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Núm. PLE2012/11 
 
Acta del Ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament  del Masnou del 31 de juliol de 
2012 
 
A la vila del Masnou, a les 20.04 hores del dia 31 de juliol de 2012, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió 
extraordinària i urgent plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere 
Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume 
Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i 
Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria 
Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el 
Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. 
Judit Rolán i Romero.  
                                       
Actuen de 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) Ratificació de la urgència 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bon vespre a tothom. Benvinguts a aquest Ple extraordinari d’urgència amb motiu de 
poder fer un pas més, jo diria que bastant irreversible, per aconseguir que el nou 
pavelló de tecnificació de patinatge sigui aviat una realitat. Hem fet aquesta 
convocatòria urgent d’aquest Ple extraordinari perquè així ho vam manifestar a la 
Comissió Informativa, la Comissió de Comptes del dia 19 passat i perquè els dies que 
podien ser, d’acord amb els portaveus, el 30 i el 31, doncs esqueia fer-ho avui. 
Perquè, a més a més, també ens queda relativament poc termini, que venç aquesta 
setmana, per presentar la documentació que ens demana la Generalitat de Catalunya, 
a la qual va vinculada aquesta subvenció amb un crèdit de l’Institut Català de 
Finances. Per tant, abans de començar, primer passaríem a la ratificació de la 
urgència, votaríem la urgència sí o no. Per tant, sotmeto a ratificació la urgència. Vots 
a favor de la urgència? Unanimitat. Algú vol fer alguna explicació o vol demanar la 
paraula per la urgència? 
 
El president sotmet a votació la urgència amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita). Per unanimitat, majoria 
absoluta, se’n ratifica la urgència. 
 
2) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard 
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
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I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i 
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i 
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, la Sra. Carmen 
Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco 
Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
S’excusen per la seva absència la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, el Sr. Màxim Fàbregas i 
Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i Garcia. 
 
3) Actuació del pavelló de patinatge 
 
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegar d’Hisenda llegeix la proposta següent: 
 

- Acceptació de la subvenció.  
- Aprovació del Pla de sanejament 2012-2015.  
- Aprovació de l’operació de crèdit a subscriure amb l’Institut Català de 

Finances. 
- Modificació del pressupost 10/2012, per suplement d e crèdit. 

 
“Vist el conveni de data 18 de maig de 2012, signat entre aquest ajuntament i el 
Consell Català de l’Esport, pel qual es concedeix a l’Ajuntament del Masnou una 
subvenció de 2.396.523,00€ per a la construcció d’un pavelló de patinatge. 
 
Vist que aquesta actuació es finançarà mitjançant una línia de crèdit de l’ICF per 
import de 1.300.000€. 
 
Vista la necessitat de tramitar un expedient de modificació pressupostària per 
suplement de crèdit, per tal d’encabir l’operació en el pressupost vigent.  
 
Atès que en  l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la 
possibilitat de dur a terme expedients de modificació  per suplement de crèdit. 
 
Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple 
 
Atès que la normativa sobre estabilitat pressupostària i la reguladora de les Hisendes 
Locals estableix la necessitat de sol·licitar l’autorització de la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya per a la subscripció de l’operació, 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER: Acceptar la subvenció de 2.396.523,00€ que concedeix el Consell Català de 
l’Esport a l’Ajuntament del Masnou per a la construcció del “Pavelló de Patinatge”. 
 
SEGON: Aprovar el pla de sanejament financer 2012-2015 incorporat a l’expedient. 
 
TERCER: Aprovar la formalització d’un préstec d’1.300.000€ amb l’ICF destinat al 
finançament de l’actuació “Pavelló de patinatge”, amb la garantia del Consell Català de 
l’Esport segons conveni signat el 18 de maig de 2012. 
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QUART: Sol·licitar l’autorització per a la contractació de l’operació a la Direcció 
General de Política Financera del Departament d’Economia i Innovació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2012 per suplement de 
crèdit número  10/2012, dins el  Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent: 
 
 SUPLEMENT DE CRÈDIT  NUM 10/2012  
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 1.300.000 
 
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament: 
 
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.300.000 
   
SISÈ.- Exposar l’acord de la modificació  anterior pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers 
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels 
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals." 
 
SETÈ.- Facultar a l’alcalde per tal que pugui signar els corresponents documents 
públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors 
aprovats.” 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres volíem fer la petició que es votés per punts, però 
bàsicament el que voldríem és que el punt 2 i 4 es votessin diferenciats dels altres 
punts, que són els que fan referència al Pla de sanejament i a sol·licitar l’autorització 
de la contractació a la Direcció General de Política Financera pel Pla de sanejament, o 
sigui, són els dos punts que van lligats al Pla de sanejament. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No hi veig inconvenient. Algun altre grup? Veu, senyor Avilés? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
  
Llavors millor votar punt per punt, perquè jo potser amb el bloc que fa ell no tindré la 
mateixa posició. Per tant, punt per punt, cap problema. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ho farem així, punt per punt. Senyora secretària, votarem punt per punt, que seran set 
punts. 
 
