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Núm. PLE 16/2011 
 
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU DE L 22 DE 
DESEMBRE DE 2011 
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 22 de desembre de 2011, es reuneixen, a 
la sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran Flo i Torrell.  
 
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. 
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. 
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. 
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora els que ho són de la corporació: la Sra. 
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
La presidència proposa modificar els assumptes de l’ordre del dia. 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
 
6) Modificació de la plantilla, catàleg i relació d e llocs de treball  
 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany llegeix la proposta següent.  
 
“Vist que l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es 
pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin 
esperar a l’exercici següent, així com també si la modificació respon a criteris 
d’organització administrativa interna. 
 
Vist que l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix la relació de llocs de 
treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una 
entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a 
funcionaris com al personal eventual i al laboral i que mitjançant les relacions de llocs 
de treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal 
que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal 
funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la 
persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Atès els criteris d'organització interna que afecten a l’oficina de Modernització, i que es 
concreten en la necessitat d’enfocar de manera diferent el projecte d’implantació de 
l’Administració electrònica una vegada engegat el projecte de Modernització, 
considerant adient la creació d’un lloc de tècnic auxiliar d’Administració Electrònica 
ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per tal d’impulsar els processos electrònics de 
l’Ajuntament, entre d’altres; sent innecessari la continuïtat de l’oficina de modernització 
i per tant els llocs de cap de l’oficina de modernització i d’auxiliar administratiu. 
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Atès així mateix que és necessari que algunes de les funcions del lloc de cap de 
l’oficina de modernització es continuïn realitzant com és l’acompliment de llei de 
protecció de dades personals, l’assessorament jurídic de l’àrea d’Administració i 
Finances, etc, es considera necessari la creació d’un lloc de treball de tècnic superior 
en dret de l’àrea d’Administració i Finances. 
 
Atès els criteris d’organització interna que afecten al departament de Recursos 
Humans, en el sentit que cal tecnificar el departament donat que els objectius i 
obligacions del departament així ho requereixen; per la qual cosa és considera 
necessari amortitzar un lloc d’auxiliar administratiu canviant-lo per un lloc de tècnic 
auxiliar de Recursos Humans. 
 
Atès els criteris d’organització interna que afecten a l’àrea de Comunitat i Persones, i 
concretament a l’àmbit de Cultura, a l’àmbit de Participació Ciutadana i a l’àmbit de 
Serveis Socials, concretats en el primer cas perquè cal plantejar un reenfocament dels 
objectius estratègics de la regidoria, en el segon cas per a donar suport als projectes 
de participació ciutadana, i en el tercer cas per un reorganització del Centre Obert 
Maricel.  
 
Atès que és necessari per a aquest reenfocament de l’àmbit de Cultura crear un lloc de 
tècnic de Cultura amb unes funcions més àmplies que les existents amb el lloc de 
tècnic d’Actes i Festes el qual es proposa amortitzar; que en el cas del suport dels 
projectes de participació ciutadana es considera necessari la creació d’un lloc de 
tècnic auxiliar de Comunitat i Persones que doni suport a aquests projectes i als que 
puguin sorgir; i en el cas de la reorganització del Centre Obert Maricel es considera 
convenient amortitzar el lloc de monitor social.  
 
Atès els criteris d’organització interna que afecten al departament de Manteniment i 
que es concreten en la necessitat de cobrir les tasques de lampisteria a canvi d’un lloc 
d’oficial 2a pintor que no s’exerceix. 
 
Atès que durant el present exercici han quedat tres places vacants d’operari de neteja i 
una d’auxiliar administratiu al departament d’Urbanisme, i que els pressupostos 
generals de l’Estat estableixen un 10% per a la taxa de reposició d’efectius. 
 
Atès que no és necessària l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del 
pressupost, ja que l'article 27.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que la 
modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits 
del pressupost quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui 
compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de 
consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, i 
atenent que les reduccions compensen les ampliacions. 
 
Vist l’informe emès per secretaria en data 5 de desembre de 2011. 
 
Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer . Modificar la relació i catàleg de llocs de treball en el sentit de:  
 

a) Crear un lloc de tècnic superior en dret de l’àrea d’Administració i Finances, 
crear un lloc de tècnic de Cultura, crear un lloc de tècnic auxiliar 
d’Administració Electrònica, crear una lloc de tècnic auxiliar de Comunitat i 
Persones. 



3 
 

b) Amortitzar el lloc de Cap de l’Oficina de Modernització, el lloc de tècnic d’Actes 
i Festes, i el lloc de monitor social  

c) Dotar en una plaça més el lloc de tècnic auxiliar de Recursos Humans, i 
eliminar una dotació d’oficial 2a pintor, tres d’auxiliar administratiu i tres 
d’operari de neteja. 

 
Segon .- Modificar la plantilla de personal laboral en el sentit de crear una plaça de 
tècnic mitjà, dues places de personal qualificat (grup C1), i amortitzar tres places 
d’auxiliar administratiu i tres places d’operari de neteja. 
 
Tercer .- Procedir a donar-ne la publicitat oportuna, de conformitat amb la legislació 
vigent, i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents 
administracions.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PP i GIM) i 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, el que voldríem fer és agrair, en nom del 
nostre Grup, a la regidora Sílvia Folch la informació que ens va facilitar la setmana 
passada a la reunió que vàrem mantenir per tractar aquest tema i, a continuació, 
passarem a explicar les raons que han motivat el nostre vot contrari que són unes 
quantes.  
 
La primera és perquè aquesta modificació que s’acaba d’aprovar és una modificació 
parcial que s’anuncia com la primera de, segurament, un seguit d’altres que s’aniran 
produint al llarg del mandat de l’actual Govern. I això significa que, aquestes 
modificacions parcials, es produiran sense que el consistori en el seu conjunt, i quan 
dic en el seu conjunt és tant Govern com oposició, tinguin clara quina serà la fotografia 
final de l’organigrama, del nou organigrama municipal. Al nostre entendre, si el Govern 
actual creu que l’organització administrativa que hi ha actualment no respon als seus 
plantejaments, cosa que podem admetre, el que hauria de fer seria una cosa semblant 
a la que va fer el Govern fa vuit anys, quan al Govern hi havia el Partit Socialista de 
Catalunya, Esquerra Republicana i ICV-EUiA, que, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, va fer un estudi molt exhaustiu de la situació actual i de l’anàlisi de la 
proposta d’actuació que tenia el Govern en aquell moment, i això va derivar en un 
organigrama que al llarg dels darrers vuit anys, amb més o menys encert, es va 
intentar posar a la pràctica. Entenem que aquesta és la manera de treballar.  
 
En aquest cas, però, nosaltres entenem que, a diferència del que es va fer fa vuit anys, 
avui el Govern comença la casa per la teulada i això té problemes. Perquè, sense 
disposar dels plànols del futur edifici, la nova estructura administrativa ja ha començat 
a moure parets que probablement no caldria moure, i això significarà que, 
possiblement, quan aquesta fotografia final, quan aquests plànols definitius de 
l’estructura administrativa estiguin a disposició del Govern, probablement, molt del que 
ara toquem haurem de tornar-ho a retocar. I això és malbaratar recursos. Per aquesta 
raó, nosaltres entenem que, probablement, els canvis que s’aproven responen més a 
necessitats del Govern de doblegar-se a les demandes d’alguns regidors en concret 
que amb més o menys urgència han fet les seves demandes per fer front a les seves 
necessitats quant a la regidoria, deixant de banda quines són les necessitats globals 
del consistori. La segona raó és perquè entenem que aquesta modificació s’ha 
plantejat en un moment inadequat. Normalment, la tradició és que, aquestes propostes 
de modificació de plantilla i de relació de llocs de treball, es presentin quan es 
presenten els pressupostos municipals per a l’any en qüestió. Perquè, d’aquesta 
manera, independentment que les places que es proposa crear o suprimir siguin 
encertades o no, almenys hi ha la garantia, com a mínim sobre el paper, que els 
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comptes suporten aquesta nova proposta de llocs de treball i que, per tant, es podrà 
fer front a les despeses econòmiques que puguin significar aquests llocs que es creen.  
 
Doncs bé, avui hem aprovat modificacions de plantilla que, tal com diu l’informe, per al 
2011 el pressupost les aguanta, però no sabem què passarà en el pressupost del 
2012, perquè nosaltres no en tenim ni idea i no sabem si el Govern té o no té idea de 
en quina data tindrem una proposta de pressupost damunt la taula per poder opinar 
respecte a aquesta qüestió. Per tant, enteníem que el que hauria tocat hauria estat 
esperar a fer aquesta proposta de modificació, primer a tenir la fotografia final, però 
com a mínim a disposar d’una proposta de pressupost que garantís la viabilitat 
econòmica d’aquestes modificacions. Nosaltres no podem acceptar com a argument 
que els canvis que avui s’han aprovat són tan necessaris i tan imprescindibles que no 
es pot esperar a disposar de la proposta de pressupost per a l’any 2012. 
 
En tercer lloc, perquè els informes que pretenen justificar la necessitat d’aquests 
canvis aprovats, al nostre entendre, i amb tot el respecte pels treballadors municipals 
que els signen, no demostren de manera suficient ni la necessitat dels nous llocs de 
treball ni justifiquen amb prou arguments la supressió dels llocs de treball que es 
proposa suprimir. Es curiós, per exemple, a tall d’exemple, l’informe que es fa intentant 
justificar la necessitat d’un tècnic de Cultura. I és curiós, sobretot, perquè té data 4 de 
juliol, o sigui, no arriba a tres setmanes després que el nou Govern hagués pres 
possessió. A l’informe ja s’hi afirma, tres setmanes després de prendre possessió, que 
l’Equip de Govern actual marca una nova línia de treball i que la persona que ocupa el 
lloc de tècnica d’Activitats i Festes no reuneix el perfil adequat que correspon al nou 
lloc de treball que es pretén crear. Això és una cosa que a nosaltres ens sobta, que en 
tres setmanes s’arribi a aquesta conclusió, quan sabem que, en tres setmanes, aquest 
Govern i qualsevol altre, el primer que fa és intentar saber com està la situació i és 
molt difícil en tres setmanes arribar a un diagnòstic que tingui una mica de cara i ulls.  
 
En quart lloc, i aquest és un tema també fonamental, perquè aquesta proposta posa en 
crisi el projecte d’implantació de l’administració electrònica, un projecte que va ser 
impulsat pel Govern municipal anterior i en el qual s’han invertit molts recursos 
humans i econòmics, ja que el que s’acaba d’aprovar ara significa passar d’una 
plantilla formada per tres persones, una cap de l’Oficina de Modernització, una 
responsable de Nous Projectes i una auxiliar administrativa, a una plantilla en la qual 
només quedarà un tècnic auxiliar. Aquesta és un retallada substancial que ens 
provoca molta desconfiança respecte a la voluntat del Govern actual d’impulsar 
l’administració electrònica. Ens fa molta por que, en l’afirmació que es fa a l’informe 
que intenta justificar aquesta proposta, i que diu que es considerava necessari donar 
un tomb a la implantació de l’administració electrònica en la nostra organització, donar 
un tomb signifiqui en realitat tombar el projecte d’implantació de l’administració 
electrònica. A la vegada, no podem obligar que la supressió de la cap de l’Oficina de 
Modernització i la nova assignació de funcions a aquesta persona que ara ocupa 
aquest càrrec signifiqui una reducció gaire important del seu salari i entenem que 
aquest també és un aspecte que cal tenir en compte. Nosaltres pensem que el que 
convindria seria mantenir l’organització actual per l’Oficina de Modernització fins que 
es completi el projecte i és en aquell moment, quan el projecte estigui completat i 
estigui en ple funcionament, quan ens podríem replantejar la necessitat, o no, o la 
conveniència que aquest lloc es mantingués o se suprimís. 
 
En cinquè lloc, perquè tenim el convenciment que algun dels llocs de treball que s’ha 
acordat eliminar acabaran sent substituïts per contractes amb tercers per tal que les 
tasques que realitzen els treballadors municipals siguin realitzades per una empresa 
en unes condicions laborals per als treballadors pitjors que les dels treballadors 
municipals i, a més a més, a un cost per a l’Ajuntament que serà més important que el 
que ara mateix estem suportant quan les tasques les fan els treballadors municipals 
que ara les estan desenvolupant. Al nostre entendre, és una manera descarada d’obrir 
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la via a externalitzacions de serveis, de la qual cosa el nostre Grup Municipal sempre 
ha esta absolutament en contra.   
 
I, en sisè lloc, perquè aquesta modificació no va acompanyada de mesures d’estalvi, 
almenys que s’especifiquin com a tals. Per exemple, nosaltres podríem estar d’acord 
amb aquesta proposta que es fa amb el nou plantejament de Cultura si anés 
acompanyada d’un compromís del Govern de suprimir el contracte que actualment 
està vigent amb el Patronat i que costa a l’Ajuntament anualment més de 60.000 €.  
 
Finalment, un altre factor que ens hi ha fet votar en contra és el vot negatiu dels 
representants dels treballadors a la proposta que ha presentat el Govern. I després, 
només per acabar, de l’anàlisi de l’argumentació, que ha estat exhaustiva, ens ha 
quedat un dubte que voldríem plantejar a l’alcalde perquè ens l’aclareixi. Si convé, 
després ho pot consultar amb la secretària municipal, perquè la proposta que acabem 
d’aprovar, que és la que s’ha llegit, diu el següent: 
 
“Modificar la relació i catàleg de llocs de treball en el sentit de crear un lloc de tècnic 
superior en dret de l’Àrea d’Administració i Finances, crear un lloc de tècnic de Cultura, 
crear un lloc de tècnic auxiliar d’Administració Electrònica, crear una lloc de tècnic 
auxiliar de Comunitat i Persones i amortitzar...” etc., però en cap cas no hem trobat 
que s’esmenti el lloc de treball d’oficial de segona lampista. Llavors, ens sorgeix un 
dubte: acabem d’amortitzar un lloc de treball de pintor, perquè, segons l’informe del 
responsable de Manteniment, no cal pintar tant per poder crear un lloc de treball 
d’oficial segona lampista, però no hem sabut trobar, a la proposta, la proposta de 
creació d’aquest lloc de treball. Així doncs, si no m’equivoco, que puc equivocar-me, 
ens hem quedat sense un pintor que no pinta, però tampoc tindrem un lampista que 
endolli i que repari allò que s’hagi d’endollar i reparar. Llavors, voldríem saber si és 
així, perquè, si aquest lloc de treball no s’ha afegit a la proposta, d’acord, és un lloc de 
treball que ara mateix està als llimbs. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Primer de tot, vull agrair també a la 
regidora l’esforç que està fent per ser aquí present a l’hora d’aprovar aquest punt. Per 
tant, atenent al seu estat, intentaré ser el més breu possible perquè així puguem 
acabar ràpid.  
 
