difícil votar a favor del Pressupost. Primer, 
perquè és un pressupost que no confecciona el Grup Independent del Masnou, sinó que el 
confecciona el Govern, com és lògic, és la seva competència. Però, després, també 
perquè és un reflex de les ordenances fiscals que es van aprovar i, per tant, reflecteix els 
ingressos previstos en aquelles ordenances. No cal oblidar que, en aquell moment, el 
Grup Independent del Masnou va votar-hi en contra, perquè suposava el que nosaltres 
enteníem que era una càrrega impositiva massa elevada per a les butxaques dels 
ciutadans, amb la creació de la taxa de clavegueram i amb la creació o l’invent o 
l’augment, millor dit, de l’impost de béns immobles per sobre del 3,2%. A això després li 
hem afegit la pujada de l’IBI anunciada pel president Rajoy, del Partit Popular, i ha fet que 
la càrrega financera es dispari molt, fins més del 13,5%, que representarà una pujada de 
l’IBI força important. Em consta que hi ha el compromís per part de l’Equip de Govern que, 
en la mesura del possible, si es pot, s’atenuarà aquesta pujada de l’IBI, si finalment les 
autoritats han portat a terme aquesta pujada i s’aclareixen de com i quan s’ha d’aplicar 
aquest increment del 10% i si és compatible o no amb els increments que podien haver 
aprovat els ajuntaments prèviament a aquesta modificació. Crec que hi ha el compromís 
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de l’Equip de Govern d’estudiar aquelles possibilitats per intentar que no repercuteixi tant 
en les butxaques dels ciutadans, si no tots, de la majoria, perquè, en fi, quasi tots tenen un 
habitatge en propietat, i no es vegi més minvada del que, segurament, ho està ara.  
 
Però també era difícil, la veritat, votar en contra del Pressupost, perquè, en línies generals, 
si el mires, la veritat és que teníem una assignatura pendent molt important, que era 
eixugar un dèficit produït per pressupostos anteriors i, per tant, produït pel Govern anterior 
amb la quantitat d’1.084.000 €. Per tant, partim d’una situació d’aquest tipus per fer el 
Pressupost. Enteníem que per al nostre Grup no era gens fàcil i que, per tant, havíem de, 
entre cometes, donar un vot de confiança a la tasca feta en la confecció d’aquests 
pressupostos i, sobretot, per la tasca que vindrà a partir d’ara amb l’execució d’aquests 
pressupostos, que ja anunciem que hi estarem molt a sobre per saber com i de quina 
manera s’executa. Cal dir que en el Pressupost, entre els ingressos previstos i les 
despeses previstes, hi ha una diferència d’un estalvi realment d’1.084.000 €, que ha de 
servir, com deia, per eixugar el dèficit. Per tant, això en certa manera per a nosaltres és 
haver fet els deures.  
 
No pot ser tal com els hauríem fet nosaltres i d’aquí que portéssim les nostres esmenes, 
que després tornarem a explicar, però sí que, com a mínim, doncs bé, la política de 
contenció de la despesa i, per tant, entenem que obligarà l’Ajuntament i l’Equip de Govern 
a ser molt més curosos, perquè, lògicament, disposarà de molt menys del que havia 
disposat en pressupostos anteriors i, per tant, governs anteriors, fet que obligarà que actuï 
amb més eficiència i eficàcia a l’hora de gastar. La veritat és que totes les partides 
excepte dues, i després ens referirem a això, baixen relativament: Alcaldia, Esports, 
Consum, Salut Pública... És a dir, totes les partides del Pressupost respecte a l’any 
anterior, respecte al 2011, baixen. I baixen lògicament obligades per la conjuntura que 
deia, pel dèficit provocat en pressupostos en exercicis anteriors i, per tant, entenem que 
és una bona notícia que comencem a tenir un pressupost més real i més adequat a la 
realitat econòmica financera actual.  
 
Em sobta també, és veritat, bé, dues són les partides que pugen o dues són les àrees que 
pugen, que són Cultura i Finances. Bé, el tema de Finances és lògicament pels 
compromisos financers de l’Ajuntament. Aquest any, són majors que en anys anteriors i no 
hi ha gaire més remei que apujar aquelles dues partides i, després, sobta que en el 
moment en què estem ara de crisi econòmica, de manca de recursos, l’Ajuntament, que 
en totes les àrees, com hem dit, ha fet una rebaixa prou important, doncs que Cultura es 
vegi beneficiada, no només mantenint la partida econòmica de què havia gaudit durant 
l’any 2011, sinó, a més, augmentant-la. Això com a mínim és sorprenent. Jo no sé si 
realment és que al darrere de tot això hi ha una política cultural que en breu veurem o és 
que realment hi ha un acord de Govern que fa que unes certes àrees s’hagin de sentir 
privilegiades, no ho sé. Jo espero i desitjo, pel benefici dels ciutadans, que l’Àrea de 
Cultura, que el programa de Cultura realment sigui prou potent com per justificar les 
despeses que preveu aquest pressupost, perquè, si no, el que veuríem o intuiríem és que 
potser hi ha hagut aquí una decisió més aviat política de correlació de forces polítiques, 
suposo que en el pacte.  
 
Nosaltres tot això ho hem intentat corregir a través de les esmenes, algunes de les quals 
han estat incorporades, i veient, en principi, que calia corregir doncs això, els excessos, 
potser que es podria fer en partides de Cultura. I referent al respecte de les altres àrees i 
sobretot la potenciació, en aquest cas, del Servei d’Inserció Laboral i al foment 
d’emprenedors. L’Equip de Govern, com hem vist abans, ha acceptat un augment de les 
partides del Servei d’Inserció Laboral de 10.000 € i de foment d’emprenedors de 6.000 €. 
Tot això són programes que hi havia destinats, lògicament, a crear petites empreses, 
petits emprenedors o autònoms i, sobretot, a crear llocs de treball al municipi que, 
lògicament, és el que més es necessita, a part dels recursos, lògicament.  
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També ha acceptat l’Equip de Govern que en algunes de les qüestions de subvencions a 
entitats es puguin mantenir o quasi mantenir les partides que hi havia previstes el 2011. 
Per a nosaltres és una gran notícia i, per tant, davant de tot això i davant de les 
explicacions globals que hem donat sobre el Pressupost i les esmenes, enteníem que una 
abstenció era prudent. 
 
També hem de dir que és un vot de confiança. Entenem que, en certa manera, s’han fet 
els deures que tocaven, que era racionalitzar la despesa i començar a prioritzar. Entenc 
que és una priorització política, però en moltes qüestions coincidim i, per tant, el que 
s’havia de fer era prioritzar i començar a gastar amb mesura, eficàcia i eficiència, perquè 
no està la qüestió econòmica per intentar despeses que no podrem suportar en el futur. A 
més a més, hem d’entendre, i es deia a la memòria econòmica i en els diferents informes 
que adjuntem a la proposta, que no és clar que el pressupost d’ingressos s’arribi a complir 
al 100% per la incertesa que hi ha ara mateix quant als diners que rebrem per part de la 
Generalitat de Catalunya i d’altres administracions com l’Estat. Això ens obliga a ser més 
prudents a l’hora de programar aquesta despesa i d’aquí que les nostres esmenes suposin 
increments que no arribaven als 50.000 € i realment suposaven una reducció de la 
despesa en 177.000 €, cosa que genera un estalvi net de 130.000 € per a l’Equip de 
Govern per als pressupostos, que podrien servir perfectament per cobrir futurs dèficits 
d’ingressos que poguessin donar-se durant l’any 2012. 
 
Bé, tot això és el que ens ha portat avui a mostrar el nostre vot d’abstenció. Esperem i 
desitgem que el Pressupost es posi en marxa. En definitiva, és la línia política més 
important que té, i que aquesta comenci a funcionar ja, perquè la veritat és que, i ens 
havíem queixat en algun Ple anterior, que semblava que hi havia una certa paràlisi, no sé 
si la paraula és paràlisi, però hi havia una certa lentitud a l’hora d’exercir o executar 
projectes. Jo suposo que havien de posar ordre econòmic a la casa. Un cop entenc que el 
pressupost es posa en ordre, jo crec que ara és qüestió d’actuar i actuar sobretot en 
temes de serveis d’inserció laboral, de promoció econòmica, com deien, i lògicament en 
serveis socials que també seran prou necessaris. Gràcies. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Aquest Ple hem aprovat la forma com emprarem els recursos del municipi durant tot el 
2012 i entenem que marcarà, per tant, la direcció econòmica i social que tindrà el poble, el 
nostre Masnou, durant tot aquest any. 
 
Hem revisat, des del PP, els pressupostos presentats per l’Equip de Govern i hi hem 
presentat una sèrie d’esmenes en àrees i partides que hem considerat d’especial interès i 
que el Pressupost inicial obviava, al nostre parer, i en certs aspectes eren molt millorables. 
 
Hem de comentar, com s’ha vist aquí, que han estat recollides parcialment en menor 
quantia i amplitud del que ens hauria agradat, bastant justes, però, tot i així, valorem el 
gest fet pel Govern positivament. Sobre la presentació d’aquest Pressupost, i a manera 
explicativa, interessa que tots els ciutadans en coneguin les limitacions i els motius 
d’aquestes limitacions, així com els continguts que ens semblen positius i altres sobre els 
quals creiem fermament que es podrien haver plantejar millor.  
 