S’adopta votar la proposta punt per punt. 
 
Seguidament, el president la sotmet a votació amb el resultat següent: 
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Primer punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2 
vots d’abstenció (PP). 
 
Segon punt: 9 vots a favor (CiU i ERC-AM), 5 vots en contra (PSC-PM i regidora no 
adscrita), i 3 abstencions (PP i GIM). 
 
Tercer punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2 
vots d’abstenció (PP). 
 
Quart punt: 10 vots a favor (CiU, ERC-AM i GIM), 4 vots en contra (PSC-PM), i 3 
abstencions (PP i regidora no adscrita). 
 
Cinquè punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2 
vots d’abstenció (PP). 
 
Sisè punt: 17 vots a favor dels grups municipals (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i 
regidora no adscrita). 
 
Setè punt: 17 vots a favor dels grups municipals (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i 
regidora no adscrita). 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Bona nit a tothom. M’agradaria explicar algun dels meus vots en contra i no és perquè 
no estigui d’acord a rebre la subvenció que ja reflectia el conveni signat ara fa uns 
mesos, i hi vaig votar a favor, ni perquè cregui que es tracta d’una actuació que no és 
necessària. Estem parlant preferentment d’un pavelló per al Club de Patinatge del 
Masnou i coincideixo que les condicions en què estan entrenant no són ni de bon tros 
les idònies, però això no és el que avui se sotmet a votació ni el que he votat en 
contra. El conveni es va signar el 18 de maig entre el Consell Català de l’Esport i 
l’Ajuntament i ens va ser retornat a principis de juny i s’hi adjuntava tota la 
documentació necessària per poder signar el préstec amb l’Institut Català de Finances, 
però no va ser fins al Ple del juliol quan el Govern va voler aprovar aquest tema amb 
una manca de informació que ells mateixos van deixar veure a la Comissió. El Govern 
va voler incloure aquest tema al Ple del mes de juliol passat i des de l’oposició vam 
demanar que, en tractar-se d’un tema tan important, es deixés per a una altra comissió 
extraordinària, on se’ns facilités tota la documentació i els detalls de l’operació amb 
temps, per aprofitar també que des d’Intervenció hi havia alguna reunió pendent sobre 
el tema els propers dies. Finalment, la minsa informació ens va ser transmesa el 
divendres 27 de juliol al migdia, la Comissió Informativa es va convocar per dilluns i el 
Ple extraordinari per dimarts, sabent que hi hauria un grup municipal que no hi podria 
estar present. Per tot això, a la Comissió Informativa d’ahir se’ns va tornar a lliurar un 
nou informe amb el seu corresponent ajust econòmic, perquè, en el lliurat divendres, hi 
havia un error de 150.000 euros. 
 
Home, doncs jo crec que no es pot votar un ajust del Pla amb aquestes condicions, 
perquè se’ns permeti subscriure el crèdit amb l’Institut Català de Finances, un crèdit, 
no ho oblidem, el titular del qual serà l’Ajuntament, el nostre Ajuntament, per a un 
poliesportiu que no sabem com serà ni quins serveis tindrà. Això és com demanar un 
crèdit abans de saber el pis que et compraràs, permeti’m l’analogia, però tampoc 
sabem el cost del poliesportiu, ni el cost del manteniment. Bé, se’ns va dir ahir que el 
projecte s’estava redactant o que s’havia demanat a una empresa, hi ha molts dubtes. 
Crec que falta informació, que tot s’ha fet a corre-cuita i que l’aprovació de la 
modificació d’un pla d’aquesta envergadura requereix més seriositat i, sobretot, més 
temps. Per això el meu vot en contra en el punt en què ho he fet. Bé, però, sobretot, 
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que quedi clar que considero que la situació del patinatge requereix una solució. Ens 
hauríem de fer, però, una altra pregunta: el patinatge necessita una solució, però els 
vilatans volen aquest poliesportiu? Volen que l’Ajuntament s’endeuti més? Ja sé que 
em diran que no és veritat, però la titularitat del crèdit correspon a l’Ajuntament i això 
és el que a mi em fa dubtar i per això el meu vot d’aquesta nit. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, és això alcalde. Bé, bàsicament, a tots els punts, el nostre Grup hi ha votat a favor, 
excepte del segon, que era aprovar el Pla de sanejament financer 2012-2015, en què 
ens hem abstingut. Explicaré primer aquest punt i és amb coherència amb el fet que a 
l’anterior Pla de sanejament presentat per l’Ajuntament el nostre Grup no hi va donar 
suport, sinó que es va abstenir. Per tant, enteníem que la resposta havia de ser la 
mateixa al Ple en què es va tractar que en aquest mateix.  
 