Nosaltres hem votat que no, primer, perquè creiem que és la primera vegada, almenys 
des que jo sóc regidor, i ja fa uns quants anys, que s’aprova una modificació de 
plantilla d’aquestes dimensions, no una cosa puntual, sinó una modificació de plantilla 
sense haver aprovat el pressupost, pressupost que tocaria aprovar l’any 2012. I 
justament no aprovem el pressupost perquè tenim problemes greus. Perquè s’ha 
esdevingut que el Pla de sanejament que vam aprovar al mes de novembre i hi ha una 
situació que ha complicat molt aquest Pla. S’haurà de refer tot i, per tant, entenem que 
no es pugui portar el pressupost i creiem que no és procedent avui portar aquesta 
modificació de plantilla si no sabem quines conseqüències i de quina manera hem 
d’afrontar el pressupost de l’any que ve. 
 
Després, perquè, tenint en compte que d’aquí a una estona aprovarem unes cessions 
a la Diputació de Barcelona que porten també unes càrregues de treball que deixa de 
fer o deixa de prestar l’Ajuntament de Masnou a favor de la Diputació i, en canvi, 
aquestes modificacions de llocs de treball que sí que serien pertinents no són a la 
proposta que avui portem a aprovació.  
 
Un altre motiu seria que la modificació de plantilla, que jo crec que és un increment de 
plantilla, es basa en el fet que no hi ha un increment de cost únicament i exclusivament 
per a la modificació que s’ha fet de l’Oficina de Modernització i, per tant, la rebaixa de 
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sou que es fa a la responsable de l’Oficina de Modernització que es valora 
pràcticament en 38.000 €. Aquests euros, a més a més, l’Equip de Govern no em va 
poder assegurar, a la Comissió Informativa, que s’acabin pagant, perquè la regidora va 
dir que ara entrava en negociació amb la persona i que aquesta persona té opció a un 
contenciós administratiu que pot acabar derivant en el fet que a l’Ajuntament, aquesta 
modificació de plantilla li costi, al final, 38.000 € més. O sigui, el cost del capítol I de 
l’any que ve pot ser, no crec que ho sigui, no ho ha de ser, però potser hi ha la 
possibilitat que ens costi 38.000 €. En la situació en què estem, jo crec que nosaltres 
no ens podem permetre ni una possibilitat que això sigui així.  
 
Una altra de les raons per les quals nosaltres votem que no és una mica el que ha 
explicat el company Màxim sobre l’Oficina de Modernització i sobre els informes que la 
sustenten. Jo vaig demanar a la Comissió Informativa un informe de la secretària. 
Aquest informe m’ha arribat, però l’informe el que ve a explicar és una cosa que jo ja 
entenia i ho donava per fet que és que l’Equip de Govern té tot el dret d’organitzar-se 
com cregui més convenient i això nosaltres no ho discutim. Ara bé, desmuntar la 
modernització, desmuntar l’Oficina de Modernització, amb el que això suposa, amb la 
importància que té la modernització, perquè és una imposició que ve d’Europa i és el 
present i el futur de tota l’Administració pública, perquè és la relació que tindrà 
l’Administració pública amb els ciutadans... Tot això suportat amb un informe que està 
signat per la responsable de l’OAC que, a més a més està de baixa i, per tant, el signa 
la responsable de Recursos Humans. Em sembla que té un aspecte formal que no 
s’aguanta. Em sembla que això ho hauria de firmar —que aquesta modificació no va 
en contra de la modernització, sinó a favor—, si això és així, una responsable de qui 
depengués el tema de la modernització. 
 
I, per concloure, tampoc no estem d’acord amb el següent: nosaltres creiem que hi ha, 
en aquest lloc de treball d’oficial 2a, hi ha un frau de llei. El que es pretén amb aquesta 
modificació d’oficial 2a pintor per lampista, el que es pretén es resoldre un contracte 
laboral dos dies abans que hi hagi una jubilació per tal de no haver d’aplicar la 
legislació vigent, que diu que quan es jubila una persona no s’ha de substituir. I, fent 
aquest canvi de plantilla, el que es fa és resoldre un contracte dos dies abans que 
vingui aquesta jubilació i puguin contractar una persona en el seu lloc. Gràcies. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies. Bona nit. Intentaré respondre les preguntes que heu anat dient, tot i que 
segur no podré ser tan brillant i segur que me’n deixaré cinquanta... Apuntava el 
company Fàbregas el tema que iniciem una modificació parcial de plantilla i entenia ell, 
alhora, que trobava a faltar que hi hagués un organigrama i que no el convencia el fet 
que fos per necessitats de regidories. Jo he d’estar amb desacord amb vostè. Sí que 
és cert que potser faltaria aquest organigrama, però també és cert que en tants pocs 
mesos és difícil tenir aquest visió global, però el que sí que és cert és que, tot i que 
sembli imprudent, hi ha regidories que no poden continuar si no poden tenir dintre del 
seu personal aquells llocs de treball que necessiten per tirar endavant la seva 
regidoria. Ha anomenat un informe de la Regidoria de Cultura que datava del juliol. 
Això no és més que expressar que, qui ha ocupat aquest càrrec de regidor de Cultura 
tenia molt clar quina era o quin sentit volia que prengués aquesta regidoria i, per tant, 
prèviament a la possessió del càrrec, entenc, ja tenia ell la seva visió de futur i en 
aquesta visió de futur era necessari aquest tècnic de Cultura i no pas el tècnic auxiliar 
d’Actes i Festes, que és el que hi havia fins ara.  
 
Alguns canvis que proposem en aquest moment fins i tot són canvis que vénen de fa 
temps, que ja havien estat tractats pels tècnics corresponents de l’Equip de Govern 
anterior, vull dir, el canvi del pintor pel lampista o la tecnificació de Recursos Humans 
ja eren peticions que venien d’antic, o sigui, que no són d’ara, sinó que ja venien de 
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l’anterior Equip de Govern, que s’havien posat damunt la taula, i els informes així ho 
demostren, són antics.  
 
Sabem la importància que té l’administració electrònica i alhora ens trobem en un 
moment pressupostari molt difícil per tirar endavant l’estructura que tenim i no amb els 
mitjans que ens agradarien, i per això creiem necessari dotar del personal que pugui 
tirar endavant tota la planificació que sí que s’ha dut a terme. Quant al fet que m’indica 
que també ha valorat vostè que en la negociació col·lectiva el resultat hagi estat 
negatiu, el resultat que jo tinc a l’informe és que, per part de l’Ajuntament, és una 
qüestió paritària a la negociació, estem en igualtat per molt que ells siguin 14 i jo o 
l’Ajuntament només hi estigués representat per un vot. La veritat és que hi ha una 
equiparació, una paritat, i de vots n’hi va haver un per part de l’Administració amb 
igualtat, serien 14 i, d’altra banda, hi va haver 7 vots negatius i sis abstencions, no, 7 
en contra i 7 abstencions. Això vol dir que no va ser pas un resultat negatiu i, 
òbviament, he de reconèixer que a la modificació que s’ha presentat aquí, per escrit, 
no queda palès, perquè tampoc no l’he trobat, i entenc que ha estat un error de 
transcripció a l’hora de fer el redactat, que s’ha deixat d’incorporar la dotació del 
lampista, òbviament, perquè és el lampista el que és substituït, el pintor per a la 
creació de lampista. El que no sé és com s’haurà de modificar perquè el lampista 
sigui... 
 
La Sra. secretària 
 
Planteja que es faci una correcció. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, com una correcció. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Així ho afegim. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Senyor alcalde, no hi ha cap problema, però sí que hi ha un problema perquè l’acord ja 
s’ha adoptat i ja s’ha votat, i a l’acord que s’ha votat i s’ha adoptat el lloc del lampista 
no hi era. No sé. Estem creant precedents una mica perillosos. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Doncs el tornem a posar en votació amb el lampista inclòs.  
 
El president sotmet a votació la proposta, amb la inclusió de la creació del lloc d’oficial 
2a lampista, amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP i GIM), 7 vots 
en contra (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
El que queda aprovada és la proposta amb la modificació inclosa en aquest moment.  
 
La proposta es modifica de la manera següent: a la part expositiva no s’hi fa cap 
canvi, només es modifica la part dispositiva. Així doncs, la part dispositiva 
queda de la manera següent:  
 
“Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
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Primer . Modificar la relació i catàleg de llocs de treball en el sentit de:  
 

a) Crear un lloc de tècnic superior en dret de l’àrea d’Administració i Finances, 
crear un lloc de tècnic de Cultura, crear un lloc de tècnic auxiliar 
d’Administració Electrònica, crear una lloc de tècnic auxiliar de Comunitat i 
Persones i crear el lloc d’oficial 2a lampista. 

b) Amortitzar el lloc de Cap de l’Oficina de Modernització, el lloc de tècnic d’Actes 
i Festes, i el lloc de monitor social  

c) Dotar en una plaça més el lloc de tècnic auxiliar de Recursos Humans, i 
eliminar una dotació d’oficial 2a pintor, tres d’auxiliar administratiu i tres 
d’operari de neteja. 

 
Segon .- Modificar la plantilla de personal laboral en el sentit de crear una plaça de 
tècnic mitjà, dues places de personal qualificat (grup C1), i amortitzar tres places 
d’auxiliar administratiu i tres places d’operari de neteja. 
 
Tercer .- Procedir a donar-ne la publicitat oportuna, de conformitat amb la legislació 
vigent, i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents 
administracions.” 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, m’agradaria contestar. És que no havia acabat, és que vaig una miqueta lenta avui. 
Avui s’allargarà el Ple. D’acord, sí, he acabat amb el Màxim, però ara m’agradaria 
contestar, si encara té ganes d’escoltar-me, al senyor Artur Gual. Bé, el fet que vagi la 
modificació de la plantilla al mes de desembre sí que és cert que vaig esperar al mes 
de desembre i és, com s’ha pogut veure, un paquet que jo voldria introduir en els 
pressupostos, però també és cert que tot aquest paquet de modificacions són les que 
ja hem estat treballant durant molts mesos i només ha estat un tema que el pressupost 
no el portem al desembre, que no hi estigui incorporat, però entenc que, pel bé de les 
regidories i pel bé de l’organització, aquests temes s’haurien de portar ja al mes de 
desembre.  
 
Quant a la cessió de la Diputació, que em diu que, bé, com que s’aprovarà, en principi, 
però el que s’aprova és una cessió, i com que encara ho he d’aprovar, jo tampoc no 
em veia en cor ja d’amortitzar més places de les que ja amortitzo. Perquè, en aquests 
moments, abans de la modificació, teníem 247 treballadors, i ara ja ens quedem en 
243, vull dir ja s’han amortitzat. Tot i les creacions, s’han creat sis llocs, però n’he 
amortitzat deu; per tant, jo crec que ja he amortitzat més del que... Per tant, no hi ha 
un increment de plantilla, òbviament, si en teníem 247 i ens en queden 243, no hi ha 
increment de plantilla, hi ha una minoració. I econòmicament sí que és sostenible. 
Econòmicament, la creació suposa, aproximadament —no m’agrada parlar de 
números no m’agrada parlar de tema personal— al voltant dels 155.000 €, amb la 
creació i l’amortització estaríem parlant de 234.000 €, l’amortització total de les 
propostes que aquí... la proposta total, eh? Per tant, sí que hi ha minoració, també pel 
tema econòmic, i es pot aguantar dintre del mateix pressupost 2011.  
 
I quant a l’administració electrònica, el mateix que he comentat al Sr. Fàbregas: hi 
aposto i, evidentment, intentarem complir tota la planificació que tenim en aquests 
moments per donar servei als ciutadans. Gràcies.   
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Molt breu, molt breu. Començo pel final. Quan he parlat de resultat negatiu de la 
votació em referia, i ho he dit, sembla que així constarà en acta, al resultat negatiu de 
la votació dels treballadors, no parlava de la paritària, i vostè mateixa m’ho confirma, 
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perquè si 7 hi van votar en contra i 7 es van abstenir, el resultat de la votació va ser 
negatiu. Continuem pensant que el que es fa amb aquesta supressió de llocs de treball 
a l’administració electrònica és pràcticament que ha apostat per ensorrar-la, però és 
únicament un pensament. En tot cas, els fets ens donaran la raó o ens la trauran. 
Haurem d’esperar i, per molt que vostè argumenti que algun d’aquests canvis havien 
estat estudiats per l’Equip de Govern anterior, el que queda sense discussió possible 
és que quan s’han posat a aprovació ha estat ara i ha estat ara sense disposar d’una 
eina fonamental, que és l’eina del pressupost municipal, i aquesta és una mancança 
que, al nostre entendre, és important. I, finalment, per argumentar la urgència, vostè 
ha esmentat que hi havia regidories que no podien continuar si aquesta modificació no 
tirava endavant. La meva pregunta és: què passarà amb les regidories que han quedat 
afectades amb aquesta modificació amb la supressió de llocs de treballs? No sabem si 
podran treballar o no amb les mateixes condicions que els seus companys que han 
quedat afavorits, perquè als informes no se’n fa esment. Gràcies.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Si li sembla bé, el PSC posa a disposició un regidor que deixarà de votar per mantenir 
l’statu quo. 
 
L’alcalde autoritza la Sra. Sílvia Folch i Sánchez a absentar-se del Ple i la sala queda 
amb 20 membres. 
 
7) Conveni de col·laboració per a la realització de  l’encàrrec de prestació de 
serveis de protecció de la salut entre l’agència de  protecció de la salut i 
l’Ajuntament del Masnou 
 
La Sra. Noemí Condeminas i Riembau, regidora de Salut Pública, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Atès que, la Llei 18/2009 de salut pública, en l’article 52 relatiu als serveis mínims dels 
ens locals, els atribueix, en els apartats b), c) i f), les següents competències: 
 
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi 
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic 
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de 
comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, 
com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili 
o sense de la producció d’àmbit local i del transport urbà. 
 