Valorant alguns dels departaments, les assignacions a alguns dels departaments i d’acord 
amb les seves magnituds, destacaríem el pressupost ajustat i augmentat de l’Àrea de 
Manteniment i Serveis, una àrea sobre la qual recauen bona part de les demandes i 
queixes ciutadanes, pel que fa als nostres carrers, la jardineria i el manteniment de les 
infraestructures. Creiem molt positiva la millora d’aquestes partides, que globalment pugen 
cap als 500.000 €. No obstant això, no penseu que tot aquest augment va destinat a 
aquest aspecte, encara que puja en gruix la partida, no tot es destina a millorar la neteja, 
la jardineria i les millores urbanístiques, ja que hi ha un fet de certa rellevància en aquest 
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pressupost, que potser no s’ha comentat, i desvirtua en part les partides, que és que els 
consums de llum són molt importants en segons quins departaments i s’han vist 
incrementats d’una manera importantíssima en el pressupost del 2012 fruit d’una manca 
d’una valoració correcta per motius que ara no entren al cas i que es van produir a 
l’exercici passat.  
 
Vist partida per partida, aquesta desvinculació dels consums afecta també una altra àrea 
com és el pressupost assignat a Esports, que gestiona les infraestructures esportives, i 
per això són les pujades que es plantegen dins dels pressupostos per a cada àrea i són 
absorbides per aquest concepte, la qual cosa vol dir que hi ha una part de la despesa 
pressupostada que anirà a factures de la llum. Això no s’ha dit, però es pot observar dins 
de cada partida assignada i molt més, amb una importància relativa respecte al que hi ha 
hagut altres anys, la qual cosa no és una millora específica i sí més despesa corrent 
pressupostada correctament a l’exercici 2012. L’apartat del pressupost assignat a 
Promoció Econòmica es troba també, si fa no fa, afectat per aquestes variables. 
 
També hi ha una altra magnitud que ens agradaria destacar del Pressupost dins l’Àrea de 
Finances. És l’àrea dels números i aquí ens l’hem mirada tres cops i no hem trobat per on 
ajustar-la. Cal dir que dels nostres ingressos una part molt important va a parar als bancs 
per la devolució de crèdits i pagaments d’interessos, més crèdits per a la finalització recent 
de carències contractades en préstecs per compromisos anteriors que ara han finalitzat, 
així com una massa d’interessos important. Dins d’això, cal dir que podem estar, entre 
cometes, contents, ja que els tipus d’interès per a les partides que es van contractar al seu 
moment encara són baixos pel que podrien ser les circumstàncies actuals. Això és un petit 
taló d’Aquil·les, perquè quan pugin els interessos tenim una massa a pagar que podria fer 
ballar els pressupostos en un altre exercici. 
 
El deute del Masnou és un dels llasts que expliquen bona part de la falta de capacitat per 
realitzar algunes de les millores que ens agradarien, sobretot les millores en barris, 
mobilitat, etcètera que tantes vegades es demanen i de les quals tantes vegades ens 
queixem, perquè no hi ha pressupostos per fer res. 
 
Per valorar aquestes magnituds i prenent el pressupost d’ingressos i restant la despesa de 
personal, si agafem els 22 milions i escaig i traiem personal, més o menys, la regla ens 
diria que una cinquena part va a parar als bancs. 
 
Respecte a les esmenes que hem presentat i han estat acceptades parcialment per 
l’Equip de Govern, la nostra línia general ha anat adreçada cap a la millora de la dotació 
d’Esports, especialment en promoció i entitats com el patinatge, com abans hem 
comentat. També les millores de salut, la promoció de la salut, l’augment d’ajudes socials, 
i també dotar, és clar, adequadament Promoció Econòmica i especialment les ajudes per 
facilitar l’ocupació, professionalitzant el servei, que és una aspiració que ja vam manifestar 
en anteriors plens i que continuarem comentant quan vinguin les circumstàncies. No hem 
comentat res de l’emprenedoria quan nosaltres en som molt partidaris per una raó. Fa poc 
vam signar un acord entre PP i Convergència a la Generalitat per defensar i fomentar 
l’emprenedoria a Catalunya. Volem esperar a tenir els acords i veure com es plasmen a 
casa nostra per poder demanar més actuacions o bé adaptar-nos al que ens vingui que ja 
s’ha acordat prèviament. 
 
Altres demandes nostres no han estat ateses. Què demanàvem? Demanàvem reduir 
festes i cultura. Pensem que no toca en un pressupost que ja recull l’ajust necessari 
aplicat al Ple de Riure, però que, no obstant això, prima de forma notòria altres apartats, 
és a dir, dins de Cultura baixa el Ple de Riure però pugen altres apartats. S’ha de veure la 
composició d’aquestes partides. No ho hem entès i estem convençuts que forma part del 
cos de pacte de Govern amb Esquerra, beneficiari directe a través de les àrees que 
gestionen. També demanàvem reduir, en aquest cas a zero, la partida de solidaritat, ja 
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que no entenem segons quins tipus d’ajudes ni quins objectius persegueixen, i crec que és 
un tema que s’ha de posar sobre la taula com més aviat millor.  
 
En la resta de partides, i per no ser extensiu, s’aprecien esforços d’estalvi que podrien 
haver estat majors i reconduir diners cap a altres apartats, per exemple, quin sentit té amb 
unes de les partides destinar 33.000 € a persones nouvingudes —eufemisme per dir 
immigrants— quan avui dia ens trobem amb una situació en què molts catalans i 
espanyols han de migrar a la recerca d’oportunitats que aquí no estan trobant? No crec 
que a Noruega ni a Alemanya ni a Itàlia ni a França ni als Estats Units ni a països de 
l’Amèrica del Sud on puguin emigrar els nostres familiars, amics, companys, veïns trobin 
generosos serveis, per descomptat gratuïts, per a nouvinguts allà. És a dir, és ara tasca 
d’aquesta oposició i del PP, al qual represento, vetllar perquè els números es tradueixin en 
millores per als ciutadans, que és del que estem parlant, ja que gestionem uns diners que 
són de tots i hem de ser molt exigents en això. Ponderada la balança de continguts del 
pressupost, hem optat per l’abstenció. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gairebé començaria pel final de la intervenció del regidor del PP, però entenc que, en tot 
cas, serà l’Equip de Govern qui hagi de defensar les seves polítiques d’immigració, perquè 
si ho féssim nosaltres seríem molt rigorosos i molt taxatius en la defensa d’aquestes 
polítiques. 
 
Abans d’entrar en l’explicació del nostre vot, volia fer dues consideracions. La primera és 
tornar a insistir en el que he dit, en el que ha estat la presentació de les esmenes. Crec 
que hem d’insistir en la denúncia de l’actuació d’aquest Govern, que trenca d’una manera 
clara la dinàmica que s’havia seguit durant els vuit anys anteriors, en els quals, sobretot 
els primers quatre anys, hi havia una majoria absoluta que permetia actuar d’una altra 
manera i, en aquests quatre primers anys, Esquerra Republicana formava part del Govern, 
i es van esforçar abastament tant per facilitar puntualment la informació com per mantenir 
totes les reunions que fossin necessàries en un intent d’arribar a propostes consensuades, 
de vegades amb més èxit i de vegades amb menys. El que és clar és que l’èxit no es pot 
buscar, si no es fa el més mínim esforç, que és el que ha fet aquest Govern, i creiem que 
això és una cosa que s’ha de denunciar i no ens cansarem de denunciar-la. No s’entén 
governar des de la majoria absoluta amb la prepotència que deixar de banda les 
propostes que presenten partits que representem més d’un 30% dels votants del municipi, 
i entenem que això és una postura que no diu res a favor de la democràcia i per això la 
denunciem. 
 
La segona va en la línia del que deia abans el regidor del Partit Socialista. Malgrat que 
Convergència s’ha passat any rere any, aquests darrers vuit anys, criticant els 
pressupostos que presentaven els governs anteriors, si analitzem el Pressupost que ha 
presentat aquest any veiem que és una fotocòpia barata i reduïda de les propostes que 
havien presentat els anys anteriors els governs municipals. Per tant, això només pot 
significar dues coses, i no sabem quina és pitjor: o bé que no han treballat prou per trobar 
una proposta realment alternativa o que resulta que allò que es van passar tants i tants 
anys criticant per dolent no era tan dolent si a ells els ha servit per fer aquesta proposta. 
 
Pel que fa a la nostra postura de vot, jo crec que val la pena insistir en uns quants 
aspectes. El primer fa referència als ingressos. Abans, el regidor del GIM esmentava que 
la seva postura per justificar l’abstenció estava relacionada també d’alguna manera amb la 
postura que havien mantingut al mes d’octubre a l’hora de votar les ordenances. Nosaltres 
estem en la mateixa situació. Nosaltres creiem que, tal com vam fer al Ple del mes 
d’octubre quan es van aprovar les ordenances, en què nosaltres vam votar en contra, hem 
de mantenir la nostra oposició al fet que la política impositiva acordada per Convergència i 
Esquerra Republicana amb el suport molt amigable del PP a Madrid hagi permès que 
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s’incrementin els ingressos de l’Ajuntament en gairebé un 1.300.000 € i que tots aquests 
diners vagin a càrrec d’impostos i de taxes municipals. Creiem que això és una cosa que 
cal denunciar, perquè això significa que l’increment impositiu que partiran els nostres 
ciutadans i ciutadanes aquest any 2012 serà del 8,8%, i dubto que hi hagi gaires municipis 
a Catalunya en els quals amb l’actual situació de crisi per la qual estem travessant això 
arribi a xifres d’aquesta magnitud. Per tant, la primera raó per al nostre vot negatiu és 
l’absoluta discrepància amb la política impositiva de Convergència i Esquerra 
Republicana. 
 