Quant a la resta de punts, hi hem votat a favor, ja ho vam dir al Ple del maig, quan es 
va aprovar per urgència aprovar el conveni de concessió de la subvenció, que era una 
primera bona notícia que feia falta, que l’Ajuntament gaudís de bones notícies i 
aquesta no deixa de ser una continuació del que tots esperem i desitgem que sigui el 
nou poliesportiu per al Masnou i, en aquest cas, per a la pràctica del patinatge. Sí que 
és cert que si l’altra vegada era molt més optimista i estava més engrescat amb la idea 
al maig que es va portar al Ple per urgència i que es va aprovar amb una àmplia 
majoria. La veritat és que a mesura que hem anat coneixent els termes de l’operació, a 
mesura que hem anat coneixent la informació que ens ha proporcionat l’Equip de 
Govern, la veritat és que esperem i desitgem que es puguin complir totes les 
expectatives que hi ha sobre la taula i sobre el paper. Bé, en fi, el que deia la nostra 
companya, la regidora Judith, que lamentablement hi ha molts interrogants, i nosaltres 
el que hem fet és un vot positiu, una mena de confiança. En certa manera, en alguns 
casos hem votat potser fins i tot amb els ulls tapats, perquè crec que no sabem encara 
doncs el que deia: ni com serà el projecte ni el cost que tindrà ni el cost de 
manteniment... Hi ha moltes incògnites que no sabem, però, tot i així, jo crec que és 
això, és un ànim, des del consistori som ferms.  
 
En fi, apostem perquè el Masnou gaudeixi d’un segon poliesportiu i jo crec que això és 
un ànim de tots. És cert que, avui en dia hi ha molts interrogants que espero que es 
vagin aclarint i afortunadament a favor de l’Ajuntament, perquè, si no és així, el que ha 
de ser una bona notícia es podria convertir en una notícia amarga i esperem que no 
sigui així.  
 
Jo, finalment, els voldria dir que la veritat és que en aquest procediment per arribar a 
aquest Ple extraordinari, si bé és veritat que vam parlar de la possibilitat d’ajornar el 
punt de l’ordre del dia que hagués anat al Ple ordinari, ha faltat més informació, més 
temps. No ho sé, ha semblat com si l’Equip de Govern, sense poder-nos explicar 
exactament quin és el termini màxim que tenim per aprovar el que ara s’acaba 
d’aprovar, sense ensenyar-nos cap document que ens marqui una data límit, sinó 
simplement per manifestacions polítiques que hem cregut o almenys aquest Grup ha 
cregut i, per tant, hem fet aquesta confiança amb vot afirmatiu. La sensació que ens ha 
fet és que hem anat de bòlid, a corre-cuita, amb els deures a mig fer a les comissions 
informatives, com ha comentat la companya que m’ha precedit, fins i tot fent 
modificacions al si de la mateixa comissió. És a dir, ha faltat potser que l’Equip de 
Govern ho treballés una mica més i ens ho pogués explicar molt més, perquè, en 
definitiva, lamentablement no només és l’aprovació d’una subvenció, que altres anys 
hauria estat més que un regal, sinó que, si no ho fem bé, si a partir d’ara no ho fem bé, 
pot ser un regal enverinat, perquè, en definitiva, el titular del crèdit serà l’Ajuntament i, 
avui en dia, s’ha de mirar molt i molt per les finances de l’Ajuntament. Per tant, un altre 
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cop, novament, no sé fins quan, aquest Grup dóna un vot positiu, una confiança a 
l’Equip de Govern per tirar endavant aquest projecte, però espera i desitja que la 
informació que hagi de venir a partir d’ara, com és el projecte o avantprojecte que 
s’hagi encarregat, els estudis de costos de manteniment..., en fi, tot això, doncs se’ns 
pugui facilitar de la millor manera possible i de la manera més àmplia possible, perquè, 
en definitiva, la informació jo crec que la necessitem tots. Gràcies. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bona nit. Bé, nosaltres ens hem abstingut, vam votar a favor del seu pla amb el 
conveni del Consell d’Esports, hi vam votar a favor, i amb el temps ho hem anat 
madurant i també hem vist que les circumstàncies de fa dos mesos i escaig, de fa tres 
mesos ben bé cap aquí, han anat canviant, i pensem que a pitjor, i això ens ha 
condicionat l’abstenció avui al plantejament general que s’ha fet.  
 