Atès que la Llei 18/2009, al seu article 53, diu: “poden prestar els serveis mínims de 
salut pública a què fa referència l’article 52 directament o per qualsevol de les formes 
de gestió que estableixi la legislació de règim local. Per raons d’eficàcia i en els casos 
en què els ens locals no tinguin els mitjans humans o tècnics idonis per a prestar els 
serveis que els atribueix aquesta llei, poden encarregar la gestió d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de servei de llur competència a l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya. Aquest encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà de la subscripció 
d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent. 
 
Vist, que en data 11 de gener de 2006, la Senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Senyor Joan M. Roig i Grau, president de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el Senyor Manuel Bustos i Garrido, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, van signar el conveni Marc que 
ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i 
l’Agència de Protecció de la Salut pugis subscriure, en relació amb la prestació de 
serveis de protecció de la salut. 
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Vist que es un conveni de col·laboració entre l’Agència de Protecció de la Salut i 
l’Ajuntament del Masnou, no suposa cap despesa econòmica. 
 
Vist l’informe tècnic justificatiu de la Inspectora de salut pública i consum de 
l’Ajuntament del Masnou, de data 25 de novembre de 2011. 
 
En l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia mitjançant el Decret amb data 14 de juny de 2011, es proposen els acords 
següents: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de 
prestació de serveis de protecció de la salut, entre l’Agència de Protecció de la Salut i 
l’Ajuntament del Masnou, segons Annex. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura del Conveni. 
 
TERCER.- NOTIFICAR l’aprovació del present conveni a l’Agència de protecció de la 
salut. 
 
QUART.- PUBLICAR els acords aprovats al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
10) Aprovació de la delegació a la Diputació de Bar celona de la gestió de la 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic local en via executiva i la 
delegació de la gestió de l’impost sobre vehicles d e tracció mecànica i de 
l’impost sobre activitats econòmiques  
 
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic la titularitat 
dels quals els correspon. 
 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques comporta, i també la seva 
rellevància dins de l’àmbit més ampli de la hisenda local, aconsella, en el moment 
present, la utilització de fórmules que permetin una execució i un exercici eficaços i 
adequats de les potestats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació esmentades, 
dins dels sistemes que per a aquest fi preveu la normativa local aplicable. No debades, 
l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, entre altres coses, que els 
municipis tenen dret a cooperar entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs 
competències, i també per complir tasques d’interès comú.  
 
Tenint en compte l’interés que representa per a aquesta corporació la gestió i la 
realització adequada de les funcions atribuïdes, i atès que la Diputació de Barcelona 
va crear al seu dia l’Organisme de Gestió Tributària, que té com a missió específica 
realitzar les funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs locals i 
altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de les entitats locals de la 
província, es considera convenient procedir-ne a la delegació a l'empara del que 
disposen els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; l’article 106.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 116.1 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i l’article 8.b) del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol. 
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Vistos els informes emesos per la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria Municipal 
incorporats a l’expedient. 
 
En virtut d’això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, adopti els acords 
següents. 
 
Primer.  Delegar en la Diputació de Barcelona perquè, mitjançant el seu Organisme de 
Gestió Tributària, exerceixi, per compte d’aquesta corporació, les competències de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos tributaris que s'especifiquen a 
continuació: 
 
I. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
II. Impost sobre activitats econòmiques 
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
· Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques. 
· Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Segon.  Delegar en la Diputació de Barcelona perquè, mitjançant el seu Organisme de 
Gestió Tributària, exerceixi per compte d’aquesta corporació, les competències de 
recaptació en executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic que s'especifiquen 
a continuació: 
 
I. Impost sobre béns immobles 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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II. Impost sobre l’increment del valor dels terreny s de naturalesa urbana 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III. Impost sobre construccions, instal·lacions i o bres 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV. Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a  favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que res ultin d’interès general i de 
les empreses prestadores del servei de telefonia mò bil 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V. Taxa per la prestació del servei de gestió de re sidus municipals 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
VI. Taxa d'entrada de vehicles a través de les vore res 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII. Taxa de cementiri 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII. Taxa de clavegueram 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
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· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX. Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X. Taxa per llicències urbanístiques 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI. Contribucions especials 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII. Quotes d'urbanització 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIII. Execucions subsidiàries 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV. Sancions administratives 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XV. Costes judicials derivades de procediments cont enciosos administratius 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XVI. Altres ingressos tant tributaris com no tribut aris que l’Ajuntament pugui 
liquidar 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.  Si amb posterioritat a l’acceptació de la delegació conferida s’ampliés o 
modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els acords 
plenaris pertinents es faran públics, mitjançant anunci publicat al BOPB i al DOGC, així 
com a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària, per al coneixement 
general. 
 
A més a més, l’Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents respecte 
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als 
criteris que dicti la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
Quart. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix, i sense necessitat 
d’avocar de manera expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
Cinquè. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les regles següents: 
 

Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus 
efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini de 
dos anys a comptar des d’aquesta data.   
 
Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant 
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que fa a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicaran el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació 
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme al que disposen 
els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
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Per la seva banda, l’Ajuntament podrà donar instruccions tècniques de caràcter 
general i demanar en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
regulada a l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques. 
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeixen pels criteris 
que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’Ajuntament es regiran per les normes següents: 
 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació les realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament de manera quinzenal. 
 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos 
indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions 
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per 
la instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 
 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 
l’Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del 
període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del 
deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  
 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonat 
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació. 
 
5. Pel que fa a la recaptació per l'impost sobre activitats econòmiques, es 
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària 
municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al 
compte de la Diputació. 
 
Regla setena.  La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través del seu Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària retrà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i les seves disposicions concordants.  
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Regla vuitena . A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix, per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 
gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir vies d'informació continuada amb l’Ajuntament a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la seu electrònica els serveis previstos a la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin al seu poder i retre el compte anual, 

justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra 
documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  
 
Regla novena.  La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació, gaudirà dels drets següents: 
 

a. Percepció de les quantitats establertes a la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos al Reglament general de 

recaptació i a les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’Ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer, i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’Ajuntament per a la utilització 
de les dependències municipals.    
 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i 
a les especificacions contingudes a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que fa a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més, tots els documents 
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació —tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs còpies— es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida les 
següents: 
 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 
d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes a l'acord. 
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
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Sisè.  Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i, un cop 
acceptada la delegació, el publiqui per al coneixement general, juntament amb 
l’acceptació de la delegació, tant al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Com acostumava a fer l’alcalde actual en algunes ocasions als plens, voldríem 
demanar que quedés sobre la taula, perquè el nostre Grup, el dia 12 de desembre, va 
presentar una demanda d’informació sense la qual entenem que per nosaltres és molt 
complicat que puguem valorar la conveniència o no d’aquesta cessió de competències 
que el Govern municipal vol fer a la Diputació de Barcelona, perquè hauríem de 
comparar ingressos i despeses, i entenem que sense, disposar d’aquesta informació, 
no estem en condicions de poder fer una comparació tan exhaustiva com caldria fer.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ho sotmetrem a votació, perquè el que vostè ha demanat és un històric de quinze anys 
i això no ho podem fer en quinze dies gairebé. Nosaltres tirarem endavant el conveni. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Corren el risc que presentem un recurs contra l’aprovació.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Fantàstic.  
 
El president sotmet a votació la proposta perquè quedi sobre la taula amb el resultat 
següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA) i 17 vots en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP i 
GIM). La proposta que quedi sobre la taula queda rebutjada. 
 
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PP i GIM), 3 vots en contra (ICV-EUiA) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM). La 
proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, el primer argument de la nostra votació en contra és claríssim. Nosaltres no podem 
votar a favor d’una proposta sense disposar de la informació que creiem que és 
absolutament imprescindible per poder-nos fer una composició del lloc tan exhaustiva 
com seria necessària. La segona raó és que, malgrat que l’Organisme de Recaptació i 
Gestió Tributària, tal com consta en l’expedient, únicament demana la cessió de la 
recaptació voluntària d’un impost, únicament, i malgrat que en l’informe, que també 
signen la interventora municipal i el tresorer, em sembla que és al mes d’abril de 2011, 
també només fan referència a la cessió de l’IAE, el Govern municipal ha posat en el 
paquet també per la cessió de la recaptació voluntària de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica. Voldríem saber quines raons, a més de les que s’esmenten en la 
documentació, han motivat el Govern a fer aquesta cessió extra, cessió que no posa 
com a condició obligatòria la Diputació de Barcelona. I, a més a més, ens sobta, 
perquè, així com hi ha una valoració econòmica en la documentació respecte al tema 
de multes, l’IAE i la recaptació en executiva, que podem o no podem compartir, però 
almenys hi és, a la documentació que hem examinat no hi ha cap informe respecte a 
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què és el que significarà quant a ingressos, despeses i recursos humans la cessió de 
la recaptació voluntària de l’impost de vehicles de tracció mecànica.  
 
Molt ens temem, doncs, que darrere d’aquesta cessió de competències el que 
s’amaga és la voluntat del Govern de reorganitzar l’àrea econòmica. Si és així, 
d’aquesta voluntat del Govern, no en tenim cap informació. I també ens preocupa que 
aquesta reorganització de l’àrea econòmica pugui derivar en la supressió d’algun lloc 
de treball. Nosaltres hem demanat la informació exhaustiva a la qual feia referència en 
el moment en què he demanat que quedés sobre la taula i no ens ha estat facilitada, i 
aquesta informació exhaustiva, que entenem que, a més a més, és interessant que el 
Govern també la tingui, perquè pugui opinar amb més coneixement de causa, era 
sobre la gestió de totes aquestes competències que pensem, bé, que pensem no, que 
ja heu acordat cedir a la Diputació de Barcelona. Atès que aquesta informació no ens 
ha estat facilitada, nosaltres hi hem votat en contra i ens reservem la possibilitat de 
presentar un recurs contra aquesta aprovació i, igual que hem fet en el punt anterior, 
volem reiterar un altre cop que no donarem mai suport a cap proposta del Govern 
actual que pugui comportar a curt, mitjà o llarg termini, una amortització de llocs de 
treball municipals. Gràcies.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Sí, jo faré l’explicació conjunta del punt número 10 i 11. El que sí que faria un 
suggeriment: ja que la proposta següent també és d’una lectura molt llarga i per tots és 
coneguda, de llegir únicament les resolucions i després passar directament al debat.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
S’accepta aquest suggeriment. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, en primer lloc, la proposta que es porta ara a aprovació té tota la documentació 
necessària a la qual vostè ha pogut tenir accés. Després, vostè ha demanat una sèrie 
de quinze anys que és impossible restituir ara en un termini de temps breu, però sí que 
se li han facilitat els tres darrers anys, amb la qual cosa ja pot veure una mica per on 
va, però, bàsicament, el balanç econòmic que permet fer el traspàs o la cessió de la 
recaptació en executiva i d’aquests dos impostos. La gestió d’aquests dos impostos és 
que, bàsicament, el gruix allà on hi ha un diferencial econòmic que nosaltres no podem 
recaptar i la Diputació sí és el tema de les multes de trànsit. L’Ajuntament no pot 
recaptar més enllà del 25% de les multes de trànsit que està posant. Per un motiu molt 
senzill, que l’àmbit competencial de l’Ajuntament està limitat al seu territori municipal. 
El 75% de multes que no es poden cobrar corresponen a ciutadans d’altres municipis 
als quals no els podem exigir el pagament d’aquestes sancions. La cessió a la 
Diputació, el motiu essencial perquè traspassem aquest paquet a la Diputació, és per 
aconseguir recaptar aquest 75%, que no serà el 75%, però serà una xifra molt 
important de les sancions que ciutadans d’altres municipis no paguen pel que fa a les 
multes de trànsit al Masnou.  
 
La resta jo crec que són faves comptades i la resta no és el que ens ha portat a 
prendre aquesta decisió. El pacte que vam fer amb la Diputació era la cessió de dos 
impostos, que és el que ens demanàvem perquè poguéssim posar nosaltres un punt a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana al Masnou de recaptació, gestió i atenció de la Diputació. 
Això és bàsicament el que ens ha empès a poder fer això. Aquesta recaptació, d’una 
banda, de multes de trànsit de ciutadans que no són del Masnou i l’oferta de la 
Diputació de tenir un lloc de treball aquí per atendre els ciutadans per resoldre tots 
aquests problemes.  
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El Sr. Pere Parés 
 
No has estat al·ludit, Màxim. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No és necessari, recorda que el ROM diu que tenim dret a una segona intervenció 
encara que no sigui per al·lusions. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, perquè és una al·lusió i dos minuts. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per al·lusions seria més intervencions. De dos minuts. El Sr. Birba no m’ha dit res 
diferent del que posa a la documentació que, com ell diu, ens han facilitat. La tinc i l‘he 
estudiada. Voldria dir al Sr. Birba que, per exemple, una cosa que no s’ha fet en 
aquest cas és valorar, perquè l’informe diu que, probablement, a més a més de deixar 
a la Diputació un lloc en el qual ubiqui el personal corresponent, segurament farà falta 
que part del personal que actualment és de Tresoreria o Recaptació faci tasques de 
suport complementàries. Doncs miri, a la documentació que vostè ens han presentat 
no he sabut trobar cap línia que parli de quina podria ser la repercussió del cost en 
hores d’aquest suport que, probablement, haurà de donar als treballadors municipals 
ni tampoc quina és la repercussió que tindrà el cost de la cessió del local, del lloc de 
treball que farem a la Diputació. I vostè diu que no podem recaptar més del 25% de les 
multes de trànsit, si això ja ho diu també la documentació. La documentació diu el 
23%. Però no m’ha donat arguments convincents respecte al tema de l’impost de 
vehicles de tracció mecànica, perquè, li ho torno a repetir, en l’informe escrit només es 
parla de la cessió d’un sol tribut. I l’informe de Tresoreria i Intervenció només parla 
exactament de l’IAE i no m’ha contestat tampoc el perquè no hi ha cap xifra que parli 
del que significaria per a l’Ajuntament quant a ingressos la cessió de la gestió de la 
recaptació voluntària a la Diputació en lloc de continuar refermant l’Ajuntament, tenint 
en compte que, a més a més, és un pagament que en un tant per cent està domiciliat, 
un tant per cent molt elevat. Gràcies. 
 