La segona fa referència a la política de personal. S’ha fet esment al fet que els 
pressupostos contenen tota la informació relativa a personal, plantilla, llocs de treball... 
Nosaltres, des del mes de desembre, ho deia abans, hem entrat escrits a l’Ajuntament 
demanant informació, entre d’altres aspectes, sobre polítiques de personal, sobre 
moviments, sobre decrets i acords que justifiquin aquestes actuacions i encara estem 
esperant rebre la totalitat de la informació. Per tant, nosaltres no podem estar d’acord que, 
com a polítiques de personal, el Govern entengui reduir drets socials i drets econòmics 
laborals dels treballadors, tal com s’ha posat de manifest des del mes d’octubre de l’any 
passat fins ara, i no sabem pas com acabarà. 
 
Una altra raó que justifica la nostra posició contrària és la política de despesa municipal 
plantejada per CiU i ERC, primer, perquè tal com està fent el Govern del PP a Espanya i 
també com estan fent els governs de Convergència a Catalunya, una de les formes de 
retallar despesa, i m’hi referia fa un moment, és carregar una part d’aquesta reducció de 
despeses sobre les condicions laborals i socials dels treballadors, que havien estat 
pactades pel Govern i representants sindicals i a les quals, tant CiU com ERC, havien 
donat suport en aquesta mateixa sala de plens més de dues vegades. Per tant, entenem 
que aquesta actuació, que mostra d’una manera fefaent una contradicció important entre 
la posició d’ERC i CiU quan són al Govern o quan són a l’oposició, és una situació que 
s’ha de denunciar. I com que nosaltres no la compartim, no podem votar a favor d’aquest 
pressupost. 
 
Una altra qüestió que ens hi ha fet votar negativament és que, tal com ha quedat palès 
entre les nostres esmenes i la proposta del Govern, hi ha diferències abismals entre la 
política de despesa preconitzada per CiU i la que ha plantejat el nostre Grup Municipal. 
Només una referència més: fixeu-vos que sí que ha tingut, el regidor de CiU, el senyor 
Birba, la deferència de contestar trenta segons a les esmenes del Partit Socialista, però no 
ha destinat ni una miserable paraula a les esmenes d’ICV-EUiA, i jo crec que això també 
és una cosa que cal denunciar i cal denunciar enèrgicament. 
 
Fixeu-vos que aquestes diferències, que a més a més són lògiques, i no ens cansarem de 
repetir-ho, entre les polítiques de despesa i pressupostàries de CiU i ICV-EUiA no haurien 
de ser tan lògiques des del punt de vista d’ICV i ERC, però sembla, com deia abans, que 
una cosa és el que dius quan ets a l’oposició i una altra cosa és el que dius quan ets al 
Govern, que és molt descarat en el cas de CiU, ja que els darrers vuit anys, ho hem de 
recordar, el ponent de CiU pel que feia a temes econòmics era el senyor Pere Parés, que 
avui és el nostre alcalde, i parlo del “nostre alcalde” perquè fa un Ple o dos va fer la 
sensació que nosaltres no consideràvem el senyor Pere Parés el nostre alcalde i nosaltres 
l’hi considerem. Va fer una intervenció un regidor del seu Grup que deia: “Perquè el 
senyor Parés és el seu alcalde”. És el nostre alcalde i és el nostre alcalde perquè ha estat 
elegit democràticament, i perquè nosaltres entenem que això és així i així ha de continuar, 
però bé, en aquell moment era el portaveu de CiU en polítiques d’hisenda i no he fet 
l’exercici de repassar les vuit actes dels vuit plens anteriors en les quals es defensaven les 
polítiques pressupostàries de CiU perquè em dirien que me’n vaig molt enrere en la 
història, però m’he mirat l’acta del febrer de l’any passat i he recollit les intervencions del 
llavors regidor Pere Parés, que llegiré, més que res, per aclarir les coses, i demano 
disculpes al públic que ens acompanya. Entre altres coses el senyor Pere Parés deia el 
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següent: “Quant a la despesa corrent, els proposem (era quan proposaven les esmenes 
que plantejava CiU) incrementar les partides següents (fixeu-vos): cursos ocupacionals 
amb una dotació suplementària de 20.000 €, servei d’inserció laboral amb una dotació de 
15.000 € més, servei de Promoció Econòmica amb 5.000 € més, nous projectes de 
dinamització amb 25.000 € de dotació.” Ens sol·licitaven la creació d’una partida de 
microcrèdits per a iniciatives empresarials amb una dotació inicial de 26.000 €. Quant a 
ajuts socials, demanaven 13.185.000 €, però jo crec que els tres zeros finals sobren i 
devien ser només 13.158 € d’increment, d’una partida que comparativament parlant i en 
termes pressupostaris no experimenta cap increment i la base de liquidació del pressupost 
presenta obligacions concretes, per tant, molt per sobre del pressupost inicial que se’ns 
presenta. Ens demanaven també augmentar la partida de subvencions i serveis socials 
per 2.500 €, també els convenis amb entitats i serveis socials en 5.000 €, i també ens 
demanaven —i aquí també faig èmfasi— augmentar 9.700 € més sobre els 11.500 € que 
hi havia de pressupost per a subvencions per a entitats de gent gran —qui ho havia de dir! 
També ens demanaven —s’hi ha fet abans esment, però jo en tinc les xifres— que la 
partida que en aquells anys presentava el Govern assignada al Pla de drogodependència 
es complementés amb 12.000 € i que es passés a nomenar Observatori de les Drogues, i 
ens demanaven —estrany— que incrementéssim la partida de l’N-II amb 5.000 € més. 
 
I fixeu-vos: per què no parlar del Ple de Riure? Parlem del Ple de Riure. Ens deien: “I 
finalment plantegem, doncs, una esmena gairebé simbòlica dedicada a la partida de teatre 
del Festival de Teatre Ple de Riure (suposo que plantejaven disminuir 10.000 €, no 
costaria res mirar les esmenes què deien) i sabem que amb aquest fet ni ho solucionem ni 
en qüestionem la continuïtat, però volem deixar palesa una cosa que ja hem anat repetint 
any rere any (fins avui), que cal una reflexió en profunditat de tota la corporació al més 
majoritària possible de les possibles solucions de la continuïtat i el finançament d’aquest 
espectacle.” Això és el que deien fa un any i pocs dies. I tot això, en què ha quedat avui 
que governen? Miri, s’ha quedat que, de passar a proposar destinar 91.000 € més a 
polítiques de Promoció Econòmica, avui proposaven reduir les partides en 33.699 €, o 
sigui, 125.000 € de diferència; que, de passar a destinar 60.000 € a polítiques i serveis 
socials, avui proposaven reduir aquestes partides en 22.450 €; que, de passar a proposar 
destinar 9.700 € més a polítiques de subvenció per a la gent gran, avui han acordat reduir 
les partides destinades a gent gran en 14.570 €; que, de proposar que la partida del Pla 
de drogodependències es complementés amb 12.000 € i que es passés a nomenar 
Observatori de les Drogues, avui han acordat mantenir-ne el nom i, en canvi, disminuir-ne 
l’assignació en 7.000 €, i que, de passar a proposar l’increment de la partida de l’N-II en 
5.000 €, avui l’han deixada reduïda a 1 €. I com a últim exemple, i per no avorrir el públic 
assistent, també han passat de presentar una esmena que, com deia abans el Sr. Parés, 
qualificaven gairebé com a simbòlica relacionada amb el Ple de Riure, a assumir, un any 
més, un important dèficit en el Festival i, a més a més, afegir a aquest dèficit, com deia 
abans, els 62.000 € que pensen destinar a despeses de teatre, música i dansa. Nosaltres 
—semblava que abans el regidor del Partit Socialista ho podia posar en dubte— també 
som partidaris de la cultura. Pensem que la cultura i l’educació són dos dels baluards dels 
quals els Governs d’esquerres, com a mínim, haurien de fer bandera i això ho hem 
demostrat abastament en els vuit anys en els quals hem estat governant. Però, com deia 
ell també, ara no estem en un situació per llançar les campanes al vol i, per tant, entenem 
que, en aquest cas concret, ho he dit abans, si alguna cosa ha de prioritzar-se entre 
polítiques socials, polítiques de Promoció Econòmica i polítiques culturals són les dues 
primeres, i, quan vinguin les vaques grosses, ja tornarem a posar la cultura al capdavant.  
 
Doncs bé, vull fer especial èmfasi en aquests 62.000 € destinats a teatre i activitats de 
música i dansa als quals abans al·lusió. En part, el Partit Popular quan deia —em sembla 
que era el Partit Popular, o potser era el GIM— que deu estar prevalent un pacte de 
Govern entre CiU i ERC. Per informacions que tenim, que no sabem si són contrastades o 
no, sembla que aquests 62.000 € en part van destinats o es pensen destinar a contractar 
una persona per tal de promocionar aquestes activitats culturals i dinamitzar la vida 
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cultural al municipi. Si això fos així significaria que, d’una banda, aquest Govern retalla les 
condicions laborals i socials als treballadors municipals i que, amb part dels diners que 
s’estalvia, proposa contractacions externes. De la mateixa manera, amb aquests diners 
podrien complementar els que es redueixen en compres de llibres i els 4.000 € que 
estaven destinats a promoció i a protecció del patrimoni municipal, i ara aquesta partida no 
queda ni amb 1 €, queda amb 0 €.  
 