En primer lloc, vull manifestar que aquest pavelló és un pavelló molt desitjat, també per 
nosaltres, és clar, doncs ja fa molt temps que està projectat i la culminació respondria 
a una necessitat real de la població del Masnou i de tots els seus habitants de disposar 
d’un espai per al patinatge, per obtenir un nou poliesportiu multidisciplinari. D’altra 
banda, es complementaria el complex actual, que donaria entrada al centre de 
tecnificació de patinatge, i augmentaria la polivalència de l’actual pavelló. En definitiva, 
estem totalment d’acord amb la necessitat d’aquest pavelló, però succeeixen coses 
que no tenim clares a data d’avui. L’una és l’oportunitat del moment. Sembla que 
aquests dos mesos, com he comentat, han passat coses i acollir-se a una forma de 
subvenció com la que hem analitzat aquests dies obligaria l’Ajuntament a realitzar una 
sèrie podríem dir de piruetes comptables i financeres que no ens acaben de convèncer 
i menys evitar, i més el compromís que ens suposa i, després també les necessitats de 
manteniment, que no coneixem hores d’ara, del centre. El projecte ha anat, com diu el 
company Francesc Avilés, una mica a corre-cuita pel que fa a l’aprovació dels grups 
municipals.  
 
D’altra banda, i durant els pròxims mesos, l’Ajuntament té prevista una altra 
infraestructura que coincidirà, com és el centre d’emprenedors de la Casa del 
Marquès. O sigui, tinc dubtes si aquestes actuacions no ens poden arribar a portar una 
indigestió a l’Ajuntament en un moment tan ajustat i delicat per a les nostres finances. 
Com s’instrumenta aquesta operació que ara s’acaba d’aprovar? O sigui, en primer lloc 
i a simple vista, amb l’acceptació de la subvenció d’uns 2.400.000 euros, 
aproximadament, rebem d’entrada 1.300.000 euros en un projecte en el qual, a més a 
més, hem de posar de la nostra butxaca, si els números no em fallen, cap a uns 
900.000 euros, això també és un afegit en aquest projecte. L’operació, com he 
comentat, és un artefacte financer, ja que el que subvencionem és un endeutament 
d’un 1.300.000 euros, o sigui, no és que ens donin 1.300.000 euros, sinó que ens 
subvencionen un endeutament 1.300.000 euros i sobre un milió d’euros cal afegir a 
aquest 1.300.000 per pagar els interessos fruit d’aquest endeutament. O sigui, ens 
diuen que ens podem endeutar i, a més, deixem que us endeuteu i, a més, us 
pagarem els interessos. Tot això són una sèrie de compromisos que estaran durant 
molts anys fent voltes pels comptes i per les finances de l’Ajuntament.  
 
La Generalitat ha anunciat avui que possiblement no pagarà i deixarà quasi cent mil 
treballadors sense la nòmina del juliol per diverses actuacions. No sé si és el moment 
més adequat per iniciar una actuació d’aquest tipus, vist com estan les finances de la 
Generalitat, de les quals depenem explícitament per a aquest projecte. Aquesta 
instrumentació pot ser molt exacta, pot estar ajustada a la normativa, però, ho sento 
molt, no l’acabo d’entendre. O sigui, els ciutadans de Catalunya ens pagaran, si ho 
veiem doncs d’una forma més global, durant diversos anys un milió i escaig 
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d’interessos del nostre préstec, que és una subvenció d’un milió tres-cents. Per a això 
s’ha d’agafar una mica paper i calculadora per acabar d’entendre-ho bé. Aquesta 
operació porta, a més a més, a la modificació del Pla de sanejament de l’Ajuntament, 
en tant que obliga a endeutar-se. Això sí, amb un excés de límit, perquè superem el 
límit legal que ens permeten les circumstàncies, superem el límit màxim 
d’endeutament, és a dir, la màquina, d’una manera o d’una altra, tècnicament, va molt 
forçada en aquests moments. El diferencial previst que hem d’afegir és d’uns 900.000 
euros, que han d’anar cap a un projecte constructiu, és una edificació. L’experiència 
que tenim relativament recent de projectes de construcció d’aquest Ajuntament tenen 
bandes fosques. Vull recordar el Mercat Municipal nou i el Mercat Vell, on els 
sobrecostos que hem tingut han estat una tònica que ens hem hagut d’empassar amb 
les finances municipals, en èpoques en què hi havia uns certs romanents o una certa 
capacitat d’endeutament que avui no tenim. Ens podríem permetre un potencial 
sobrecost amb una obra quan tenim els comptes que estan fregant, com va ser fa un 
parell de mesos, l’impagament amb proveïdors. De fet, ens vam haver d’acollir a un pla 
de proveïdors per evitar impagaments o endarreriments injustificats amb els proveïdors 
d’aquesta casa. Tampoc no podem oblidar els ajustos que s’han fet a l’Ajuntament el 
2012. Estic parlant de les pujades de l’IBI, tant al tram local com al tram estatal, que 
també és un sobrecost que hem de pagar tots els veïns, i estic parlant de la creació de 
noves taxes, dels retalls a les escoles bressol i, segurament, les properes que ens 
arribaran els propers mesos. Llavors, comentava al principi l’oportunitat del moment, 
doncs tenim l’actuació pendent de la Casa del Marquès. També és cert que les 
previsions de l’Ajuntament dins del Pla d’ajust són favorables en la projecció 
d’ingressos i despeses per als anys 2014-2015, en què l’endeutament es redueix i 
començaria a haver-hi romanents, però com que tot són Excels i són previsions, 
tampoc no tenim la certesa de com evolucionarà l’economia del nostre entorn els 
propers dos anys immediats i la previsió no és que sigui gaire favorable.  
 