11) Aprovació de la delegació a la Diputació de Bar celona de les competències 
municipals relatives a la gestió i recaptació de mu ltes de circulació 
 
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions o 
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària justifica la realització d'actuacions per part d’una Administració 
supramunicipal que pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat de 
municipis. 
 
D'altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen 
expressament que una entitat local que gestiona per delegació recursos de dret públic 
municipals pot exercir les facultats delegades en tot el seu àmbit territorial. 
 
Aquesta previsió legal comporta una major efectivitat de la recaptació realitzada per la 
Diputació, ja que les actuacions executives poden incloure els béns i drets situats dins 
la província. 
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La Diputació de Barcelona ha creat l'Organisme de Gestió Tributària amb la finalitat de 
portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les corporacions 
locals que ho sol·licitin. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria Municipal 
incorporats a l’expedient. 
 
Atès que es considera convenient per als interessos de la corporació delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per 
infracció de la Llei de seguretat viària, es proposa al Ple l'adopció dels acords 
següents. 
 
Primer.  Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de 
l'ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu als articles 7.1 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, les competències municipals, relatives a la 
gestió i recaptació de multes de circulació, que s’esmenten a continuació: 
 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies d’acord amb les dades 
facilitades per l’Ajuntament i la consulta dels registres de la Direcció General de 
Trànsit. 
 
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i 
seguretat viària, acordades per l’òrgan municipal competent. 
 
c. Notificar les sancions imposades per l'alcalde o òrgan municipal competent. 
 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos a l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el 
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, 
modificat per la Llei 18/2009, de 23 de novembre. 
 
e. Dictar provisions de constrenyiment.  
 
f. Recaptar, en període voluntari i executiu, les multes.  
 
g. Liquidar interessos de demora. 
 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
 
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori.  
 
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 
fallits els obligats al pagament.  
 
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació amb la gestió i/o recaptació de 
les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, i 
donar-ne trasllat a l’Ajuntament, per mitjans telemàtics, en el cas que resulti aquest 
últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 
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m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 
 
Segon.  Si amb posterioritat a l’acceptació de la delegació conferida s’ampliés o es 
modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els acords 
plenaris pertinents es faran públics mitjançant un anunci publicat al BOPB i al DOGC, 
així com a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària, per al coneixement 
general. 
 
A més, l’Ajuntament podrà encomanar a l’Organisme de Gestió Tributària la realització 
d’actuacions preparatòries dels acords municipals, com ara l’elaboració de propostes 
de resolució d’al·legacions formulades pels presumptes infractors i en els supòsits en 
què no resulti preceptiu l’informe de l’agent municipal. 
 
Tercer. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites a l’apartat 
primer i la realització d’actuacions de cooperació que puguin encomanar-se a l’ORGT, 
a l’empara del previst a l’apartat segon, es regeixen per les regles següents: 
 
Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus efectes 
des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini de dos anys a 
comptar des d’aquesta data.   
 
Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la 
per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, establerts a la normativa sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, així com a allò que s’estableix a l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que fa a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període 
executiu, s’aplicaran el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme al que disposen els 
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l’Ajuntament podrà donar instruccions tècniques de caràcter 
general i demanar en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. Per a l'expedició eficaç de notificacions, s'observaran les regles 
següents: 
 
  1. L’ORGT posarà a disposició de l’Ajuntament una aplicació de gestió que 

permeti la introducció telemàtica de les dades de les denúncies i aquelles altres 
que es derivin dels actes de competència municipal (suspensions, 
anul·lacions...), així com la resta d’informació necessària per a la correcta 
tramitació dels procediments. 

 
A través de la mateixa aplicació, l’ORGT possibilitarà l’accés en temps real a la 
informació de les actuacions realitzades en els procediments sancionadors, a les 
dades de tipus comptable relatives a la gestió (càrrecs, cobraments, baixes i 
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fallits) i als fitxers que s’hagin de trametre a l’Ajuntament en relació amb la 
tramitació dels procediments sancionadors. 

 
     La introducció de dades relatives a les denúncies es podrà dur a terme mitjançant 

les PDA dotades de telefonia mòbil que utilitzin els agents denunciants. 
 
 2. L’Ajuntament comunicarà a l'ORGT el quadre d'infraccions i sancions, a l’efecte 

de la seva informatització, i ha de comunicar puntualment qualsevol modificació 
aprovada. 

 
3. L'ORGT processarà en temps real la informació tramesa per l’Ajuntament i 
consultarà les dades del Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit. 
Es poden donar les situacions següents: 
 

a) La infracció denunciada coincideix amb el quadre d’infraccions de 
l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat coincideixen amb les 
existents a la base de dades de l’ORGT i la matrícula existeix a la base de 
dades del Registre de vehicles, cas en què s’acceptarà el càrrec i s’impulsaran 
les actuacions necessàries per iniciar el procediment recaptador objecte 
d'aquest conveni. 

 
b) La infracció codificada no coincideix amb el quadre d’infraccions de 
l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat no es corresponen amb 
les existents a la base de dades de l’ORGT o la matrícula no existeix a la base 
de dades del Registre de vehicles. En aquests casos no pot acceptar-se el 
càrrec i se’n deixarà constància a l’aplicació informàtica per a coneixement de 
l’Ajuntament. 

 
4. La pràctica de notificacions de denúncies, sancions i de les diferents fases del 
procediment recaptatori serà portada a terme per l'ORGT d’acord amb les 
previsions contingudes a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
En particular, s’impulsarà la notificació telemàtica quan s’adreci a persones 
jurídiques o a les persones físiques que l’hagin sol·licitada. 

 
Regla cinquena. Quan l’Ajuntament, per Decret de l’alcalde president, hagi sol·licitat a 
l’ORGT el suport tècnic per formular propostes de resolució de les al·legacions 
formulades pels interessats, en supòsits en què no cal l’informe preceptiu de l’agent 
municipal, l’ORGT redactarà la proposta, que transmetrà a l’Ajuntament 
telemàticament. 
 
Un cop dictada la resolució corresponent per part de l’òrgan municipal competent, 
l’ORGT procedirà a la seva notificació, sempre que es pugui practicar abans que hagi 
prescrit l’acció per sancionar. 
 
Regla sisena.  Les modificacions procedents com a conseqüència de la resolució 
d’al·legacions o recursos presentats davant l’Ajuntament es traslladaran a l'ORGT 
mitjançant la seva gravació a l’aplicació de gestió de multes. 
 
Si l’Ajuntament no comunica suspensions o anul·lacions, el procediment recaptador 
s'impulsarà i prosseguirà de conformitat amb el que es regula al Reglament general de 
recaptació i a la normativa interna de l'ORGT. 
 
Regla setena.  L’Organisme de Gestió Tributària percebrà com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre a fi de portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte d'aquest conveni la taxa per a la prestació de serveis i la 
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realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals regulada a l’ordenança fiscal que 
estigui vigent en cada exercici. 
 
Regla vuitena.  L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
exercicis i tipus de multes, s'efectuarà mensualment. 
Així mateix, es realitzarà mensualment la transferència de les quantitats recaptades 
una vegada deduït l'import de la taxa previst a la regla setena. 
 
Regla novena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular 
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària retrà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla desena.  A més de les obligacions establertes a la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva 
la gestió de la recaptació executiva.  
 
b) Establir vies d'informació continuada amb l’Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
 
c) Oferir a través de la seu electrònica els serveis previstos a la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
d) Registrar la documentació que es presenti en qualsevol dels registres auxiliars 
de l’ORGT relativa a procediments sancionadors per infraccions de circulació, i 
remetre-la a l’Ajuntament per mitjans telemàtics. L’original restarà sota la seva 
custòdia fins que es pugui procedir a la seva eliminació definitiva quan així ho prevegi 
la normativa sectorial d’aplicació. 
 
e) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, dins els terminis fixats per la Llei 
de seguretat viària, la informació necessària per a l’anotació al Registre de conductors 
de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos a 
l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat 
de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Regla onzena.  L'Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència del 
conveni, tindrà els drets següents:  
 
1) Percepció de les quantitats establertes a la regla setena. 
2) Percepció dels contribuents de les despeses que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades. 
3) Nomenament al seu càrrec del personal que requereixi per a la gestió del 
servei. 
4) Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos al Reglament general de 
recaptació i a les disposicions concordants. 
 
Regla dotzena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions 
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contingudes a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de 
Barcelona. 

 
Pel que fa a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més, tots els documents 
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació —tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs còpies— es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 

 
De la mateixa manera, l’Ajuntament donarà compliment a aquesta normativa i, en 
particular, a les instruccions dictades per l'Organisme en aplicació de la normativa, en 
tant que usuari de la base de dades de l'ORGT a través de l'aplicació informàtica WTP. 
 
Regla tretzena.  Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 
d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes a l’acord. 
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 
Quart. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i, un cop 
acceptada la delegació, el publiqui per al coneixement general, juntament amb 
l’acceptació de la delegació, tant al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, també, a la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 16 vots a favor (CiU, ERC-
AM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, molt breument, faré l’explicació conjunta dels altres dos 
punts anteriors. Bàsicament, amb la conjuntura en la qual ens trobem, aquestes 
possibles delegacions que, en principi, han de possibilitar que l’Ajuntament recapti més 
diners en els dos conceptes que abans hem esmentat, lògicament, ha de ser una 
proposta que ha de ser benvinguda o ben rebuda per part del consistori. Sí que és cert 
que, bé, només és un estudi o uns possibles escenaris que, entenem i esperem que es 
compleixin durant la durada d’aquestes noves delegacions de recaptació de tributs, i, 
sobretot, el que ara faltarà és que, en funció de la seva aplicació, veiem que és, al 
marge de l’ingrés extraordinari que podem tenir a través d’aquestes dues delegacions, 
quines són les altres qüestions o les altres despeses econòmiques que l’Ajuntament 
podrà estalviar a través de menors feines o, en fi, a través de recol·locacions de 
personal de la casa que puguin, lògicament, encarar o afavorir o encara fer més 
beneficioses aquestes dues delegacions a la Diputació. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, amb la necessitat que tenim d’ingressar més calés, aquest i segurament tots els 
ajuntaments, tenint en compte que això obre un ventall de possibilitats bastant 
interessant, doncs bé, no teníem cap altre remei que votar a favor de les dues 
delegacions.  
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El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres hem votat a favor de les dues 
propostes per un principi, pensem, d’eficiència, o sigui, la Diputació té una estructura 
molt potent en el sistema de recaptació que permetrà que l’eficiència que no tenim a 
l’Ajuntament sigui traslladada a la Diputació. A través del conveni, pensem que és una 
forma d’anar seguint o fer un seguiment en els anys futurs de si això s’està complint o 
no s’està complint i, en qualsevol cas, anar-ho valorant de manera periòdica.  
 
D’altra banda, pensem i no tenim les dades que això, sens dubte, suposarà un estalvi 
tant de costos com de personal. Que sigui un estalvi de personal no vol dir que sigui 
un personal que, tal com una mica es comentava per aquí, hagi d’anar, parlant 
malament, al carrer. No és així, el personal es pot destinar a altres tasques més 
productives i seria bo que ho aprofitéssim. La ciutadania demana a la política, a la 
classe política en general i als polítics locals en particular, per la proximitat, que ens 
esforcem amb els estalvis de costos i d’eficiència, i penso que actuacions d’aquest 
tipus van encaminades en aquesta direcció. Per aquests motius hi hem votat a favor.   
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. Bé, en aquest cas concret ens hem cregut els números parcials que 
acompanyen la proposta. No creiem l’argument que per votar-hi a favor millorarem 
l’eficiència, perquè l’eficiència en cap cas no ha estat qüestionada. El que aquí s’ha dit 
és que hi ha aspectes als quals nosaltres no podem accedir, com és el cas del 
cobrament d’aquelles multes de trànsit que s’imposen a ciutadans que no són del 
Masnou, però això no posa en qüestió l’eficiència municipal, que jo entenc que és una 
eficiència molt elevada i ja sabem què és el que demanen els ciutadans dels regidors i 
dels seus representants polítics i, justament per això nosaltres quan votem, votem 
intentant defensar, segons el nostre punt de vista, els millors interessos municipals. 
Entenem que, en aquest cas concret, es defensaven votant-hi a favor i abans hem 
entès que es defensaven votant-hi en contra. El transcurs del temps ens donarà la raó 
o no ens la donarà. Perquè, és veritat, com deia el Sr. Avilés, que tot això que fem 
aquí són prospeccions i anàlisis de què és el que pot passar. Ja veurem si el que pot 
passar finalment passa és el que desitgem, perquè això significaria que l’Ajuntament 
incrementaria els seus recursos.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Bé, primer de tot, el que voldria jo és felicitar-los, especialment pel canvi de criteri que 
ha tingut Convergència, que, històricament, sempre s’ha oposat a aquest tipus de 
cessions i, per tant, rectificar és de savis i per això els felicito. Segon, aquest és un... 
Portem a aprovació avui una cessió que, de fet, ja va començar a treballar el Govern 
anterior i jo mateix, com a responsable de Finances, vaig tenir les primeres reunions 
fins i tot el primer esborrany. Per tant, crec que és bon un traspàs excomir 
l’Ajuntament. Tercer, perquè, a efectes econòmics, és clar que l’Ajuntament hi surt 
guanyant, malgrat que la Diputació té un cost que fins ara no el teníem, perquè 
recaptem nosaltres sols, però a l’augment de recaptació que fa la Diputació compensa 
amb escreix aquesta minva que tindríem del cost que té la mateixa Diputació. Només 
en el cas de les multes, és clar, de cobrar el 23% al 70 i escaig per cent, que és el que 
està cobrant la Diputació, això ens permetria cobrar, ingressar a l’Ajuntament, de 
l’ordre de 200.000 euros més dels que estem ingressat en aquests moments.  
 
Nosaltres havíem previst el traspàs de l’IAE, perquè és un impost molt complicat i que 
l’Ajuntament del Masnou, per raons d’economia d’escala, no té personal qualificat per 
treballar-lo bé i per fer les inspeccions oportunes. El tema de les multes i de la via 
executiva, doncs, una mica el que ja s’ha dit aquí, que l’àmbit d’actuació de 
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l’Ajuntament és restringit al seu terme municipal i que la Diputació de Barcelona fins i 
tot amb els convenis que té amb altres administracions, doncs és molt més potent a 
l’hora de portar a terme l’execució d’embargaments, etc. que comporten que els 
ingressos passin del 23 al 75%, com deia abans. 
 