A més a més, hem votat en contra d’aquest Pressupost, perquè insisteixo que no entenem 
per què s’hi han negat, fixeu-vos, si han estat capaços de fer l’esforç de destinar 36.000 € 
a aconseguir l’abstenció del PP i del GIM, 36.000 €. Jo crec que hauria estat un detall, no 
amb el nostre Grup Municipal, però sí amb tota la gent que està treballant a l’Aula 
d’Extensió Universitària del Masnou, afegir a la llista de subvencions aquests 3.000 € que 
el nostre Grup demanava, perquè no voldríem pensar que la raó per no acceptar aquesta 
proposta sigui que aquesta entitat i aquesta associació va començar les seves activitats 
quan el regidor d’Educació, en aquella època, era un regidor d’ICV-EUiA. No ens 
agradaria pensar-ho i menys encara no ens agradaria tenir la certesa que aquesta ha 
estat la raó fonamental. I, a més a més, hi hem votat en contra perquè la retallada a les 
polítiques de cooperació i també de Serveis Socials crec que posa en perill dos grans 
consecucions dels governs progressistes i d’esquerres que van governar al municipi del 
Masnou els vuit anys anteriors. El primer, el del 0,7% destinat a Solidaritat i Cooperació, 
que havíem arribat fins a l’1% i que, ara, quan tinguem les dades concretes, que les hem 
demanat i, hi insisteixo, no se’ns han facilitat, pensem que estarà per sota del 0,7%, amb 
la qual cosa estarem incomplint directrius importants i, d’altra banda, també pensem, no 
tenim informació per contrastar-ho, però pensem que, segurament, els diners destinats a 
polítiques de serveis socials tampoc no arribaran al 4%, amb la qual cosa això podria 
posar en perill l’obtenció de subvencions per part de la Generalitat i per part d’altres 
administracions. Nosaltres, doncs, no creiem que el Govern hagi fet els deures i no 
compartim que la manera d’aconseguir eixugar el dèficit de l’Ajuntament sigui a còpia 
d’incrementar exageradament els impostos als nostres ciutadans i ciutadanes, un 8,8% i 
incrementant les despeses. Penseu que aquest Pressupost municipal que hem acabat 
d’aprovar, a banda d’aquests 30.000 €, significa un increment de la despesa del 3,6%; per 
tant, estem en una situació de polítiques d’austeritat i aquest Govern el que fa és 
incrementar la despesa en un 3,6%. No podem compartir aquesta actuació. De manera 
que, per acabar, hi ha una raó fonamental també per la qual hi hem votat en contra i és 
perquè, justament, el vot en contra és el vot que ens permet tenir la possibilitat que, si ho 
considerem adient, contra aquesta proposta d’acord que s’acaba d’adoptar fa una estona, 
nosaltres puguem presentar-hi el recurs corresponent, a la qual cosa, de moment, no 
renunciem. Gràcies.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Primer de tot, en pla una mica de broma i per distendre una mica, vull llegir tres frases que 
va dir el Sr. alcalde el 3 de febrer de 2011 quan es referia al dia de l’aprovació del 
Pressupost. Deia: “S’ha consolidat, per desgràcia, una pràctica habitual. S’ha fet normal 
allò que no ho és. S’ha elevat a categoria de regularitat allò que és irregular.” Es referia a 
l’aprovació del Pressupost no al mes de desembre, sinó ben entrat l’any. L’ha encertada, 
l’hem fet habitual i, fins i tot en el seu mandat, el primer Pressupost l’arrenquem igual.  
 
Primer de tot, voldria fer dues reflexions. La primera, senyor alcalde, ja s’ha dit aquí 
d’alguna manera, vostè va ser durant els darrers anys el portaveu de CiU i, com a tal, va 
ser qui rebia la informació del Pressupost, i sap la forma en què se li donava aquesta 
informació i el contingut de la informació. Jo no sé si és coneixedor de com s’ha donat la 
informació als grups municipals aquest any. Si no ho sap, jo li ho explico. Vam ser 
convocats a la Comissió Informativa la mateixa setmana del Ple, ja vam perdre un parell 
de dies. Vam ser convocats a través d’un sobre com aquest amb la informació que conté 
aquest sobre, 22.000.000 €, aquest sobre, quatre PDF. Amb un pressupost que és 
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l’econòmic, que no està ni per regidories. El regidor que li parla va haver de descobrir on 
era el llapis i la goma d’esborrar perquè feia deu anys que no la utilitzava per començar a 
picar els comptes i intentar construir una alternativa de pressupost. També és veritat que, 
després de demanar-ho repetidament, i no només jo, sinó diferents regidors, diferents 
portaveus, el divendres al tard vam rebre l’Excel que tots fa anys que treballem comparatiu 
amb l’any anterior. Doncs bé, el dimarts, a la Comissió Informativa, que es diu informativa 
perquè els regidors de l’oposició hi expliquem les esmenes, perquè l’Equip de Govern, sap 
el senyor alcalde quan va trigar el regidor de Finances a explicar el Pressupost municipal? 
Ni cinc minuts, ni tres, ni un, cap minut. No va donar ni una explicació. És més, avui hem 
votat un pressupost del qual els regidors que formem part d’aquest consistori no hem 
rebut ni una explicació. Menteixo, una, de la regidora de Recursos Humans, que em va 
explicar una partida. Em sembla que és menystenir els regidors, almenys els que som a 
l’oposició, d’aquest consistori i que estem aprovant un pressupost que és l’eina bàsica per 
treballar la política d’aquest Ajuntament durant l’any. A més, al principi del Ple han sortit 
aquells criteris que havia enviat el Ministeri, que va enviar el dilluns, i el dimarts vam tenir 
Comissió Informativa i l’Equip de Govern no va explicar res.  
 
Segona reflexió. Això també ho he denunciat ja en més d’una sessió plenària, però ara ha 
estat molt evident. Miri, el senyor regidor de Finances i també el senyor alcalde 
normalment als mitjans de comunicació opinen una cosa i després, quan porten a 
aprovació documents, diuen absolutament la contrària. No et diuen un altre no, és que et 
diuen la contrària. I els ho llegiré. El Masnou Viu del setembre del 2011: “Ens hem trobat 
un pressupost 2011 maquillat o mal fet, és a dir, que no s’ajusta a la realitat. Per una part, 
els ingressos a dia d’avui estan sobrevalorats al voltant de mig milió d’euros a causa d’una 
previsió no ajustada suficientment a la conjuntura actual.” Juntament amb el Pressupost, 
hi ha un informe econòmic, l’informe financer, que signa el senyor Birba, que amb data 13 
de febrer, que diu, quan parla de les plusvàlues: “La liquidació real ha estat més elevada 
que la pressupostada.” I quan parla de l’impost de vehicles: “La xifra efectivament 
liquidada l’any passat va situar-se en un 99,2% respecte al pressupostat.” Quan parla de 
l’IAE diu: “L’import liquidat a l’exercici 2011 ha estat superior al que s’havia pressupostat”, 
Quan parla de les taxes d’escombraries: “La liquidació real d’aquest exercici ha estat del 
96,3%.” Quan parla de l’impost de construccions es proposa el mateix que l’any passat i 
quan parla de tot el capítol 4 diu: “S’ha fet el Pressupost molt similar al del 2011.” Quan 
parlava de les despeses, el senyor Birba deia: “Uns anys d’expansió responsable de 
despesa aboquen a les circumstàncies actuals, a prendre mesures urgents per encarrilar 
la situació.” Al mateix informe al qual em referia abans, el senyor Birba diu: “L’increment 
del pressupost respecte al 2011 ha estat tan sols d’un 1%.” Si un fa l’exercici i suma el 
capítol I, II, III i IV, ja vaig dir-ho l’altre dia, la suma d’aquests capítols, que és la despesa 
real, puja 11.000 € més, que, en opinió del Sr. Birba, deuen ser 11.000 € més de despesa 
irresponsable, si vostè és conseqüent amb el que deia al mes d’octubre.  
 
Pel que fa al Sr. alcalde, a La Clau li feien una entrevista i la primera resposta que va 
donar era: “El nostre objectiu principal és el foment de l’activitat econòmica, així com 
l’assistència a les persones que, en aquests moments, ho estan passant malament i no 
poden o els costa seguir l’activitat normal.” Doncs, miri, a la partida de Promoció 
Econòmica, si un treu el que són els consumibles i fa una valoració únicament de les 
partides que fan referència al foment de l’activitat, estem entorn de 90.000 € menys que 
l’any passat i, si compta les de Serveis Socials, 22.000 € menys. Si aquestes partides 
fossin en relació amb tota la resta de partides, vol dir que si tot el pressupost baixés, 
podríem entendre-ho, però és que no és així. Això que el Pressupost d’aquest Ajuntament 
d’aquest any està ajustat a la nova situació i que, per tant, gastem menys, és mentida. 
Aquest any gastem més que l’any passat i el que estem fent és gastar menys en Serveis 
Socials i gastant menys en Promoció Econòmica.  
 
Ara farem una anàlisi del Pressupost per capítols. Després d’uns quants anys, la crisi no 
ha arribat ara, la crisi va començar el 2008 i al mandat passat, el 2008, 2009 i 2010 van 
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ser pressupostos congelats, i el 2011 fins i tot va baixar el Pressupost total de 
l’Ajuntament. Doncs bé, ara tornem a estar amb una situació expansiva, puja 22,1 milions 
d’euros, exactament 1.313.000 € més que l’any passat, un 6% més que l’any passat. Si 
mirem el quadre comparatiu, al capítol de despeses del capítol I són 393.415 € menys; la 
compra de béns i serveis, el capítol II, puja 393.127 €. Amb aquests 30.000 € d’última hora 
estarem sobrepassant els 400.000 € de més que l’any passat, al capítol II. Els interessos 
pugen 178.000 € i les transferències corrents baixen 167.000 €, deixem a part els passius 
financers. Si analitzem el capítol I, aquests 393.000 € de menys tampoc no són reals, 
perquè hem de recordar que, d’aquests 393.000 €, 280.00 € estaven pressupostats l’any 
passat però no es gastaven. El Decret que feia que els treballadors de l’Ajuntament 
cobressin un 5% menys obligava a comptabilitzar-los; per tant, estaven comptabilitzats al 
capítol I però no es gastaven, i el que ha fet el Govern actual, que està lliure de 
comptabilitzar-los al capítol I, és aplicar-los al capítol II i gastar-los realment. Per tant, la 
pujada de despesa puja més dels 400.000 €. És veritat que han abaixat escassament cent 
mil euros i escaig, 60.000 € dels dies de lliure disposició de Policia i els altres deuen ser 
d’hores extres o no ho sé, perquè amb la documentació no hem estat capaços de trobar-
ho.  
 