Llavors, respecte de la subvenció, el senyor Birba ens havia comentat, i és cert i li 
donem totalment crèdit, que és una oportunitat ara, perquè hi ha altres ajuntaments o 
bé que estan renunciant a fer edificacions d’aquest tipus perquè les subvencions no 
les poden assumir, i són subvencions que podrien arribar a ser enverinades, ja que 
ens obliguen a demanar crèdit, i és cert que podríem perdre-la, però dic que a vegades 
potser seria millor recular, penso jo, fer un pas enrere, reflexionar-ho, i, quan calgui, 
tornar-ho a fer com calgui. Si les previsions fallen, què ens passarà? Si el projecte es 
dispara, què ens passarà? Quins romanents, quin coixí i quina capacitat tenim per 
poder reaccionar? No seria millor esperar una mica, entenc, a fer una mica de caixa a 
la manera antiga (quan ho tinc ho pago), en comptes d’haver de recórrer a deutes, i 
més tal com estan ara els mercats i com està la situació general del país? No seria 
millor fer guardiola amb el pressupost municipal amb la previsió que pugui caure molta 
gent per sota dels ingressos mínims a la zona del Masnou, que és on vivim, per poder 
dedicar durant aquests dos anys uns ajuts socials que més que probablement serà 
necessari incrementar? Bé, doncs per aquestes reflexions i amb el benentès que 
nosaltres estem totalment a favor que aquest poliesportiu és un bé desitjat pel poble, 
pensem que l’altre plantejament tocava fer-lo d’una altra manera pel que acabo 
d’exposar. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor De las Heras. Ara, en condicions normals, tocaria donar la paraula al 
Grup d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida - Alternativa. He de dir-vos que a la 
Comissió Especial de Comptes del dia 19, en la qual estaven presents molts de 
vostès, sí que es va fer el comentari que el Ple seria entre el dia 30 i el 31. A més a 
més, crec que ja es va notificar, no el dia 27, no el dia 25, ja es va notificar per correu. 
En aquell moment, semblava que els que no hi podien assistir eren la nostra regidora 
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la senyora Sílvia Folch i el senyor Màxim Fàbregas. Nosaltres vam entendre que, en 
mancar una persona de cada cantó, de l’Equip de Govern i de l’oposició, doncs la cosa 
quedava més compensada. Després hi ha hagut un malentès i hem vist que realment 
faltava el grup sencer d’Iniciativa per Catalunya. Evidentment no hi ha res més lluny de 
la nostra intenció que convocar un Ple perquè falta algun grup. Jo crec que l’acta ho 
recollirà tot això. En fi, en el moment en què ho reculli l’acta, ja en parlarem. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Comencem doncs recollint una mica les paraules que acaba 
de dir sobre la falta del Grup d’Iniciativa. Des del Grup Municipal Socialista, lamentem 
l’absència del Grup Municipal que està representat per tres membres en aquest 
consistori i que no pugui expressar la seva voluntat política en un tema que jo crec que 
és prou important. És important perquè, juntament amb ells, el Govern anterior vam 
començar dissenyar aquest segon poliesportiu, vam fer les gestions per començar a 
obtenir aquesta subvenció i, per tant, el fet que avui el portem a aprovació no és res 
més que la conseqüència d’un inici que vam tenir al mandat anterior. És veritat que les 
circumstàncies han canviat, és veritat que l’entorn socioeconòmic ha canviat molt i, per 