Entenem que l’Equip de Govern actual ha posat a disposició de la Diputació també el 
tema dels vehicles, això ha sortit nou, però creiem que és un bon negoci, que 
l’Ajuntament del Masnou ha fet un bon negoci canviant això perquè la Diputació o 
l’Organisme de Recaptació posi un punt de gestió al Masnou. Si nosaltres 
traspassàvem únicament la via executiva i les multes, la Diputació de Barcelona 
difícilment hauria posat cap punt d’atenció i jo crec que l’Ajuntament del Masnou, en un 
municipi amb més de vint mil habitants, no es pot permetre que hi hagi ciutadans que 
hagin de fer gestions i hagin d’anar a altres pobles com Premià o Alella o on sigui 
l’oficina de la Diputació per fer aquests tràmits. Per tant, em sembla que és un bon 
negoci. Per això nosaltres hi hauríem votat a favor.  
 
El que no ens ha permès votar-hi a favor és la torna. Vol dir que l’Ajuntament, en cedir 
a la Diputació aquests tributs, hi ha unes càrregues de treball tant a Recaptació com a 
Rendes com, especialment, a administració de la Policia Local, hi ha unes càrregues 
de treball que no les farà l’Ajuntament. Ara les farà la Diputació de Barcelona i, per 
tant, això hauria d’anar junt amb una modificació de plantilla, que aquí sí que és 
pertinent, no com al punt que hem aprovat de modificació de plantilla, que jo creia que 
era una partida. Aquí sí que és pertinent la modificació de la plantilla i hi trobem a faltar 
aquesta torna. Perquè això sí que faria que aquesta cessió complís allò que ha de fer 
l’Administració pública: que sigui eficient, econòmica i oportuna. Nosaltres creiem que 
és oportuna aquesta cessió, que és eficient aquesta cessió, però econòmica encara no 
ho és del tot, perquè ens falta aquesta valoració de quines càrregues de treball es 
deixen de fer a l’Ajuntament i, per tant, quina modificació de plantilla ens podem 
estalviar en recursos de l’Ajuntament. Gràcies.  
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
Bé, intentaré respondre a tot el que s’ha plantejat. Primer, el senyor Avilés ha parlat de 
l’estalvi. Hi ha un estalvi directe i automàtic simplement amb la gestió de les multes. 
Avui hi ha tres o quatre persones gestionant els expedients de les multes i fent 
fotocòpies, només fent això, perquè n’hi ha moltíssimes i, amb aquest procediment, se 
substitueix tota la paperassa i la gestió manual per un sistema electrònic. Fins i tot el 
sistema d’imposició de multes no es farà en paper, sinó que es farà amb un sistema 
electrònic amb PDA que portaran els agents. Per tant, aquí hi ha tot un estalvi, s’ha 
d’avaluar amb precisió realment si l’estalvi equivalent en llocs de treball que deixaran 
de prestar aquest servei és de dues o tres persones, ho hem d’acabar d’avaluar, però 
va per aquest camí. Per tant, també, responent al Partit Popular, hi ha un estalvi de 
personal que l’anirem avaluant, però que es constata que sí. Hi ha un increment 
d’eficiència i d’automatització i de mecanització de processos, o sigui, en sistemes de 
modernització i de gestió electrònica.  
 
El Sr. Fàbregas ha parlat que no es qüestiona l’eficàcia i l’eficiència del personal. En 
cap moment no s’ha qüestionat i mai no s’ha posat en dubte, i nosaltres, 
tradicionalment, i jo personalment que havia estat en aquest Ajuntament, havia 
defensat sempre aquesta postura. L’únic canvi d’opinió ve derivat pel tema que he 
explicat abans, que és el tema de la recaptació de les multes, o sigui, no hi ha cap 
altra cosa que no ens hagin forçat, sinó, simplement, a poder aconseguir aquests 
ingressos, que, a més a més, no perjudiquen el ciutadà del Masnou, perquè no són 
masnovins, i, per tant, l’Ajuntament podrà tenir uns ingressos addicionals que fins ara 
no tenia.  
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Del que ha dit el Sr. Gual, jo no sóc tan optimista. Dubto que puguem arribar a aquests 
200.000 euros. Els càlculs, en condicions ceteris paribus, ens donarien 200.000 euros. 
Però jo també dubto que una persona que ha estat sent, diguem-ne, poc respectuosa 
amb les normatives d’aparcament, mentre no li cobrin les multes, pot continuar sent-
ho, però a la tercera multa dubto que sigui reincident i, per tant, jo diria que aquests 
200.000 euros, tocant de peus a terra, es quedaran en 100.000 o 120.000 euros, que 
seran uns diners que ara no tenim.  
 
També estic d’acord amb el que ha dit el Sr. Gual, és a dir, que les negociacions que 
van fer amb la Diputació i també li ho explico a vostè, sempre amb les converses i 
negociacions que van tenir, eren que, per poder tenir un punt de gestió, tramitació i 
realització de tràmits per al ciutadà del Masnou al mateix Ajuntament, a la mateixa 
Oficina d’Atenció Ciutadana que té l’Ajuntament, la cessió que s’havia de fer a la 
Diputació era l’executiva i com a mínim de dos tributs. Per poder tenir aquest punt era 
la condició, que, evidentment, és diferent que simplement transferir l’executiva i prou, o 
bé tenir un punt de gestió aquí que, aquest punt de gestió, permetrà també agilitzar i 
simplificar alguns tràmits que els ciutadans avui no poden fer aquí, al Masnou.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Molt bé, gràcies a tots.  
 
1) Aprovació, si escau, dels esborranys de les acte s del Ple ordinari del 22 de 

setembre, del Ple ordinari del 20 d’octubre, del Pl e extraordinari del 24 
d’octubre i del Ple ordinari del 17 de novembre de 2011 

S’aproven, per unanimitat, majoria absoluta, les actes del Ple ordinari del 22 de 
setembre, del Ple ordinari del 20 d’octubre, del Ple extraordinari del 24 d’octubre i del 
Ple ordinari del 17 de novembre de 2011. A l’acta del 17 de novembre de 2011, es 
corregeixen algunes intervencions del Sr. Artur Gual, pàgina 8 i 9. 

2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés, informa dels punts següents: 
 

Festa del Gossos (ADAM)  
 
El dia 13 de novembre es va celebrar, a la platja d’Ocata, la Festa dels Gossos, 
organitzada per ADAM i amb el suport de l’Ajuntament.  
 
L’objectiu és fer una trobada amb la ciutadania per poder presentar els gossos 
que s’estan al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Masnou i que es 
poden donar en adopció.  

 
Visita del president de la Diputació de Barcelona  

 
El Sr. Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, va rebre una 
representació del consistori masnoví. La visita es va produir en el marc d’una 
sèrie de trobades que el Sr. Esteve manté amb els alcaldes de diversos 
municipis de la província. 
 
La visita va servir per informar el president sobre la situació per la qual travessa 
actualment el municipi del Masnou, i per sensibilitzar-lo sobre els problemes més 
greus i demanar-li que continuï el suport que el municipi rep per part de la 
Diputació, i en els casos que sigui possible, augmenti. 
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Contes en llengua d’origen  
 
El 18 de novembre passat, a la Biblioteca Joan Coromines, i organitzat per 
l’associació UNESCO del Masnou, es va narrar el conte El llop i la guineu, en la 
seva llengua d’origen, l’afganès, a càrrec de Nadia Ghulam. La narradora va 
explicar el conte amb un titella i, a continuació, va conduir un taller de 
comprensió, amb una gran assistència de públic.      

 
Lliurament del premi V Beca de Recerca Local  
 
El 18 de novembre passat va tenir lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament, l’acte 
de lliurament del premi de la V Beca de Recerca Local, dotat amb 3.000 euros. 
L’acte es va realitzar a la sala de plens de l’Ajuntament, i hi van assistir, 
juntament amb el jurat i els candidats, públic en general.  
 
Aquest any la convocatòria ha estat un èxit, ja que el jurat, compost per diverses 
persones qualificades, un membre del Patronat Municipal i la directora del Museu 
i l’Arxiu Municipal, va haver de triar el guanyador entre quinze projectes diferents 
presentats al Registre general de l’Ajuntament.   
 
El resultat d’aquesta tria va donar com a guanyadora la senyora Rosa Toran, 
amb el seu projecte Atles electoral: els Governs municipals al Masnou 1825-
1979. 

 
Espectacle de promoció de la salut  
 
El 23 de novembre passat, a Ca n’Humet, es va representar, per als alumnes de 
1r de primària dels centres educatius del Masnou, l’espectacle de titelles Dents 
netes, sí!, a càrrec de la companyia l’Estenedor.  
 
És un taller inclòs dins de les activitats de promoció de la salut, que consisteix en 
la realització de l’obra de titelles i un debat posterior en què participen els nens i 
les nenes, i vol transmetre a l’alumnat els hàbits d’higiene dental necessaris per 
fer una bona prevenció i, per tant, millorar la salut.  

 
Tertúlia literària  
 
El 23 de novembre passat, la Biblioteca Joan Coromines va organitzar una 
tertúlia literària sobre la novel·la policíaca Mort a La Fenice, de Donna Leon, que 
va ser conduïda per l’escriptora M. Carme Roca i en què van assistir una vintena 
de persones. 

 
Campanya del 25 de novembre  
 
Durant la setmana de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere van tenir lloc els diferents actes organitzats per entitats i l’Ajuntament. El 
dia 22 de novembre es va fer una taula rodona a l’entorn del diàleg intrafamiliar 
per a la prevenció de la violència, organitzat per l’entitat Associació Dones 
d’Avui. El dijous 24 de novembre, des de la Regidoria d’Igualtat, es va promoure 
un procés participatiu sota el títol “Construïm un futur en igualtat i sense 
violència”. El dia 25 de novembre va tenir lloc l’acte institucional, que va comptar 
amb la presència de l’alcalde, el Sr. Parés, i amb la lectura del manifest, l’encesa 
d’espelmes i la lectura del nom de les víctimes del 2011 per commemorar el Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere. Al llarg del cap de setmana, també 
van tenir lloc diversos actes, com una jornada sobre gènere, mitjans i pau a 
càrrec d’Educació sense Fronteres, Creu Roja i l’IES Mediterrània; una paella 
popular contra la violència de gènere a càrrec del Club Esportiu de l’Atlètic del 
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Masnou; i una lectura de poemes, “Dones per Dones”, un recital de cantautores i 
una exposició de pintures fetes per dones a càrrec de Dones per la Igualtat. 

 
Celebració del Dia dels Drets dels Infants  
 
Aquest any, la celebració es va dur a terme el cap de setmana del 26-27 de 
novembre, ja que el dia 20 hi havia les eleccions. En diversos espais del poble, 
al llarg d’aquell cap de setmana, es van dur terme un conjunt d’activitats, com 
tallers, representacions teatrals o jocs cooperatius. 

 
Reunió del Patronat de Cultura  
 
El dimarts 29 de novembre es va celebrar la Junta Directiva i el Consell 
d’Administració del Patronat. S’hi van tractar els temes següents: el futur de 
l’Escola de Maquetisme, les propostes d’usos per a la Casa de Cultura, la 
creació de comissions de treball relacionades amb la reforma dels estatuts i els 
treballs del catàleg del patrimoni arquitectònic, i la presentació del programa 
d’activitats pel 2012. També es va informar sobre els problemes estructurals 
detectats a la Casa de Cultura i el seu tancament provisional. Finalment, l’alcalde 
i el regidor de Cultura van informar de diferents temes vinculats al patrimoni del 
nostre municipi. 

 
Presentació del Pla d’actuació d’arts visuals  
 
El 30 de novembre es va presentar, a Can Malet, el programa d’arts visuals 
elaborat des de la Regidoria de Cultura. A la reunió, hi van assistir una 
cinquantena de persones. El Pla s’estructura en quatre grans àmbits: la creació, 
la producció, la formació i la participació. Es va parlar també dels espais 
disponibles per fer-hi exposicions i els diferents projectes per tal de millorar la 
difusió artística. Finalment, es va presentar la programació per a l’any 2012. A la 
reunió va quedar palesa la necessitat de trobar nous espais, aprofitar el talent i el 
capital humà de què disposa el municipi, i aconseguir una programació estable. 

 
Retransmissió del Ple per Internet  
 
La retransmissió del Ple en fase de proves ha estat un èxit. Al principi hem tingut 
un parell de talls i la imatge marxava una mica. Vam ajustar els paràmetres de 
qualitat de la imatge per tal que no anés tan justa i, a partir d’aquell moment, va 
anar perfectament. La qualitat de la imatge va ser molt bona i va ser molt ben 
valorada per alguns usuaris amb els quals es va parlar. 
 
Respecte al so, vam tenir algunes crítiques, però crec que són de difícil solució. 
Nosaltres agafem l’àudio directament de l’amplificador i no del so ambient. Això 
proporciona més qualitat, però no agafa el so que no entra pels micròfons; per 
tant, si algú parla molt allunyat del micròfon o algú del públic diu alguna cosa 
sense micròfon no el podem sentir. Estem pensant fer una prova al proper Ple, 
per mesclar el senyal de l’amplificador amb la d’un micròfon d’ambient, però no 
tenim clar que sigui millor. 
 
També hem rebut comentaris respecte a la publicitat que hi apareix. Hem 
explicat que utilitzem un servei de reproducció en temps real (streaming) gratuït i 
que tots afegeixen publicitat. 
 
Quant a la quantitat d’usuaris que van visionar el Ple, al web es diu que van ser 
una mitjana de 7 visitants i unes 49 hores visionades. Pel que jo vaig veure, hi va 
haver entre 15 i 25 usuaris connectats. 
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Respecte a la continuïtat d’aquest servei de retransmissió, al Ple del desembre 
continuarem amb aquest sistema i l’any vinent hem de valorar si hi fem alguna 
millora.  

 
Nova gestió de la sala polivalent de Ca n’Humet  
 
El dia 1 de desembre es va presentar a les entitats usuàries de Ca n’Humet el 
nou model de gestió de la sala polivalent, que substitueix l’anterior, basat en la 
gestió d’horaris disponibles de la sala per un nou model basat en la gestió dels 
continguts, que ordeni els usos i les activitats de l’espai al voltant d’una nova 
programació estable de Ca n’Humet que aglutini l’oferta municipal de teatre, 
música i dansa sota una denominació comuna. 
 