Aquí també vull recordar que vam fer una transferència a la Diputació de Barcelona de la 
recaptació de tributs. En aquell moment, el Partit Socialista, tot i que està a favor de fer 
aquesta transferència, no vam poder-ho votar, perquè enteníem que faltava la correcció al 
capítol I de la feina que deixarà de fer aquest Ajuntament, especialment, l’administració de 
Policia Local. El regidor de Finances ens va explicar que això ho notaríem al pressupost i 
no hem estat capaços de trobar-ho. No dic que no hi sigui, ho dubto, perquè els marges 
que ens dóna la diferència són menys de 40.000 €, però no hem sabut trobar-ho.  
 
Pel que fa al capítol II, aquí proposen un augment de 393.000 €, que, amb aquesta 
correcció que hem fet avui, estarem passant els 400.000 €. He de recordar-li que l’any 
passat, nosaltres, al capítol II, vam fer una rebaixa de 292.000 €. Per tant, no només han 
recuperat la despesa que l’any vam abaixar, sinó que, a més a més, hi han posat cent 
euros i escaig més. On han anat a parar? Doncs han anat a parar a les partides de neteja 
viària, de recollida d’escombraries, de jardineria i via pública, i de clavegueram. I han fet 
una disminució de tota la resta de partides, amb una sola excepció: Cultura, que entenem  
que deu ser per enfortir el pacte del Govern. Nosaltres no estem en contra, repeteixo, que 
s’augmenti la cultura si a la vegada hi ha un augment en Promoció Econòmica, en Serveis 
Socials, en Solidaritat i en Dona, que seria conseqüent. El que no és conseqüent és 
abaixar totes les partides excepte la de Cultura.  
 
Pel que fa al capítol III, vostès fan un nou pressupost, jo crec que molt conservador, i em 
sembla bé, no els criticarem, perquè hi ha una incertesa sobre com evolucionaran els tipus 
d’interès. Jo estic convençut que acabarem l’any estalviant diners en aquest capítol. Pel 
que fa al capítol IV, que són les transferències corrents, que són aquells diners que 
l’Ajuntament aporta a altres administracions i especialment les subvenciona que fa a les 
entitats del Masnou, aquí hem vist una retallada important: l’han rebaixat 167.000 €. Miri, 
l’Ajuntament ho està passant malament, les economies familiars ho estan passant 
malament, les empreses ho estan passant malament, però les entitats del municipi també 
ho estan passant molt malament. Estan deixant de cobrar quotes, estan deixant de cobrar 
subvencions, no tenen el mateix suport ni la mateixa acollida que tenien abans... Per tant, 
treure’ls o rascar-los del Pressupost municipal és abocar-les, en alguns casos, a la 
desaparició, i hem de recordar que aquestes entitats són les que donen vida al nostre 
municipi, són entitats culturals, esportives, educatives, cíviques que estan omplint el 
nostre municipi. Si empobrim les entitats, estem empobrint el nostre municipi. 
 
 
Pel que fa al capítol IX, els passius financers, és veritat que aquest any la partida puja 
217.000 € perquè s’ha acabat la carència que nosaltres fa dos anys vam aplicar sobre els 
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crèdits entenent que aquesta crisi econòmica, al cap de dos anys, remuntaríem els 
ingressos i seríem capaços de tornar-los a ingressar. És veritat que això és un llast, però li 
he de dir una cosa, senyor Birba, especialment a vostè: el 2003 —jo ara no ho recordo 
perquè no tinc la xifra aquí, de quin era l’endeutament al 2003—sobre un pressupost de 
14 milions que vostè va deixar quan va ser el 2003 l’últim regidor de Finances, el 2003 
estava al Govern, si més no estava al Govern, l’esforç d’amortització que vol dir aquella 
part de diners del pressupost que dediquem a retornar crèdits, era d’un milió i mig sobre 
14 milions, exactament el 10,8% dedicàvem a retornar diners. Ara, malgrat l’augment 
d’aquest any de 217.000 €, com que el pressupost és de 22 milions d’euros, l’esforç 
financer d’amortització és del 9%, 1,8 punt menys que el 2003. 
 
Per finalitzar, vull remarcar que han deixat un pressupost amb un superàvit d’1.084.000 €, 
que això serveix per cobrir el dèficit pressupostari del 2010. Aquí he de dir-li que al mes de 
maig, quan nosaltres vam fer el traspàs i vam entregar els números, ja els vam dir que hi 
havia tres possibilitats a aplicar. Van trigar fins al mes de novembre a donar la solució, a 
buscar la solució de com afrontar aquest problema. Hi havia tres solucions: una, absorbir-
lo en el pressupost de l’any passat, tot, que era impossible; l’altra, demanar un crèdit, i 
l’altra absorbir-lo en el pressupost d’aquest any. Hi ha una quarta via, que és absorbir-ho 
entre el pressupost de l’any passat i el pressupost de l’any següent. 
 
Què van fer vostès? Van fer un pla de sanejament, el van aprovar al mes de novembre. La 
situació financera, ho he de reconèixer, no és la mateixa la del mes de maig que la del 
mes de novembre, però en trigar tant ens vam trobar que ens havíem quedat sense crèdit. 
Per cert, un dia parlarem de què passa en aquest Ajuntament amb els crèdits de les 
entitats financeres, perquè avui no és el dia, però som dels pocs ajuntaments als quals en 
una situació com la que estem ens deneguen crèdits, però ara no entraré en aquest tema. 
 
Què ha passat? Que en no tenir el crèdit que vam demanar per fer el pla de sanejament 
ara ens veiem obligats a eixugar-ho tot en el Pressupost del 2012, quan vostès, si 
haguessin demanat la solució al mes de setembre, i en cas de no haver aconseguit el 
crèdit al mes de setembre, podrien haver fet un estalvi ni que fos de 200.000 – 250.000 € 
sobre el pressupost del 2011 i, per tant, aquest 2012 n’hauríem alliberat una part. I per ara 
res més, gràcies. 
 
 
 
El Sr. Llorenç Birba 
  
Faré una explicació del Pressupost i donaré resposta a les preguntes que s’han formulat. 
 
El primer Pressupost d’aquest nou mandat, del nou Govern municipal, no podrà ser el 
millor pressupost, el pressupost que hauríem desitjat, en tot cas serà el second best. Per 
què dic això? Perquè ve condicionat per unes hipoteques importants que limiten la 
despesa de manera significativa. M’explicaré. 
 
En primer lloc, no és un pressupost equilibrat, la diferència entre ingressos i despeses és 
d’1.084.000 €. Els ingressos superen en aquesta quantitat les despeses. I això és 
conseqüència d’haver d’incloure en aquest Pressupost, com a superàvit, el romanent de 
tresoreria negatiu de l’exercici 2010, que alhora és fruit de dos exercicis en què els 
ingressos van ser inferiors a les despeses. Em refereixo als anys 2009 i 2010. Aquest fet 
succiona de manera notable la capacitat de despesa d’enguany. 
 
 
 
En segon lloc, ara finalitzen, com ha dit el Sr. Gual, els dos anys de carència que es van 
demanar a les entitats financeres per reduir la càrrega financera de llavors, però ara 
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aflora, i això és un llast que cal afegir al que s’ha descrit anteriorment. 
 
En tercer lloc, cal retornar l’excés de finançament de l’Estat a la nostra corporació dels 
exercicis 2009 i 2010. Encara que segurament el termini actual de cinc anys s’ampliï a deu 
—de moment encara no és operatiu— en tot cas és una disminució afegida dels ingressos 
actuals, perquè l’Estat ens ho descompta de la seva aportació. 
 
En conjunt, aquests tres factors detreuen, en números rodons, 1,5 milions d’euros del 
pressupost de despeses de l’Ajuntament. I això ha estat el factor determinant perquè no 
poguéssim tancar el Pressupost i portar-lo a aprovació el proppassat mes de desembre, 
com pertocava i com hauríem desitjat. 
 
No sé si puc dir afortunadament, però el Govern de l’Estat va aprovar el Reial decret llei 
de 30 de desembre que obliga els ajuntaments a apujar l’IBI. En molts ajuntaments, com 
el nostre, suposa un 10% d’increment anual durant dos anys. Aquest fet representa, per la 
banda positiva, un salvavides a curt termini, una injecció de recursos significativa, i permet 
elaborar un pressupost sense haver de fer un ajust estructural notable de despeses 
consolidades, bàsicament de personal i de capítol 2, fet que hauria suposat un trasbals 
realment important. Per la banda negativa aquest ingrés representa, en aquests moments 
de crisi econòmica, una clatellada a les famílies i empreses masnovines, i tampoc, cal 
deixar-ho clar, no contribueix a resoldre els problemes estructurals de la corporació. 
 
Ara bé, aquests ingressos permeten ajudar a absorbir dos terços del romanent negatiu, 
que juntament amb una política d’ajust en la despesa en àmbits de la majoria de 
regidories que no estan compromesos obligatòriament, ens permeten assolir l’encaix del 
Pressupost que ara presentem.  
 