tant, aquell primer projecte que es va dissenyar, que va començar a dissenyar el 
Govern anterior, que a última hora ja el mateix Govern anterior va modificar, entenem 
que encara hem de seguir modificant-lo per adequar-lo més a les circumstàncies 
actuals perquè sigui assumible per l’Ajuntament i presti el mateix servei, que era la 
necessitat que ja havien detectat, que és la necessitat d’una segona pista 
complementària a la pista actual i que fonamentalment donés servei al Club de 
Patinatge, que ja fa molts anys que hi està treballant. Estan entrenant en unes 
condicions que no són les més adequades per a un club de la categoria del que tenim 
aquí. Dit això, el que sí que voldria és diferenciar el nostre vot respecte a la subvenció, 
aquesta subvenció que nosaltres vam començar a tramitar — al mes de maig ja vam 
votar afirmativament a la signatura d’aquest conveni amb el Consell Català de 
l’Esport— i, per tant, conseqüentment, avui seguim estant a favor d’aquesta proposta 
de subvenció per tirar endavant i fer realitat aquest poliesportiu. Quin és el problema? 
Que la manca de previsió, la manca de bona feina per part de l’Equip de Govern ha fet 
que aquell conveni del mes de maig ja portava escrit que era una operació, no una 
subvenció a usual, a les que estem acostumats, sinó que era una operació creditícia 
que havíem d’assumir nosaltres, un crèdit, malgrat que la capitalització i els interessos 
els pagués el Consell Català de l’Esport, ja que comporta una sèrie de tràmits que ha 
de fer l’Ajuntament i això ja ho hauríem d’haver sabut al mes de maig. Al mes de maig 
vam fer el tràmit sense haver fet els passos oportuns, ens vam trobar que fa deu dies 
es va voler portar per urgència informant-ne mitja hora abans de la sessió plenària, 
com s’ha explicat aquí, el fet d’aprovar aquesta subvenció, i mancava informació. El 
temps ha donat la raó: mancaven tràmits encara, per la qual cosa ens van demanar fer 
aquest Ple extraordinari per tal que no es perdés aquesta subvenció. Què ha passat? 
Que han tornat a passar deu dies més, els membres que no formem part de l’Equip de 
Govern hem estat desconnectats absolutament d’informació respecte a aquesta 
operació i ens hem trobat que divendres a la tarda, divendres a les tres de la tarda, 
se’ns convoca a la Comissió Informativa amb un tràmit, que és un tràmit prou 
important, que és el Pla de sanejament. El Pla de sanejament és una cosa que 
condiciona els propers anys, condiciona els pressupostos dels propers anys, perquè ja 
indica quina serà la pressió fiscal en els propers exercicis. Hi està també indicat quines 
seran grosso modo les despeses dels propers exercicis, la política de retallades 
respecte al personal de la casa, externalitzacions, manteniment d’aquestes noves 
taxes i l’augment d’altres taxes dels serveis educatius, amb la qual cosa, primer, no 
estem d’acord, i així vam votar al Pla d’ajust d’aquest milió quatre-cents mil euros que 
ja marcava aquests condicionants. Vam votar-hi en contra. I segona, que jo crec que 
és un document prou important per tenir temps i estudiar-lo, si no debatre’l i intentar 
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consensuar-lo. Ens trobem que dilluns tenim la Comissió Informativa, el mateix dilluns 
se’ns presenta un pla d’ajust modificat perquè el projecte ha variat de 200.000 euros 
respecte a la informació que teníem divendres i en vint-i-cinc hores hem d’aprovar 
aquest Pla d’ajust.  
 