Per gestionar aquest espai escènic, dotar-lo d’una programació i donar un suport 
tècnic adequat a les entitats que en són usuàries, cal disposar de professionals 
amb experiència en les arts escèniques i que coneguin el territori i el teixit 
associatiu. Consultades diverses empreses, s’ha optat pel projecte presentat per 
l’empresa STEM, perquè ens ofereix un equip de professionals de l’àmbit de les 
arts escèniques i musicals amb experiència i un ampli coneixement de la realitat 
cultural del municipi, a més d’un perfil del responsable tècnic de la sala amb 
experiència, tant en la vessant tècnica com de programació artística i de 
coneixement de les entitats de la vila. 
 
La nova gestió i la presentació de l’empresa STEM davant d’una cinquantena 
d’assistents, en representació de prop de trenta entitats de la vila, va tenir una 
molt bona acollida.  

 
Dia Internacional de la Lluita contra la Sida  
 
L’1 de desembre es va celebrar el Dia Internacional de la Lluita contra la Sida. 
Enguany, les regidories de Salut Pública i de Joventut han treballat de manera 
conjunta per organitzar-ne les diferents activitats. 
 
A Ca n’Humet ha tingut lloc l’exposició “Avui, la sida, tu com la veus?”, la 
construcció d’un llaç gegant, l’obra de teatre Que sí vida! i una performance a 
càrrec de Xabier Cámara. Per tal d’arribar a més jovent, enguany, s’ha muntat 
una petita exposició mòbil per apropar-la als centres de secundària. 
 
Totes les activitats han anat encaminades que els joves de Masnou coneguin a 
fons que és la sida i prenguin consciència de com tenir una sexualitat sense 
riscos.  

 
Dia 17 de desembre de 2011  
 
• A la Casa Benèfica del Masnou es va inaugurar un monòlit dedicat al qui durant 
molts anys va ser-ne el president, el senyor Joaquim Coll i Latorre. En aquest 
acte es va comptar amb la presència del Sr. Josep Lluís Cleries i González, 
conseller de Benestar Social i Família. 
 
• Aquell mateix dia, el conseller ens va honrar amb una visita a la casa 
consistorial, on va signar el llibre d’honors de la vila. 
 
• A les 19 hores, al Museu Municipal de Nàutica, es va inaugurar l’Espai d’Art 
Cinètic Jordi Pericot. 
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Aquest espai ha estat possible gràcies al fet que l’autor havia cedit, amb caràcter 
indefinit i sense cap càrrega, les seves obres al municipi del Masnou. Com a 
alcalde, i en nom del consistori, li vaig agrair aquesta cessió. 

 
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 

a) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 14 de novembre de 2011, pel 
qual es contracta temporalment un professor del CFPAM des del dia 16 de 
novembre de 2011 fins al 29 de gener de 2012, amb una jornada laboral de 
27 hores setmanals. 
 

b) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 29 de novembre de 2011, pel 
qual es designa una lletrada de l’Ajuntament perquè representi i defensi els 
interessos municipals en el recurs 505/2011-D. 

 
c) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 25 de novembre de 2011, pel 

qual es designa un lletrat perquè defensi i representi la corporació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 264/2010 L. 
 

d) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 2 de desembre de 2011, pel 
qual es designen indistintament diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona en el procediment 
núm. 226/2010 C. 
 

4) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, 
el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i 
Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran 
Flo i Torrell.  

 
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. 
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. 
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. 
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar. 
 
5) Donar compte de l’informe de compliment de termi nis de pagament, Llei 

15/2010 
 
Informe corresponent al primer, segon i tercer trimestre de l’any 2011 sobre 
compliment dels terminis per al pagament de les obligacions pendents, emès 
conformement a l’establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
8) Verificació del text refós del Pla parcial 6 "Vo ramar II"  
 
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació al Pla Parcial 6 “Voramar II”, 
promoguda per l’empresa Bueso y Vicens, SA. 
 
Atès que per acord del Ple de data 17 de març de 2011 es va aprovar un Text refós del 
referit Pla Parcial. 
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Atès que, a la vista del referit Text refós, en data 16 de juny de 2011 la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar mantenir la suspensió de l’aprovació 
definitiva del Pla parcial 6 “Voramar II”,  promoguda per l’empresa Bueso y Vicens, SA, 
fins que, mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que va aprovar provisionalment 
l’expedient, s’hi incorporessin les següent prescripcions:  
 

- Cal fixar de forma unívoca que el nombre d’establiments màxim serà a raó d’un     
per parcel·la i en conseqüència suprimir els apartats a) fins a q) de l’article 21.4. 

 
- Cal que la normativa del document supediti la consolidació d’una alçada lliure de 

planta aixa de 6m a aquells projectes tècnics destinats exclusivament a activitats 
de taller, indústria urbana o magatzem, que en justifiquin la necessitat funcional 
en el tràmit d’atorgament de la llicència d’obres municipal. Així mateix, cal ajustar 
el paràmetre d’alçada reguladora màxima d’edificis d’una sola planta, descrit a 
l’article 21.4.  

 
- Cal recaptar informe de la Direcció General de Comerç, en relació a la 

coherència de la possible ubicació d’activitats comercials al Pla parcial amb les 
determinacions del Decret 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials.  

 
- Cal corregir el redactat de la regulació relativa al projecte d’urbanització d’acord 

amb la part expositiva per tal que sigui coherent amb el que estableix la 
legislació urbanística.  

 
Atès que en data 28 de novembre de 2011 la mercantil Bueso y Vicens, SA, va 
presentar un nou text refós del Pla Parcial 6 “Voramar II”, incorporant les prescripcions 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 29 de novembre de 2011 sobre la 
documentació presentada, en el qual  manifesta textualment el següent:  
 
“... 

1. Pel que fa a la prescripció 1, s’incorpora un informe justificatiu que sosté 
l’adequació del pla a la normativa urbanística i sectorial, sense la necessitat de 
l’obligació d’un establiment per parcel·la, tenint en compte que la parcel·la 
mínima és de 1.500m²s.  

2. Pel que fa a la prescripció 2, s’ha modificat l’article 21.4 de la NU.  
3. Pel que fa a la prescripció 3, s’ha recaptat informe de la Direcció General de 

Comerç i s’incorpora un informe justificatiu que sosté l’adequació del pla a la 
normativa urbanística i sectorial i s’ha fet les correccions de la normativa 
urbanística necessàries per adaptar el document al DL 1/2009. 

4. Pel que fa a la prescripció 4, s’ha modificat el redactat de l’article 5 de la NU.  
 
Per tot allò exposat, s’informa favorablement el Text refós del Pla Parcial 6 “Voramar 
II” presentat per la mercantil BUVISA en data 28 de novembre de 2011.”  
 
Vist l’informe jurídic emès en data 29 de novembre de 2011 per la responsable adjunta 
d’Urbanisme el qual es transcriu literalment: 
 
“En data 16 de juny de 2011, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va acordar 
mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla parcial 6 “Voramar II”,  
promoguda per l’empresa Bueso y Vicens, SA, fins que, mitjançant un text refós, 
verificat per l’òrgan que va aprovar provisionalment l’expedient, s’hi incorporessin les 
següent prescripcions:  
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a) Cal fixar de forma unívoca que el nombre d’establiments màxim serà a raó d’un     
per parcel·la i en conseqüència suprimir els apartats a) fins a q) de l’article 21.4. 

 
b) Cal que la normativa del document supediti la consolidació d’una alçada lliure de 

planta aixa de 6m a aquells projectes tècnics destinats exclusivament a activitats 
de taller, indústria urbana o magatzem, que en justifiquin la necessitat funcional en 
el tràmit d’atorgament de la llicència d’obres municipal. Així mateix, cal ajustar el 
paràmetre d’alçada reguladora màxima d’edificis d’una sola planta, descrit a 
l’article 21.4.  

 
c) Cal recaptar informe de la Direcció General de Comerç, en relació a la coherència 

de la possible ubicació d’activitats comercials al Pla parcial amb les 
determinacions del Decret 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials.  

 
d) Cal corregir el redactat de la regulació relativa al projecte d’urbanització d’acord 

amb la part expositiva per tal que sigui coherent amb el que estableix la legislació 
urbanística.  

 
En data 29 de novembre de 2011, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, la mercantil Bueso y Vicens, SA,  va presentar el text refós 
del Pla Parcial 6, Voramar II.  
 
En data 11 de novembre de 2011 va tenir entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament l’informe favorable emès en data 3 de novembre de 2011 per la Dirección 
General de Comerç, amb un conjunt de prescripcions. 
 
A la vista de l’exposat i vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 
29 de novembre de 2011, considero que es pot procedir a verificar el Text refós del Pla 
Parcial 6 “Voramar II” i, posteriorment donar trasllat del referit document a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.”  
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
  
PRIMER.- Verificar el Text Refós del Pla Parcial 6 “Voramar II”, promogut per 
l’empresa BUESO Y VICENS, SA, un cop s’han introduït les prescripcions contingudes 
en l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el 
16 de juny de 2011 i a l’informe emès per la Direcció General de Comerç de data 3 de 
novembre de 2011, segons els informes emesos per l’arquitecte municipal i la 
responsable adjunt d’Urbanisme.  
 
SEGON.- Remetre tres exemplars de l’esmentat Text refós del Pla Parcial 6 “Voramar 
II” a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva aprovació 
definitiva i la seva publicació.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, el nostre Grup ha votat a favor de la proposta, malgrat que creiem que hi ha un 
percentatge molt alt de possibilitats que la Comissió d’Urbanisme torni a suspendre 
l’aprovació una vegada més i ens torni a demanar un nou Text refós. Perquè, malgrat 
el que diu la proposta, no s’han complert les prescripcions de la Comissió 
d’Urbanisme, fonamentalment pel que fa a la demanda reiterada que ja ha fet en les 
dues últimes sessions en les quals s’ha tractat aquest tema en el sentit que s’havia de 
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delimitar el nombre d’activitats a una per parcel·la. I fins i tot el regidor ha llegit que 
l’informe del tècnic municipal ja afirma que el que hi ha és un informe que diu que 
s’adequa a la legalitat, però no hi ha un informe que digui que aquesta prescripció s’ha 
complert.  
 
Ara bé, malgrat que tenim aquest dubte, a la Comissió Informativa de la setmana 
passada nosaltres vam preguntar al regidor d’Urbanisme si la Comissió d’Urbanisme ja 
coneixia el contingut del text i, per tant, teníem o podíem tenir esperances que 
finalment hi donés el seu vistiplau, i el regidor ens va dir que sí. Nosaltres hi hem votat 
a favor, hem donat un vot de confiança al Govern i esperem que, definitivament, 
aquesta sigui la proposta que també verifiqui la Comissió d’Urbanisme i que, per tant, 
es procedeixi a la seva aprovació definitiva i a la publicació al més aviat possible, 
perquè això ens permetrà disposar d’un nombre important de metres quadrats d’oferta 
industrial terciària, bàsicament oficines, que és el que recull la proposta. Gràcies.  

9) Aprovació de la minuta del conveni d’adhesió del se rvei de transport urbà 
del Masnou al sistema tarifari integrat de l’autori tat de transport 
metropolità 

 
El Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta 
següent. 
 
“Vist que, el 18 de maig de 2011, l’operador del servei d’autobús urbà, Transports 
Urbans del Masnou, TUM, va presentar davant de l’Autoritat de Transport Metropolità 
(ATM) un escrit de denúncia del conveni d’adhesió del servei de transport urbà del 
Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Vist l’apartat desè del conveni d’adhesió del servei urbà del Masnou al sistema tarifari 
integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità, el qual diu: “Durada del conveni: En 
cas de denúncia per qualsevol de les parts en permanència del sistema tarifari integrat 
del Transport Metropolità i/o del període de vida útil de les inversions realitzades per 
l’operador per a la prestació d’aquests serveis, les parts s’obliguen a substituir el 
conveni denunciat per un altre en què de comú acord es resolguin els qüestions que 
donen origen a la denúncia de l’actual.” 
 
Vist que, en haver estat denunciat el conveni per una de les parts signants, l’ATM va 
convocar a una reunió l’Ajuntament del Masnou, en la qual es va informar que el 
conveni vigent finalitzarà el 31 de desembre de l’any 2011 i va instar les parts a 
pronunciar-se sobre la voluntat de continuar en el sistema tarifari integrat. 
 
Vist que a la mateixa reunió l’Ajuntament del Masnou ja va manifestar la voluntat que 
el servei de transport urbà del Masnou segueixi en el sistema tarifari integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Vist que l’operador del servei ha manifestat la voluntat de seguir en el sistema tarifari 
integrat.  
 
Atès que, el 29 de novembre de 2011, l’ATM ha fet arribar la proposta del nou conveni 
d’adhesió del servei de transport urbà del Masnou al sistema tarifari integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità.  
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Mobilitat amb data 29 de novembre de 
2011, sobre la proposta d’aprovació de la minuta del conveni d’adhesió del servei de 
transport urbà del Masnou al sistema tarifari integrat de l’autoritat del transport 
metropolità. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Aprovar el contingut de la minuta del conveni d’adhesió del servei de transport 
urbà del Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Segon.  Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents 
necessaris per fer efectiu l’acord anterior. 
 
Tercer.  Notificar el present acord a l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i a 
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
Relació d’assumptes que es proposen al Ple fora de l’ordre del dia i prèvia 
declaració d’urgència  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Hi ha un punt d’urgència, que és la pròrroga de sis mesos del servei neteja i recollida 
viària. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
En llegeixo l’encapçalament: “Continuïtat del contracte de neteja de la via pública i 
recollida d’escombraries al municipi del Masnou”. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo, en tot cas, al nostre Grup ens agradaria escoltar per veu del regidor els motius de 
la urgència d’aquest tema, que ens aclarirà a l’hora de prendre el nostre 
posicionament. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Cap inconvenient, té raó. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bé, bona nit, els motius serien que algun responsable està una mica despistat, per dir-
ho d’alguna manera. No em faci dir més coses, sisplau, perquè no... En té prou amb 
això? Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
En tot cas, el dia 31 d’enguany s’acaba el contracte actual i, atès que encara no han 
portat aquí el nou contracte, doncs el que fem és allargar-ho sis mesos més, que 
entenem que tindrem temps per redactar les noves bases.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Jo volia comentar una cosa: si algun responsable s’ha adormit pel que fa a aquest 
tema i ens fa portar d’urgència el tema a l’Ajuntament, que se li toqui el crostó a aquest 
responsable. 
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El Sr. Ferran Flo  
 
Evidentment, evidentment. Ja ho estem fent, tant com puc. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta “Continuïtat del contracte de 
neteja de la via pública i recollida d’escombraries al municipi del Masnou” amb el 
resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots en contra 
(ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, nosaltres, per no cansar el públic, ens hem dedicat a repassar les actes de plens 
dels darrers vuit anys. Perquè hauríem trobat desenes d’oportunitats com aquesta, en 
la qual els membres de l’Equip de Govern actuals posaven pel núvols, mai més ben 
dit, el Govern de l’època, perquè portava, no al Ple, a Comissions Informatives temes 
d’urgència molt més importants que el que ara estem discutint. I entre aquestes 
desenes de posades pels núvols dels govern anteriors, unes quantes feien referència 
al contracte de neteja de la via pública, un contracte de neteja que es basava en un 
plec de condicions en el qual es va treballar durant un any i mig, en participació no 
només del Govern, sinó de l’oposició, i val a dir que la participació de Convergència va 
ser força escassa.  
 