Tot seguit exposaré els grans trets del Pressupost 2012. 
 
Per la banda dels ingressos. Impostos directes. Els impostos directes augmenten en 
955.000 €, xifra que representa un increment del 10,5% en relació amb l’exercici anterior. 
Aquest increment es genera en més d’un 92% com a conseqüència de l’increment de l’IBI. 
L’Ajuntament, amb les ordenances fiscals, va compensar el poder adquisitiu de la 
corporació amb una pujada del 3,2%. I, com ja he dit, a final d’any, l’Estat imposa un 
increment addicional del 10%. El resultat és un increment acumulat del 13,5%. La resta 
d’impostos indirectes, aquest 8%, s’alimenta de la recaptació de l’IAE, fruit, com ha dit el 
Sr. Gual també, d’una major recaptació l’any anterior. La resta d’impostos no modifiquen la 
previsió d’ingressos. 
 
Quant als impostos indirectes, tampoc no hi ha cap fluctuació ni cap modificació. 
 
Quant a les taxes, incrementen en conjunt els ingressos en un 1,7%. L’import més 
significatiu és l’increment d’ingressos derivat de la recaptació de multes. Fins ara només 
es podien cobrar per via executiva les multes dels residents al Masnou. Enguany, amb el 
traspàs a la Diputació de Barcelona, es preveu un increment de la recaptació provinent 
dels infractors no residents. D’altra banda, hi ha una previsió de disminució d’ingressos en 
moltes taxes per la situació de crisi. L’única excepció és que incrementa la taxa de 
llicències urbanístiques, molt vinculada al desenvolupament proper de l’antiga DOGI.  
 
Quant a les transferències corrents, d’entrada es mantenen els imports de transferències 
d’altres administracions: de l’Estat, de la Generalitat, de la Diputació i del Consell 
Comarcal. N’hi ha una de la Diputació de 200.000 € encara no confirmada oficialment i, 
per tant, a les bases d’execució hi ha la retenció preventiva. 
 
Quant als ingressos patrimonials, davallen en uns 170.000 € a causa de la caiguda dels 
interessos de dipòsits i la disminució dels arrendaments de finques urbanes. 
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Quant al pressupost de despeses, les despeses reals de personal no es modifiquen, estan 
congelades. En tot cas, l’Estat, amb la Llei de pressupostos 2012, pot decidir alguna 
modificació posterior.  
 
La plantilla i la relació de llocs de treball no presenta cap modificació respecte a la del 
2011, modificada al Ple del desembre. 
 
Ara bé, el capítol 1 del Pressupost, respecte al de l’exercici 2011, disminueix en uns 
393.000 €. Aquesta reducció està motivada pel següent: 
 
1. 285.000 € corresponen a l’import de les mesures de reducció de costos de personal de 

l’any 2010, que s’han mantingut normativament als pressupostos del 2010 i 2011, però 
que s’eliminen en aquest. 

 
2. I una reducció específica de 105.000 €, segons el desglossament següent: 
 

a) S’han tret 62.000 € dels assumptes personals, que a l’actualitat estan suspesos,  
pendents de dictamen. 

b) S’han tret 35.330 € de suplències de personal. 
c) S’ha reduït 70.000 € de les amortitzacions de places. 
d) S’ha reduït 8.000 € de la diferència de les modificacions de llocs de treball aprovats 

al Ple del desembre passat. 
e) D’altra banda, s’ha dotat d’uns 70.000 € la contractació dels peons de la neteja de la 

platja, amb igual import que l’any 2010, ja que el 2011 s’havia fet la tasca amb plans 
ocupacionals. 

 
Pel que fa a les despeses corrents: 
 

- Les despeses energètiques estaven infravalorades en uns 200.000 € en el 
Pressupost del 2011. Hem ajustat aquesta despesa perquè no torni a passar. No al 
100%, perquè aplicarem unes mesures per intentar racionalitzar la despesa 
energètica, fet que podria suposar un estalvi d’uns 80.000 €. Això sempre que no 
hi hagi cap increment energètic sorpresa. 

- La despesa en consum d’aigua més que dobla a causa d’una nova disposició que 
obliga a pagar per primer cop el cànon als ajuntaments.  

- Algunes despeses de manteniment a la via pública estaven a inversió. Hem aflorat 
tot el que hem pogut a capítol 2, minimitzant el capítol 6, tot i que no ha estat 
possible fer-ho al 100%. Una part d’aquesta despesa és la que es destina a 
manteniment del clavegueram. S’han fet dos plecs de condicions, un per al camió 
cisterna (que inclou el bombament, càmeres, etc.) i un altre per a reparacions, 
contractes que l’any passat eren inexistents i que es finançaran amb la taxa 
específica que vam aprovar la tardor passada. 

- El nou plec de manteniment de la via pública, dotat amb 178.000 €. Per qüestions 
d’encaix pressupostari, una part, 50.000 €, encara es mantindrà com a inversió. 

- El nou plec d’escombraries, ja redactat, però pendent de licitació, recordem que fa 
quatre anys que va caducar i en quatre anys no s’ha resolt, va quedar l’adjudicació 
deserta. El nou plec preveu uns serveis ajustats a la dimensió i la població del 
municipi, i suposa un increment en termes del Pressupost d’enguany de 150.000 €, 
calculant mig any de servei, el doble l’any vinent. Cal recordar que el contracte 
inicial era del 1992. 

- S’ha fet un nou plec per al manteniment dels jardins públics. 
 
 

- S’ha redactat un nou Plec, ja aprovat, per a la licitació per la grua municipal —ara 
tampoc no hi havia contracte. S’han modificat els paràmetres, eliminant la 
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retribució fixa, i els ingressos es finançaran íntegrament amb la recaptació 
derivada dels ingressos generats per la mateixa activitat. 

 
En conjunt, aquests nous plecs de serveis públics representen un increment de recursos 
en relació amb el pressupost anterior. Entenem que són serveis obligatoris competencials, 
que donen servei a tots els ciutadans, alguns dels quals poden tenir un contracte de fins a 
deu anys. Entenem, i és voluntat d’aquest Govern, que cal garantir un nivell mínim de 
qualitat, malgrat la crisi que ens està afectant. Però amb la neteja de carrers i places, 
l’enllumenat o la recollida d’escombraries entenem que no s’hi pot jugar; és una prioritat 
que cal preservar. 
 
Quant a les transferències corrents, inclouen les aportacions obligatòries a altres 
organismes i les subvencions a entitats i particulars. S’han ajustat en la mesura del 
possible.  
 
S’ha retallat l’aportació a la Mancomunitat (consensuada amb altres ajuntaments) per 
incorporar-hi les esmenes acceptades dels grups polítics. 
 
Quant a les inversions, són 500.000 € només per atendre urgències. L’una és relativa a 
l’adequació de l’enllumenat a normativa 307.000 €, però no és un enllumenat per 
qüestions selectives, sinó que és un enllumenat per qüestions legals. Hem d’adequar-nos 
obligatòriament aquest any a aquesta normativa i això té aquest import. Si no ho féssim 
aquest any, l’adequació a la normativa el 2013, en comptes de 300.000 €, costaria 
3.000.000 €. Després, hi ha temes de reparacions de via pública (50.000 €), que van per 
al contracte de manteniment de la via pública i la resta per a altres reparacions urgents del 
patrimoni municipal. 
 
Quant a les despeses financeres, per fer front a interessos i amortitzacions s’han hagut 
d’incrementar les partides enguany. Malgrat que l’euríbor s’estima que es mantingui a la 
banda baixa, un 1,5%, la dotació ha hagut d’augmentar per fer front al venciment de dos 
anys de carència de determinades inversions. Això, en relació amb el 2011, representa 
una dotació més gran, com ja he explicat abans. 
 
Quant a les despesa de les regidories, a la majoria de regidories s’ha produït un ajust en 
la despesa per poder acabar de compensar el diferencial que permet quadrar el 
Pressupost. 
 
En algunes regidories no ha estat el cas per qüestions òbvies, i són tres: 
 
1. És el cas d’Hisenda, que augmenta per l’increment en les despeses financeres  

—interessos i amortitzacions— i també per la nova despesa derivada dels conveni amb 
l’Organisme de Gestió i Recaptació Tributària de la Diputació. 

 
2. És el cas d’Esports, que té uns increments en despeses derivades de manteniment, 

enllumenat i aigua.  
 
3. És el cas de Manteniment i Obres, en què hi ha una dotació superior en despeses 

d’enllumenat —el pressupost anterior s’havia quedat curt— i d’aigua, que es dobla. 
També hi ha la licitació de nous servies públics —clavegueram, manteniment de la via 
pública, escombraries i neteja viària—, que es doten amb quantitats superiors que les 
de l’exercici anterior. És un objectiu prioritari del Govern millorar els serveis a l’entorn 
de l’espai públic. 

 
 
La resta de regidories, totes, baixen, i com que s’ha fet molt esment a la de Cultura, val a 
dir que la Regidoria de Cultura baixa un 7%. 
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Tot seguit donaré resposta personal a les intervencions dels diferents regidors. 
 
En primer lloc, en relació amb el GIM, agraeixo el suport i les aportacions que ha fet, que 
segurament el milloraran. També recollim el suggeriment. Evidentment, si hi hagués algun 
canvi en les instruccions del Ministeri que afectés el tema de l’IBI, doncs evidentment ho 
tindríem en compte. Reitero que Cultura no puja, baixa, i el Ple de Riure també. 
 