El nostre Grup Municipal, primer, pel poc que hem vist del Pla d’ajust, no està d’acord 
amb els grans trets que estan marcant i, segon, no hem tingut temps sincerament 
d’estudiar-lo profundament com per portar-lo a votació. Per això hem demanat 
nosaltres la votació segregada, per diferenciar una cosa de l’altra. Ja sé que és un 
document que condiciona, que si no el tens aprovat no pots anar a signar la subvenció, 
no pots anar a signar el crèdit, necessitem l’autorització, però és veritat que 
l’autorització tampoc la tindrem els propers dies, perquè difícilment la Generalitat de 
Catalunya autoritzarà l’Ajuntament a aquest Pla d’ajust fins al mes de setembre. Per 
tant, el que demanàvem nosaltres era temps per estudiar-ho, temps per intentar 
treballar amb l’Equip de Govern la modificació i l’aprovació d’aquest Pla d’ajust al mes 
de setembre, i no s’ha aconseguit. Han preferit aprovar-lo d’aquesta manera i, per tant, 
aquest és el nostre vot negatiu respecte a aquest punt.  
 
Voldria fer dues reflexions. L’una, que quan nosaltres al mes de maig vam aprovar el 
conveni que explicava quina és la fórmula de subvenció, que és aquest crèdit el titular 
del qual ha de ser el mateix ajuntament, encara que qui el paga és el Consell Català 
de l’Esport, home, la situació d’avui respecte al mes de maig ha variat, i ja s’ha 
comentat aquí la notícia d’avui i d’ahir que la Generalitat... Bé, nosaltres ja ho sabem, 
perquè l’Ajuntament no està cobrant el que hauria de cobrar de la Generalitat, ja ho 
sabem perquè tenim cinc convenis signats amb la Generalitat que els està incomplint 
sistemàticament. Poso per exemple l’escola bressol. Tenim signat un conveni pel qual 
cobrarem 1.600 euros per cada alumne i aquí, el que cobrarem aquest any realment, 
seran 800 euros per alumne, o sigui, que la diferència és significativa, però és que 
s’està veient que la Generalitat, aquests dies, incomplirà un conveni que té amb els 
concerts, bé siguin residències amb les escoles, que això vol dir nòmines directament, 
i això el que reflecteix és una situació gravíssima, la qual cosa ens fa pensar que 
podem tenir problemes greus i difícilment veig jo que la Generalitat amortitzi un crèdit 
amb l’Institut Català de Finances quan no està pagant nòmines per l’altre cantó. Jo ho 
veig complicat.  
 
I la segona reflexió al tinent alcalde de Finances, senyor Birba, és que fa un any que 
vostè va prendre possessió i el primer diagnòstic que va fer, i no li repetiré tot el 
diagnòstic que va fer sobre la situació econòmica de l’Ajuntament, però sí que recordo 
que va subratllar expressament que el gran problema que tenia aquest Ajuntament era 
l’endeutament, tenia un excés d’endeutament. Jo només vull recordar-li que amb el 
temps que fa que hi és, un any, l’endeutament ha crescut en 3,2 milions, són 500.000 
euros del pressupost, 1.400.000 euros del Pla d’ajust que vam aprovar i l’operació 
creditícia, que encara que teòricament l’ha d’amortitzar un altre compte com a 
endeutament de l’Ajuntament. Per tant, l’augment d’aquest exercici, per ser un any que 
no s’havien de fer inversions, doncs Déu n’hi do. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, intentaré respondre més o menys tot el que s’ha plantejat. Reiteraré una cosa que 
ja he comentat a l’alcalde, però que crec que val la pena insistir-hi. Es va fer una 
comissió informativa extraordinària abans del Ple ordinari al mes de juliol i recordo que 
es va demanar que no es passés al Ple ordinari del 19 de juliol, sinó que es fes un ple 
extraordinari. Llavors va ser quan es van buscar una o dues dates, 30 o 31 de juliol per 
poder fer aquest Ple extraordinari, i només van ser, com ha dit l’alcalde, un regidor del 
Govern i un regidor de l’oposició els qui van manifestar que no vindrien, no cap grup 
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municipal. Per tant, per això s’ha fet aquest Ple. La desviació del cost del projecte és 
extern, correspon a 150.000 euros pel desplaçament d’una estació transformadora que 
hi ha al costat del poliesportiu actual. El cost del poliesportiu d’aquest projecte serà de 
2,2 milions d’euros. En relació amb el GIM, la data límit per a l’aprovació d’això era la 
setmana del Ple ordinari. Com que es va demanar fer un ple extraordinari, es va 
demanar al Consell Català de l’Esport si es podia allargar aquest termini, que vencia 
aquella setmana, i va ser acceptat, però el termini finalitza aquest mes. 
 
Quant als plantejaments que havia formulat el Partit Popular, el crèdit computat com a 
deute de l’Ajuntament, tècnicament és així, però a l’Ajuntament no li representa cap 
cost, però tècnicament és així. Hi ha dos límits d’endeutament, el 75% i 110%, per 
superar el primer, aquest any estem al 77%, cal demanar un permís, una autorització a 
la Generalitat, i si se supera el 110%, no hi ha possibilitat d’endeutament. I aquesta 
línia, aquestes línies de crèdit de l’Institut Català de Finances, per als projectes de 
tecnificació esportius o poliesportius de tecnificació, en aquest cas de patinatge, 
aquesta línia acaba aquest mes de juliol. Per al que no ho hagi tramitat aquest mes de  
juliol, la línia es tanca. Per tant, és una oportunitat, o l’aprofitem o la perdem. 
 