He quedat astorat quan he sentit l’explicació del motiu de la urgència, perquè, si és 
veritat que hi ha un responsable despistat, cosa que no posem en dubte, jo crec que 
l’obligació del Govern, i en concret del regidor responsable de la matèria, és estar al  
cas de què passa amb possibles contractes de serveis, i més si són de la categoria 
d’aquest que estem parlant. Per tant, no només s’hauria de tocar el crostó al 
responsable tècnic, sinó que també haurien de tocar el crostó al responsable polític. 
Quan, a més a més, el que és responsable polític era, en els quatre anys anteriors, el 
portaveu de Convergència en aquesta matèria. Nosaltres entenem que això ha estat 
una patinada molt important d’aquest Equip de Govern i és de prou importància perquè 
no pugui comptar amb el nostre vistiplau. Perquè, a més a més, ni tan sols se’ns 
avança en quin moment podrem disposar d’un esborrany del plec de condicions, en el 
qual se suposa que, a més a més, com a oposició, haurem de participar a l’hora de 
redactar-ne el contingut definitiu. Per tant, la nostra votació quant a la urgència és 
claríssima i creiem que suficientment justificada. Gràcies.   
 
a. Continuïtat del contracte de neteja de la via pú blica i recollida d’escombraries 
al municipi del Masnou 
 
El Sr. Ferran Flo i Torrell, regidor delgat de Manteniment i Serveis Municipals, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Atès que a l’actualitat s’està finalitzant la confecció del nou plec de contractació de la 
neteja de la via pública i recollida d’escombraries al municipi del Masnou. 
 
Atès que l’empresa CESPA SA és concessionària del contracte que es va signar en 
data ú de juny de mil nou-cents noranta dos, per un termini de vull anys i prorrogable 
per vuit mes i que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 29 de maig de 2008, 
adoptà, entre d’altres, prorrogar el contracte fins que l’Ajuntament adjudiqui el 
contracte de la licitació, tal com preveu l’article 235a) del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatiu 
a les obligacions del contractista. 
 
Vist que en el Ple ordinari de data 21 de juliol de 2011 es va acordar la continuïtat del 
contracte de neteja de la via pública i recollida d’escombraries al municipi del Masnou 
fins al 31 de desembre de 2011, prorrogable per sis mesos més, previ acord del Ple. 
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Atès que el servei de neteja viària i recollida de residus és de prestació obligatòria en 
virtut de l’article 25 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
En ús de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
mitjançant el Decret amb data 14 de juny de 2011, es proposa, al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels acords següents: 
 
Primer:  DECLARAR  la continuïtat de la prestació dels serveis fins al  30 de juny de 
2012. 
 
Segon : APLICAR a la pròrroga les mateixes condicions i preus del contracte vigent.” 
 
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots en contra (ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
És obvi que no podem votar a favor d’una proposta de la qual desconeixem el 
contingut, ni tan sols sabem si hi ha informes jurídics econòmics que avalin aquesta 
proposta, perquè ni n’hem vist l’expedient. Per tant, des d’aquest punt de vista, estava 
clar que el nostre vot no podia ser més que negatiu i encoratgem el Govern que al més 
aviat possible ens presenti un esborrany del Plec de condicions sobre el qual puguem 
treballar de manera conjunta, a la qual cosa el nostre Grup es compromet des d’ara 
mateix. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Vejam, el que avui acaba de presentar el Govern és una pròrroga d’un servei que ja 
s’havia concursat concessionat el mandat passat i que, doncs, tenia una clàusula que 
permetia que, abans de finalitzar, pogués continuar durant sis mesos més, un recurs 
que es té a l’Administració. Per tant, entenem que ha complert els requisits, i que tenia 
la possibilitat el Govern de fer-ho en cas que fos necessari. El que no acabem 
d’entendre és que assenyalin com a responsable únic el tècnic que ha comentat el 
regidor, ho trobem injust, perquè creiem que és un tema prou important i, a més a 
més, hi havia estat treballant, tal com ha dit el company Màxim Fàbregas, a l’anterior 
mandat aquest mateix regidor que ara té la responsabilitat de Manteniment. Doncs jo 
ja li demano que s’anoti a l’agenda que d’aquí a sis mesos finalitza aquest concurs, 
que no se li torni ha passar, si fa el favor.  
 
I vull dir-li que hi hem votat a favor per responsabilitat, és a dir, nosaltres entenem que 
és un tema molt important. Al mandat passat vam estar en una negociació contínua i 
donant informació a totes les forces que hi havia al consistori, i esperem que hi hagi la 
mateixa acció per part del Govern, fina ara no s’ha donat, però entenem que l’actuació 
que ha de tenir aquest Grup ha de ser de responsabilitat, per no fer que es pugui 
deixar de prestar aquest servei tan bàsic com és la neteja de la via pública i la recollida 
de residus. Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Volia fer unes puntualitzacions. A veure, pel que fa al Plec que estem elaborant, el 
Plec nou, evidentment, no us n’hem dit res encara a cap Grup polític perquè no s’ha 
acabat. Però jo li ben asseguro, us ho garanteixo ara mateix, que tots els grup polítics, 
tots i cadascun dels que són aquí, seran citats perquè puguin fer les aportacions i 
incorporacions necessàries, afegir, treure coses, el que calgui. I quant a la 
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responsabilitat, doncs molt bé, assumeixo la meva part de responsabilitat, si és que és 
així, doncs molt bé, actuo pel que dieu, sí, sí, ja està apuntat, ja fa dies que està 
apuntat això, en fi gràcies.  
 
12) Control dels òrgans de Govern municipals 

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

 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, alcalde. Volia donar resposta a les preguntes efectuades pel senyor Federico 
de las Heras al Ple del mes de novembre respecte al Servei Local d’Ocupació de 
l’Ajuntament del Masnou i la seva ineficàcia manifesta, segons el seu parer. Li vull dir, 
en primer lloc, que, si la seva intenció era sorprendre’m, la veritat és que ho ha 
aconseguit i em consta que no sóc l’únic que en aquest Ple es va sentir sorprès i, per 
tant, si algú dels presents aquí, dels regidors, vol afegir algun contingut a la meva 
resposta, tenint en compte que jo vaig prendre possessió a meitat d’aquest any, doncs, 
acceptaré molt bé les seves explicacions.  
 
Dir que el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament del Masnou és un servei ineficaç 
perquè fins al mes d’octubre només havia aconseguit inserir al mercat laboral de 
manera directa 23 persones és fer un judici sense saber o sense tenir en compte quina 
és la situació econòmica del país. Creiem, d’altra banda, que la seva intervenció o de 
la seva intervenció es desprèn que hi ha un cert desconeixement de les tasques que fa 
aquest servei, una de les quals, segurament la més important, és treballar per inserir 
persones en situació d’atur al mercat laboral. Com vostè diu en la seva argumentació, 
al Masnou hi ha més de 1.400 persones en situació d’atur. Segons l’Observatori del 
Desenvolupament Local del Maresme, a finals del mes de novembre, al Masnou hi 
havia exactament 1.523 persones aturades, és a dir, una taxa d’atur del 12,57%. 
Evidentment es tracta d’un nombre altíssim de persones aturades i cregui’m que no hi 
hauria major satisfacció per al regidor que li parla, per a les persones tècniques que 
treballen al servei de Promoció Econòmica, per a l’Equip de Govern i m’atreveixo a dir 
per a tots els membres d’aquest consistori que reduir la taxa d’aturats al Masnou fins 
als seus nivells més baixos assolits mai. La realitat, però, és que la majoria 
d’empreses es troben immerses en una situació de crisi que fa que, en lloc de pensar 
a crear nous llocs de treball, estiguin pensant més aviat a ajustar plantilles per adaptar-
se a la nova realitat.  
 
De tota manera, permeti’m donar-li algunes dades. Al Masnou tenim una taxa d’atur, 
com he comentat abans, del 12,57% al mes de novembre. Altres municipis de la 
comarca, com ara Pineda, té una taxa d’atur del 22,88%; Premià de Mar, d’un 17,83%; 
Mataró, d’un 20,99%; Vilassar de Mar, d’un 11,83%. D’altra banda, la taxa d’atur al 
conjunt de la comarca del Maresme és del 16,92% i la de Catalunya, d’un 15,60%. Per 
tant, hem de tenir en compte que, tot i tenir una taxa d’atur massa alta, el Masnou té la 
taxa més baixa que la majoria de municipis del Maresme de característiques similars, 
més baixa que la mitjana comarcal i la de Catalunya. Tenint en compte aquestes 
dades, podríem concloure que els serveis locals d’ocupació de la majoria de municipis 
del Maresme o de Catalunya són ineficaços? Jo asseguraria que no. Llegint amb 
deteniment la intervenció del senyor de las Heras he pensat: “Això és que els 
responsables del Partit Popular de Catalunya segurament tenen la solució al problema 
de la manca de creació de nous llocs de treball.” He anat a veure quines taxes d’atur té 
un municipi en el qual ells tenen la màxima responsabilitat, com és el cas de Badalona, 
i la taxa d’atur a Badalona és del 19,28%. Per tant, jo no m’atreviria a concloure que el 
Servei Local d’Ocupació de Badalona, que em consta que hi ha persones competents i 
és un equip molt potent, se’l pot titllar de ineficient.  
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Respecte al fet de si s’ha dotat el Servei Local d’Ocupació dels mitjans necessaris per 
prestar atenció i solucions eficaces, crec, sincerament, que el Servei del Masnou té 
una dotació suficient per a un cicle econòmic normal, però tenint en compte el moment 
que estem vivint, tots els esforços que puguem dedicar en aquest àmbit crec que són 
pocs. En tot cas, esperem atents les seves propostes respecte a l’educació dels 
serveis de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou quan, en aquesta sala de 
plens, es debatin pressupostos per als propers exercicis.   
 
Un altre dels programes que treballa per inserir persones amb el perfil professional de 
més difícil inserció és el programa IPI, itineraris personals per a la inserció. Els 
resultats acumulats el 2010 i el 2011 d’aquest programa —del qual no li vam donar les 
dades, quan vostè les va demanar al Servei Local d’Ocupació— és de 50 persones 
inserides en aquest termini de temps que he comentat. Al Departament de Promoció 
Econòmica, però, hi ha altres serveis que també contribueixen a crear ocupació, millor 
dit, autoocupació. El Servei de Consolidació d’Empreses de l’Ajuntament del Masnou, 
durant el 2011, ha aconseguit que, amb el seu suport, es creïn 41 empreses noves, 
algunes de les quals de més d’un treballador, de manera que hi ha 48 persones 
ocupades pel Servei. El 2010 es van crear 70 empreses, amb una ocupació de 84 
persones ocupades. Aquestes persones també han trobat feina amb el suport de 
l’Ajuntament del Masnou, tot i que no siguin feines per compte aliè, sinó per compte 
propi.  
 
El senyor de las Heras apunta en les seves reflexions la possibilitat de fer prospecció 
d’empreses al Masnou, és a dir, visitar-les per oferir-los els serveis que ofereix el 
Departament de Promoció Econòmica i, alhora, cercar possibles ofertes de treball. 
Aquest és un camp que cal explorar i aprofundir-hi, tot i que al seu dia les tècniques 
del servei havien fet una prospecció, a dia d’avui és un dels aspectes en els quals cal 
incidir.  
 
Una altra de les línies en les quals el Servei Local d’Ocupació treballa per aconseguir 
inserir persones és la recerca de feina, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
és la contractació de persones en situació d’atur. Com vostè ja sap, periòdicament, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) treu convocatòries de subvencions per a la 
contractació de persones en situació d’atur. L’any 2010, l’Ajuntament del Masnou va 
contractar 44 plans ocupacions i li puc avançar que, abans de finalitzar aquest any, i 
en concret abans del dia 30 de desembre, hem de tenir contractades 8 persones més 
d’una subvenció que van resoldre aquesta mateixa setmana. Per tant, el Servei Local 
d’Ocupació també treballa per trobar recursos econòmics per inserir persones al 
mercat de treball, contractant-les directament des de l’Ajuntament. Aquestes persones 
són contractades per un termini de sis mesos i durant aquests sis mesos, a part de 
treballar per l’Ajuntament, se’ls dóna una formació que, segurament, els servirà 
posteriorment per a la seva inserció en altres llocs de treball. 
 
Respecte als convenis amb entitats i empreses que l’Ajuntament del Masnou ha 
signat, com vostè diu, en molts casos es tracta de temes vinculats a formació. Com es 
desprèn de diversos estudis, la formació és fonamental per aconseguir inserir-se en el 
mercat laboral. Les persones amb una millor formació tenen més possibilitats de trobar 
feina i, normalment, està més ben remunerada. Per aquesta raó, l’Ajuntament del 
Masnou ofereix a les persones en situació d’atur cursos de formació ocupacional 
finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i que, en molts casos, requereixen 
convenis amb entitats o empreses col·laboradores, ja que aquests cursos tenen una 
gran part de formació pràctica. Aquesta formació ocupacional és una de les actuacions 
que impulsa el Servei Local d’Ocupació del Departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Masnou per facilitar la inserció al món laboral. Vostè proposa que 
signin convenis amb tots els comerços i empreses del Masnou. Si tenim en compte 
que la majoria de comerços i empreses són molt petits, crec que no té sentit a l’efecte 
d’ocupació, ja que, en aquests casos, s’ha de tenir en compte que, quan aquestes 
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empreses necessiten contractació, solen cobrir-ho per la xarxa curtes, és a dir, per la 
coneixença personal dels responsables d’aquest comerç amb altres persones que 
estan cercant feina.  
 