En relació amb la intervenció del PP, també agraïm el suport i les aportacions que han fet, 
i vull aclarir que des de Manteniment i Serveis volem donar un millor servei a tots els 
ciutadans, tema que em sembla que compartim. Amb el consum d’enllumenat hem aflorat 
aquests costos que he explicat abans, fet que representa un increment sobre el 
Pressupost del 2011. I, efectivament, el cost financer augmenta aquest any, serà el més 
alt de molts anys, o potser de la història, i esperem reduir-lo progressivament. Pel que fa a 
Cultura, vull explicar-li que aquest any hi ha una efemèrides especials: hi ha els dos-cents 
anys de la constitució del municipi o de l’existència del Masnou. I després, també un 
matís: a Cultura hi ha un increment de les despeses de la Regidoria que són 
conseqüència del traspàs de la gestió de la sala polivalent de Ca n’Humet, que estava 
gestionada per Joventut, i s’integra a Cultura perquè totes les activitats tenen molta més 
incidència en l’àmbit cultural. 
 
En relació amb el senyor Màxim Fàbregas, d’ICV, en primer lloc, vull demanar-li perdó. Jo 
volia contestar les preguntes al final. En veure la seva cara, després he corregit amb el 
senyor Gual i ara li demano disculpes. Amb el tema dels increments impositius, jo li 
recordo que Mataró triplica el nostre gran increment o Tossa el quadruplica i molts 
Ajuntament en línia a nosaltres, perquè havien aplicat un petit increment i han hagut 
d’afegir el que ha imposat l’Estat. Pel que fa a les despeses de personal, l’ajust ve 
condicionat per qüestions que al seu moment potser eren legals, però ara representen 
dubtes seriosos i amb això creiem que no es pot jugar ni es pot fer demagògia, perquè 
aquí els qui tenen responsabilitats són la interventora i l’alcalde, i aquestes 
responsabilitats poden anar fins i tot contra el seu patrimoni. Això és un tema seriós. No 
s’ha abaixat cap salari; altres administracions sí que ho han fet. 
 
En relació amb la valoració global del Pressupost, jo li diré que totes les opinions i tots els 
pressupostos són respectables. Ara bé, vostès proposen el mateix Pressupost que quan 
governaven. Ara ha d’entendre que hi ha un canvi de Govern i que tenim dret a marcar 
altres prioritats. Quant al 0,7%, mantenim l’aportació finalista igual que l’any passat, és a 
dir, sobre els 80 i escaig mil euros, i li recordo que el 0% no és una imposició legal, només 
és una recomanació de les Nacions Unides que tothom tendeix a respectar. Complim amb 
els Serveis Socials i, a més a més, al capítol 2 la quantitat és exactament la mateixa que 
l’any passat, el 2011. 
 
Vostès fan moltes crítiques, però no parlen del llast que van deixar amb el Pressupost del 
2010 i que hem hagut d’integrar al Pressupost del 2012. Això també s’ha de tenir en 
compte.  
 
En relació amb el senyor Gual, miri, el full del Ministeri, jo el vaig rebre personalment amb 
posterioritat a la Comissió Informativa. Per tant, el dia de la Comissió Informativa estàvem 
tots igual, sense aquesta informació. Després, el Ministeri ha afegit aquella nota i entenem 
que la cosa queda com havia quedat la interpretació del Reial decret llei. Li recordo que el 
pressupost de despesa creix en 1.084.000 € menys que el d’ingressos. Al capítol 1 era 
obligatori mantenir la consignació de la rebaixa del 5% del 2010, durant el 2010 i el 2011, 
aquest any no, i s’ha suprimit aquesta quantitat, però això no afecta la consignació de les 
partides salarials. 
 
Vostès van abaixar, quan governaven, el capítol 2 de Manteniment l’any 2011 (enllumenat, 
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via pública, etc.). A la partida d’enllumenat ens hem trobat una desviació de 200.000 € i 
l’hem haguda de repercutir; amb l’aigua —ja ho he dit—, el cost incrementa un 2% més 
que el doble i amb els serveis públics nosaltres volem millorar el servei i donar aquests 
serveis obligatoris competencials que beneficien tots els ciutadans del Masnou. Li recordo 
que Cultura baixa un 7%, no puja, i també li recordo que el 2003, a la data de traspàs, jo 
no era el regidor d’Hisenda, però li recordo que, en aquell moment, a la data de traspàs de 
poders, hi havia 3.500.000 € a Tresoreria. El 2011 aquí hi havia 500 € a Tresoreria i 
menys 2.000.000 € d’una pòlissa de crèdit. Al Masnou ens han denegat crèdits per estar 
per sobre del límit legal. A altres ajuntaments els han donat els crèdits i se’ls han donat 
perquè no estaven per damunt del 75%. Tinc les dades de tots els ajuntaments i les hi puc 
ensenyar. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Faríem unes rondes. Com que és un dia extraordinari, excepcional, faríem una ronda per 
tancar. La faríem de menor a major. Aquesta ronda la faríem breu. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Molt breument. Abans comentava el Sr. Fàbregas que és poc el volum de les esmenes 
que ens havien acceptat. Ja ho hem dit: ens hauria agradat poder influir una mica més en 
el Pressupost i en les diferents partides. Tot i així, encara que el volum és petit, hem 
valorat el gest que ha fet el Govern i també hem valorat el contingut general del 
Pressupost. Sense estar d’acord en totes les distribucions, pensem que l’ajust, el vestit 
que s’ha fet per a aquest any, el 2012, és bastant ajustat en general, amb la qual cosa, en 
una bona part del Pressupost estem d’acord, no en tota, i reitero que per aquí va anar la 
nostra abstenció. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, per dir-li al Sr. Birba que podrà dormir tranquil, perquè 
accepto les disculpes, o sigui que, accepto les disculpes, rectificar és de savis, però jo 
espero que, a partir d’ara, les paraules s’acompanyin amb fets. Miri, vostè m’explica que 
l’increment que s’ha produït en altres municipis és més important que el que s’ha produït 
al Masnou. A mi això no m’ho expliqui, expliqui-ho vostè al ciutadans i ciutadanes del 
nostre municipi. Expliqui’ls per què se’ls han incrementat els impostos directes, indirectes i 
les taxes per un import d’un 8,8%. No m’ho expliqui a mi. No crec que la gent del Masnou 
estigui gaire satisfeta de pensar que hi ha altres ciutadans de Catalunya que estan més 
massacrats pels seus governs municipals. Per cert, a Mataró em sembla que governa CiU.  
 
Quant a les polítiques de personal, que diu vostè que no s’hi pot ni jugar ni fer-ne 
demagògia i fa referència a situacions legals, miri, jo faig esment a tres actuacions. La 
primera, el tema de la Policia Local, que està encara pendent de resolució i que estem 
encara esperant aquest informe, que serà vinculant i que fa molts mesos que esperem i no 
ha arribat encara. Deu ser que la Generalitat de Catalunya deu tenir molts informes 
pendents i, per tant, això s’endarrereix de manera poc justificada. Però em refereixo també 
a aquelles polítiques del Govern que van adreçades a retallar. Bé, de fet ha deixat no sé si 
amb 1 € o amb 0 € la Plataforma Masnou 21, o com la protecció del patrimoni municipal, 
tot el tema d’ajuts socials, beques, etc., dels funcionaris i els treballadors municipals. 
Vostè diu que estem presentant propostes com quan érem al Govern. És que només 
faltaria, senyor Birba. És que nosaltres som coherents i abans li he donat un exemple i 
m’ha semblat que amb les intervencions que ha fet ha deixat palès que, si en algun cas hi 
ha manca de coherència, en aquest cas concret, és el Govern municipal.  
 
És clar que vostès tenen dret a presentar el seu pressupost, només faltaria, i, a més a 
més, tenen dret, fins i tot, a votar-hi a favor, i nosaltres a discrepar, a presentar-hi 
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esmenes i, si no se’ns accepten, a votar-hi en contra. I vostè ha parlat moltes vegades, ja 
fa mesos que en parla, del llast que ha trobat aquest Govern. Miri, només li faré una petita 
relació de raons que han provocat aquest llast que vostè diu. Des l’any 2003, i no faré una 
llista exhaustiva perquè em faltaria pàgina, s’han construït dues escoles bressol, s’ha 
construït un edifici municipal que ha permès que els treballadors de l’Ajuntament sortissin 
de la cova immunda en la qual vostès els havien col·locat a Joan XXIII, on van passar 
molts anys. S’ha construït el Pla especial del Mercat Vell, del qual vostès van tenir aprovat 
el projecte d’idees des de l’any 1998 i que el 2003 no hi havia ni un euro ni projecte, quan 
vam arribar nosaltres al Govern. S’han urbanitzat els Països Catalans, s’ha adequat 
l’espai de Pau Casals, s’han urbanitzat els carrers a l’entorn de Correus, s’han construït 
aparcaments a Vallromanes i al carrer d’Amadeu I, s’ha ampliat de manera excel·lent la 
Biblioteca municipal, s’ha col·locat gespa al camp de futbol de l’Atlètic Masnou, etc. I  
parlant de llast, perquè tots ens entenguem, s’ha hagut de fer front, aquests vuit anys, a 
dues expropiacions a Vallmora que vostès van deixar pendents i que han significat a 
l’Ajuntament més de 2,3 milions d’euros, superior al llast que vostè esmenta, més de 2,3 
milions d’euros. S’ha hagut de fer front també a una expropiació a Cusí i Fortunet que ens 
va costar un ull de la cara. S’han adequat els centres escolars per primera vegada en anys 
i panys, i s’han fet moltes i moltes obres de millora a les quals vostès no fan referència 
perquè no els interessa.  
 