Quant al PSC, a veure, la pista poliesportiva és un compromís iniciat al mandat 
anterior, sota el concepte de Pavelló de Tecnificació de Patinatge. Les dificultats 
econòmiques han obligat a fer ajustos al projecte, a la baixa, però sense perdre ni un 
euro de la subvenció, però el més important, les funciones essencials, es mantenen 
íntegrament. El Consell Català de l’Esport, via l’Institut Català de Finances, finança 1,3 
milions d’inversió més els interessos corresponents als quinze anys. Per tant, 
l’Ajuntament només ha de fer front a un cost diferencial de la resta del cost del projecte 
de 900.000 euros. Aquests 900.000 euros aniran finançats només a compte de 
romanents de tresoreria. Com que estem immersos en un pla de sanejament iniciat 
l’any 2009, en el mandat anterior, modificat posteriorment a causa del romanent 
negatiu del 2010, per poder tirar endavant la construcció del pavelló cal acceptar el 
préstec i assumir aquest cost diferenciat. Abans, el projecte es finançava amb la venda 
d’uns pisos que no s’han venut. Ara, aquest finançament no queda previst i ara el 
projecte es finança amb romanents de tresoreria positius dels anys entre 2012 i 2014. 
El crèdit computa tècnicament com a deute, tot i que el pagarà el Consell Català de 
l’esport. El crèdit es disposarà entre els exercicis 2013 i 2015 quan la carrera financera 
serà molt inferior a la de l’any 2011. La modificació del Pla de sanejament en relació 
amb l’aprovada anteriorment en aquest Ple només incorpora aquesta operació, no hi 
ha cap altre canvi, i, com ja li he dit, això es finançarà amb romanent de tresoreria. I 
pel que fa a l’endeutament del 2011 i el 2012, el 2012 estarem al 77%, en la línia que 
anem evolucionant, d’aquest Pla de sanejament, i ens trobarem amb uns costos i amb 
un percentatge d’endeutament que se situarà el 2013 al 67%, el 2014 al 58% o al 49% 
el 2015. Per tant, l’escenari financer, en principi, crec que no ha de ser preocupant. 
Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Moltes gràcies. Per començar pel final de la intervenció del senyor Birba, o no s’ha 
mirat els papers o s’oblida d’un tema molt important amb el qual, a més a més, vostè 
té alguna cosa a veure, que és la indemnització Inmocahispa. Això està recollit al Pla 
de sanejament i no té res a veure amb el Pla de sanejament aprovat anteriorment en 
aquest Ajuntament. Això en primer lloc. 
 
Segon, respecte a la titularitat del crèdit. El titular del crèdit, malgrat que el pagui la 
Generalitat a través del Consell Català d’Esports, és l’Ajuntament del Masnou i, per 
tant, el dia en què la Generalitat no pugui fer front a l’amortització i al pagament 
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d’interessos, a qui tocarà pagar serà a l’Ajuntament del Masnou, i per això computa 
com a deute, perquè el garant final d’aquesta operació és l’Ajuntament del Masnou.  
 
Respecte al poliesportiu, en el que ha dit hi estem totalment d’acord. L’únic que vull és 
recordar-li una cosa, senyor Birba: no hi ha projecte i, per tant, el que estem fent són 
estimacions de valoracions sobre... No tenim ni avantprojecte, si no ho tinc malentès, 
pel que em va explicar ahir l’alcalde, a l’última Junta de Govern van aprovar l’encàrrec 
del projecte executiu i el projecte bàsic i l’executiu. Per tant, estem fent estimacions jo 
crec que, no sé, en el millor dels casos acabarem amb les xifres que diu vostè, però 
vostè això no pot firmar-ho enlloc, perquè ningú no sap quin és el final del valor que 
tindrà el planejament d’aquest poliesportiu.  
 
I una última cosa, nosaltres li ho vam demanar en aquest Ple extraordinari, però li vam 
demanar per la manca de documentació, per la manca de crèdits, per la manca de 
preparació d’aquest projecte, no per caprici dels regidors que no formem part d’aquest 
Equip de Govern, eh! Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Acabem aquí el Ple. Jo vull donar les gràcies a tothom, absolutament a tothom, i més 
als que d’alguna manera, amb el seu vot afirmatiu i la seva abstenció han fet possible 
que estiguem al davant de la darrera oportunitat que teníem per amarrar aquest milió 
tres-cents mil euros, sigui amb la manera que sigui, però és la manera que ens ha 
condicionat. Gràcies per assistir-hi i gràcies a alguna gent que ha estat aquí del públic 
que són, jo crec, els protagonistes principals. I ens veiem aviat, ens veiem al setembre. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 

I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 20.50 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. 

 
 
 
  
 
 