Abans parlaven del Pressupost del 2003, que nosaltres el vam tenir prorrogat quan vam 
arribar al Govern. Només li vull recordar quant pujaven les inversions municipals en aquell 
Pressupost: zero euros. Així és fàcil no haver de pagar ni interessos ni haver d’amortitzar 
capital. Jo crec, i ho he dit moltes vegades, que el Govern anterior i l’anterior han d’estar 
absolutament satisfets de l’actuació realitzada, que ha significat inversions al nostre 
municipi per un import de molts i molts i molts milions d’euros, i que si vostès els esforços 
els destinessin a aconseguir que qui ens deu ens pagui, segurament aquesta situació de 
crisi amb la qual vostè ens amenaça contínuament, a la qual estem sumits, no es donaria. 
Recordi que li he demanat des de fa molt i molt temps, per escrit, quina és la relació. Ara 
l’haurà de donar a la força perquè la hi demanarà el Govern del PP, del qual vostès són 
tan amics. S’ha demanat per escrit a aquest Govern que ens faci una relació de quins són 
els creditors de l’Ajuntament per import de més de 3.000 € i estem esperant encara 
aquesta relació. D’aquí a abans del 15 de març, si no canvien els plans del Partit Popular, 
l’Ajuntament haurà de fer aquesta relació de creditors i demanaríem que ens en passés 
una fotocòpia. Per tant, si us plau, quan parli de llast faci un balanç i posi-hi què ens ha 
costat i què tenim a canvi, i veurà com la mà del que ens ha costat li arriba a terra. 
Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, volia recordar unes paraules de l’actual alcalde de 
Barcelona, Sr. Xavier Trias, quan el van entrevistar al cap de poc d’arribar a l’Alcaldia i li 
parlaven de la crisi econòmica. Ell va dir: “Miri, a la política s’ha de venir plorat des de 
casa, perquè venir a plorar no val la pena.” Miri, quant a la tresoreria, comencem pel final, 
quant a la tresoreria que es van trobar. Primera, que quan vostès van arribar al mes de 
maig no hi havia cap problema de liquiditat i això no ho dic jo, ho diu el senyor regidor de 
Cultura que, com ha dit en aquest Ple, en aquell moment no tenien problemes de liquiditat. 
Si cobréssim els 2 milions d’euros que ens deu la Generalitat, tindríem tresoreria. Sobre la 
càrrega financera, ja li ho he explicat, sí que és veritat que aquest any hi ha un augment, 
però aquest esforç financer, comparativament, és més petit que el vam heretar nosaltres 
el 2003. Vostè diu que a més a més han de suportar el retorn de les aportacions de l’Estat. 
Nosaltres, l’any passat, vam haver de retornar diners, o sigui, les liquidacions ja eren 
negatives, no és una cosa que s’hagi trobat. I les teníem l’any passat. He subratllat una 
frase que ha dit: “Afortunadament tenim aquest 10% de l’IBI.” Sí que ho ha dit, sí que ho 
ha dit, repassi, sí, sí. “Afortunadament tenim aquest 10% de l’IBI.” Capítol I, d’aquests 
393.000 €, 280.000 € que no comptabilitzen, que és el mateix que he explicat jo, vostès 
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els han passat al capítol II. L’any passat no els gastàvem i aquest any els han passat al 
capítol 2 a gastar; per tant, l’increment de la despesa és clar i evident. Nosaltres, al capítol 
I, malgrat aquests 280.000 € que estàvem obligats a comptabilitzar, vam estalviar, 
respecte del de l’any 2010, 277.000 € en el mateix capítol. Respecte als temes de 
l’electricitat i els consumibles, primer, tots hem viscut i estem patint a casa nostra 
l’augment de les tarifes de l’aigua, del llum i del gas. A més a més, el factor que va passar 
l’any passat és que fa dos anys, a mitjan 2010, es va fer una adjudicació conjunta, una 
compra conjunta d’energia a través del Consell Comarcal, exactament a l’empresa que es 
deia Factor Energia. Aquesta empresa, durant l’any 2010, va estar facturant, i quan va 
arribar el 2011 van començar a facturar-nos consums de l’any anterior; per tant, vam 
veure multiplicada ja la despesa, per això no és que estigués mal pressupostada, és que 
estava mal facturada. Nosaltres no hem criticat que vostès no pressupostin bé, però 
expliquin bé les coses. No diguin que nosaltres havíem pressupostat malament.  
 
El tema de Cultura, home, el tema de Cultura aquí fan una mica de trampa, perquè la 
partida del Ple de Riure vostès la rebaixen, però és que a la partida del Ple de Riure hi 
havia una part que estava condicionada als ingressos. Si aquells ingressos no arribaven, 
que no van arribar, no es podien gastar; per tant, nosaltres ja no vam gastar el que estava 
pressupostat, sinó que vam gastar el que hem pressupostat aquest any, que va ser aquest 
reajust de finançament i, per tant, no em comptabilitzi això com una rebaixa, perquè 
nosaltres l’any passat ja no ho vam gastar això. Comparem el gastat l’any passat amb el 
pressupostat aquest any i veurà que la partida de Cultura incrementa. I, després, home és 
evident i queda palès i m’agrada que vostè ho digui. Aquí hi ha dues formes de veure 
quines són les prioritats. Un, vostès aposten per tenir els parterres verds, per tenir 
contenidors, per tenir els carrers ben asfaltats i, en canvi, tenir a la gent desassistida. 
Nosaltres vam apostar per assistir la gent i el que passa és que, en aquells moments, vam 
arreglar els carrers i també van arreglar els contenidors. Gràcies.  
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Al Sr. Fàbregas, només un matís. No hem apujat l’IBI: l’hem apujat un 3,2 i l’Estat ens l’ha 
apujat un 10%. Amb aquest ens l’han apujat en serveis per pagar el romanent negatiu que 
hem de descomptar en aquest exercici. I faig un comentari i ho ensenyo. 
 
El Sr. Llorenç Birba mostra als assistents una documentació amb dades d’ingressos i 
despeses. 
 
Del 2003 al 2010 hi ha uns anys en què els ingressos estan per damunt de les despeses i, 
a partir del 2009-2010 s’inverteix la situació. El 2005-2007 hi ha uns ingressos 
espectaculars i, aleshores, vostès, en aquell moment, segurament, van estirar més el braç 
que la màniga, es van endeutar, i des d’aleshores n’estem pagant les conseqüències. 
Potser si s’hagués gestionat d’una altra manera s’haurien pogut fer coses, la situació 
hauria estat diferent. Aquí tenim la relació entre el resultat pressupostari i el romanent, a 
partir del 2007 toca sostre i a partir del 2008 comença la davallada. Ara estem pagant 
aquesta situació. El cost del deute anual aquí es veu perfectament que el del 2012 és el 
més elevat de tota aquesta sèrie d’anys i, evidentment, per habitant també. Per tant, no 
estem dient coses que no siguin veritat. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
S’ha sentit al·ludit? En què, en què ha estat anomenat? 
 
 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
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S’ha dit que s’ha estirat més el braç que la màniga. Gràcies, senyor alcalde, per donar-me 
la paraula. Seré breu.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si vostè se l’ha agafada ja, com sempre. Faci una petita intervenció. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No, és que ho faig perquè m’estranya que no hagi demanat la paraula el regidor d’ERC, 
perquè, és clar, el senyor Birba parlava de 2005-2007 i, si no ho recordo malament, el 
2005-2007, Esquerra era coresponsable i, després, igual que ell ha presentat gràfics en 
pla el nostre amic Enric Folch, que presentava fotografies durant molt temps, jo presentaré 
tots aquests documents, que són preguntes i demandes d’informació que el Govern 
encara no ha contestat. Li demano que l’estona que ha dedicat a fer aquests gràfics la 
dediqui a demanar que em contestin aquestes preguntes i que em passin aquesta 
informació. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Només per aclarir-ho, perquè s’expliqui també. El 2007-2011 es van invertir més de 30 
milions d’euros, gairebé 40, 12 milions dels quals van venir de subvencions d’altres 
administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Govern de l’Estat i 
Fons Europeus), 19 milions en passius financers, i la resta en taxes i a l’estalvi. El que 
s’ha trobat l’Ajuntament actual, l’Equip de Govern actual, és un Ajuntament amb una 
inversió que nosaltres el 2003 no teníem, estàvem mancats absolutament d’inversió. 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo, finalment, vull donar-vos les gràcies a tots vosaltres. Comparteixo algunes de les 
demandes que ha fet quant a qualitat d’informació i intentarem esmerar-nos en properes 
ocasions. És un pressupost que ha passat per tres fases. La primera era una fase de pla 
de sanejament, pla de mandat. Després vam haver de rectificar i vam haver d’anar a una 
segona fase, d’imputar al 2012 el romanent negatiu, i quan gairebé ja ho teníem assumit i 
treballat i molt interioritzat i aprofundit, doncs bé, la tercera fase, per sort o per desgràcia, 
la fase del Reial decret del 2012, que ens obliga una altra vegada a replantejar el 
Pressupost. Per això, en part, no ens agradava acceptar passar a una quarta fase, perquè 
ja no podíem aguantar més aquesta incertesa, incertesa que ve produïda en el món local 
per la manca de finançament. Jo no seré qui critiqui les mesures del Sr. Rajoy, però jo 
crec que és un pas en fals, jo crec que és una pas en fals i del que es tracta és d’arranjar 
el finançament de les entitats locals i no de fer això que, al cap i a la fi, ens ho soluciona 
un o dos anys, però bé, us agraeixo a tots les vostres intervencions, el vostre treball i 
moltes gràcies a tots. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a 22.32 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. 
 
 

 