Espero que les explicacions hagin estat suficients. En tot cas, el convido a visitar, a 
vostè i a qualsevol regidor que tingui interès, el Departament de Promoció Econòmica 
per aprofundir en les tasques que hi desenvolupen els diversos serveis i aprofundir-hi, i 
acceptarem qualsevol aportació que contribueixi a treballar a favor de la inserció 
laboral de persones que ara mateix no tenen feina. Gràcies.  
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, gràcies. Per donar resposta a una pregunta que feia el Sr. Suñé al Ple passat arran 
d’una notícia apareguda en premsa sobre la caiguda d’una palmera a la via pública a 
la ciutat de Barcelona. L’informo que, segons fonts oficials de Parcs i Jardins de 
Barcelona, la palmera caiguda a la Diagonal no estava afectada per l’escarabat morrut. 
Després d’haver realitzat el peritatge per esbrinar el motiu de la seva caiguda, es va 
confirmar que l’excés de pes produït per la col·locació de la il·luminació nadalenca amb 
una podridura de la base del tronc, segurament per excés d’aigua, és el que va fer 
caure aquesta palmera.  
 
La palmera caiguda era una palmera datilera que, com vostè ja sap, és una espècie 
que, de moment, l’escarabat morrut ha atacat poc i, si ho fa, ho fa provocant la caiguda 
de les fulles, no de la totalitat de la palmera, és a dir, que la base de la palmera no en 
queda afectada. No hi ha constància que hi hagi hagut cap problema a causa del 
morrut en aquestes palmeres.  
 
En resposta a la preocupació per possibles caigudes de les palmeres del Masnou, cal 
dir que, d’un cens total de 53 palmeres canàries, n’hi ha 33 de sanes i 20 d’afectades, 
sense comptar les del passeig Marítim, que són datileres i estan sanes a hores d’ara. 
La majoria de palmeres afectades es troben a la zona del Bellresguard i, de moment, i 
en palmeres canàries, els estralls que causa el morrut és a la balona i fa caure les 
fulles gradualment fins que pot quedar el tronc pelat. El risc de caiguda és bastant 
baix, malgrat que cal afegir que no és impossible, ja que el tronc és fet d’un material 
molt fibrós difícil de tombar. A tall d’anècdota, només cal tenir en ment les imatges que 
es produeixen quan hi ha huracans a la costa americana i veiem com les palmeres es 
mouen molt però no arriben a caure.  
 
D’altra banda, pel que fa a les actuacions que s’han realitzat i per les quals vostè 
també s’interessava, durant el mes d’agost s’ha realitzat un tractament fitosanitari a les 
palmeres de Can Malet i, a principis de novembre, es van talar set palmeres afectades, 
sis de les quals, concretament, a Bell Resguard i una a Can Mandri, i que s’ha realitzat 
també tractament fitosanitari a les de Can Mandri, que estan sanes. El principal 
problema per tenir controlada la plaga, com vostè ja sap, és el cost del tractament, a 
causa de la dificultat per accedir a l’ull de la palmera i, a tall d’exemple, una jornada de 
treball que permet talar entre sis i vuit unitats costa, aproximadament, entre 1.800 i 
2.000 euros. Gràcies.  
 

b) Suggeriments i preguntes adreçades a l'Equip de Govern 
 

El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Dues qüestions breus. D’una banda, he llegit a El Masnou 
Viu que s’han iniciat les tasques de manteniment del parc del Llac i la veritat és que el 
nostre Grup ha tingut preocupacions en relació amb els animals que fins ara viuen allà 
i que fins ara feien d’aquell parc el seu mitjà de vida habitual i bé, suposo que hauran 
tingut i estaran tenint la cura necessària perquè, un cop les tasques de manteniment 
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s’hagin acabat, la flora i la fauna d’aquell lloc es mantinguin tal com estaven. Els veïns 
estan preocupats, si bé és veritat que en l’última reunió es veu que s’ha millorat, 
perquè l’Ajuntament s’ha compromès a realitzar-hi algunes actuacions concretes. Sí 
que ens agradaria demanar a l’Equip de Govern que tingui cura que les tasques de 
manteniment no alterin gaire els hàbitats naturals que fins ara havien tingut aquests 
animals.  
 
I després, en relació amb la Sant Silvestre, ja sé que ens hi vam referir al Ple passat, 
encara que, posteriorment, vaig conèixer que, aquesta vegada, aquesta edició, per un 
costat corrien les dones i, per l’altre, o al cap d’una hora i mitja, corrien els homes, i si 
això ho afegim una mica al que jo ja deia al Ple passat sobre la data de la celebració 
de la Sant Silvestre, que, normalment, com el seu nom indica, Sant Silvestre és el dia 
31. Bé, volia fer una reflexió a veure si l’Ajuntament ja més o menys es pot acabar 
definint. Jo suposo que, tot i que he rebut explicacions, suposo que tots vam rebre 
explicacions, que es feia perquè, entre cometes, el recorregut és força estret i llavors 
podria ser difícil que tots els participants o tots els inscrits poguessin córrer a la 
vegada, i per això s’havien fet en dos torns i s’havien separat homes i dones. La veritat 
és que l’únic que jo veig aquí és que, en certa manera, s’està, entre cometes, 
mercantilitzant una activitat que és de l’Ajuntament i, en definitiva, el que jo entenia 
que era la Sant Silvestre, una cursa popular que es feia el dia 31. I s’està passant 
d’una cursa popular pel Masnou el dia 31 a una cursa, bé, jo no sé si popular, sinó 
mercantil, encara que l’empresa explotadora, lògicament, com més inscripcions té, 
més beneficis en treu i, per tant, això obliga que l’Ajuntament, per exemple, no faci la 
Cursa de Sant Silvestre el dia 31, per no competir amb altres curses de Sant Silvestre, 
quan la del Masnou era la més antiga de Catalunya i ara, aquest any, ja és l’últim, 
perquè, bé, suposo que a tothom li agrada córrer amb la seva parella o amb la seva 
companya i dius, bé, ja deixa de ser una cursa popular de cinc quilòmetres. 
Lògicament no es va ni a fer un esforç excessiu, sinó potser a passar una estona 
agradable, i amb les noves reglamentacions que s’hi han introduït aquest any de córrer 
per separat, doncs bé, sí que és cert que la inscripció augmenta i millora, però, en 
definitiva, jo crec que el que s’hauria de fixar, ja dic, aquesta edició ja no, però per a 
les edicions següents, és què volen que sigui la Cursa de Sant Silvestre, si una cursa 
popular masnovina o, al contrari, una cursa que aplegui molta gent, que sigui molt 
reconeguda i que, per tant, no hagi de ser el dia 31, que faci un recorregut apte perquè 
hi hagi més inscripcions... No sé, que es defineixi.  
 
Jo crec que no hauríem de perdre el caràcter popular i el caràcter una mica festiu i 
lúdic. I, sobretot, pensar en el Masnou i, per tant, a partir d’ara que no es produeixi 
aquesta separació entre homes i dones a l’hora de fer la cursa. Bé, i les qüestions que 
ja vam comentar al Ple passat sobre la data. Aquesta se celebrarà, suposo, amb un 
gran èxit de participació i de públic, i així ho espero, però bé, per a la propera edició, 
que en parlem, que es fixi i, si volem que sigui popular i masnovina o potser és un altre 
el desig de l’Equip de Govern. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, tenim diversos precs i preguntes, però, abans que res, 
agraeixo la intervenció del Sr. Fàbregas i les explicacions que ens ha donat. No 
comparteixo alguna forma i potser la meva intencionalitat quan vaig fer les preguntes 
no era una intencionalitat inquisidora, sinó que és per despertar una mica els punts 
que podem millorar dins de la població vers l’ocupació. I el fet que s’hagin contractat, 
fins al moment que vam parlar, fora d’aquests nous contractes que hem parlat ara, 23 
persones durant tot l’any, doncs jo ho trobo insuportable, insuportable. Ho trobo una 
xifra molt baixa. Després, vostè em comparava i em deia, és clar compari la taxa d’atur 
amb un municipi on governen vostès, com és Badalona, amb el Masnou. Evidentment, 
Badalona té una taxa d’atur molt més elevada, però és per una raó diferent a la del 
Masnou: l’estructura de població i l’estructura de renda és molt diferent, i li poso un 
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exemple molt senzill. Si al Masnou aquestes 23 persones que al seu moment, quan 
vam parlar, han trobat feina a través de l’Ajuntament no l’haguessin trobada, és a dir, 
que la gestió de l’Ajuntament hagués estat neutra, doncs, la taxa d’atur hauria pujat 
una miqueta i continuaria sent, en aquell moment, d’un 12 i escaig per cent, sense cap 
gestió. Per què és? Doncs perquè el Masnou té una estructura de població i de renda 
que fa que, aquestes taxes, siguin més baixes. D’altra banda, quan parlàvem del 
servei no parlo o no era la meva intenció parlar de persones competents o 
incompetents, ni molt menys. Jo parlo d’un servei que estigui funcionant, parlo de si la 
seva dotació és adequada, si la seva estructura és adequada i si la seva orientació és 
adequada. Poden ser les millors persones del món que, una mala estructura i una 
mala orientació donaran pocs resultats. Poden persones molt normaletes que amb una 
bona estructura i una bona orientació donarien bons fruits. Una mica la pregunta anava 
per aquí.  
 
Després, respecte al tema de la gestió d’ocupació dels emprenedors, comentava que 
s’han creat 49 empreses o autònoms dins de la gestió feta des de l’Ajuntament. Bé, 
això és bo, però el que ens hem de preguntar és si s’haurien fet igualment sense la 
gestió de l’Ajuntament. És a dir, l’Ajuntament com ha actuat? Com un tramitador o bé 
com un impulsor? I una mica vull que anem en aquestes franges, perquè entenc que 
l’Ajuntament ha de ser un impulsor i no un tramitador. Una mica les diferenciacions 
anirien per aquí.  
 
I després, respecte de les subvencions que rebem per poder serveis d’ocupació i per 
donar feina, això està molt bé, però no ens enganyem: aquestes feines que vénen 
subvencionades són temporals i esporàdiques per tapar uns forats que tenim i ajudar 
una sèrie de gent, però això no és producció per a demà. Amb això podem estar 
contents que una gent que estava a l’atur pugui treballar, però amb això no ens hem 
de conformar. El que ens hauríem de mirar i tenir l’ambició és per ser des de 
l’Ajuntament capaços de fer iniciatives que impulsin nova gent a treballar, a fer 
empreses, etc. Una mica és un canvi conceptual per on anaven les meves preguntes, 
a més de la xifra aquesta de les 23 persones. 
 
I un cop dit això, tenia una sèrie de preguntes per a l’equip municipal i suggeriments. 
La primera és una suggeriment sobre el tema de l’Incasòl. Quan aquest Equip de 
Govern i de fet tots ens vam felicitar pel fet que l’Incasòl no hagués venut finalment a 
empreses privades els habitatges que tenim a Can Jornada i al sector Llevant en els 
quals el Masnou té la seva reserva de finques de lloguer social, amb això tots hem 
estat molt contents, molt bé. La notícia ha estat bona. Sobre aquest tema s’havien fet 
gestions davant de l’Incasòl i davant de la Generalitat. També des del nostre partit, al 
seu moment, vam traslladar les nostres inquietuds al nostre grup parlamentari, que va 
mostrar la seva preocupació pel que estava succeint. Fins aquí tot correcte, però 
s’està passant per damunt de nosaltres el fet que, aquesta actuació, o millor dit, 
l’aturada de l’actuació no s’ha produït pel treball d’aquest consistori ni per les protestes 
o queixes o gestions fetes des d’aquest Ajuntament, sinó perquè ningú no ha volgut 
comprar al preu licitat els habitatges, és a dir, no s’han venut perquè ningú no els ha 
comprat. Si algú hagués fet l’oferta, ja estarien venuts. Aquesta és la realitat. Ha estat 
una qüestió de preu, res més. No cap bona voluntat, penso, de l’Incasòl ni, per tant, de 
la Generalitat de Catalunya vers el Masnou. De moment, la sort ens ha acompanyat, 
però no dubtin que, quan les circumstàncies ho permetin, l’Incasòl tornarà a licitar les 
promocions i potser ja no tindrem tanta sort i acabaran passant a mans privades. 
Llavors, com vaig comentar en alguna ocasió, penso que, com a mínim, hauríem de 
valorar una actuació preventiva des de l’Ajuntament i si aquesta és factible de fer, per 
la qual cosa sol·licitaria a aquest Equip de Govern que, a través dels serveis jurídics 
que ja vam contractar al seu moment per assessorar sobre l’expedient de l’Incasòl, es 
valori la possibilitat de sol·licitar la reversió del sòl o qualsevol altra actuació que 
permeti en el futur blindar-nos davant properes i previsibles actuacions per part 
d’aquest organisme, així com estudiar qualsevol tipus de fórmules que permetin que 
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aquestes propietats es mantindran sempre en garantia d’una solidaritat del Masnou 
per als veïns que més ho necessitin. Aquest era un tema. 
 
Després, tenia una segona pregunta que em fa l’efecte que també va per al senyor 
Fàbregas. Crec que li tocarà a ell, ha tocat així, no estava preparat, i és un tema sobre 
el clúster nàutic que s’ha fet al Maresme. O sigui, sembla que fa uns dies s’ha 
formalitzat la constitució d’un conglomerat públic i privat per potenciar un clúster nàutic 
al Maresme. Un clúster és una agrupació d’empreses amb interessos temàtics, per dir-
ho així. Llavors, al programa del Partit Popular del Masnou, al nostre programa 
electoral, hi constava la potenciació d’un clúster nàutic com a una eina que pensàvem 
que seria bona dins del Masnou, tant pel caràcter marítim de la nostra vila, amb un 
port nàutic molt ben reconegut, amb una important indústria nàutica, encara que amb 
menys indústria auxiliar de la que hi ha hagut anys enrere. Llavors pensem que és una 
oportunitat per rellançar el Masnou durant els propers anys, a través de la potenciació 
d’aquest sector en totes les seves facetes, o sigui, la creació d’un clúster em sembla 
que és una de les fórmules més interessants per les sinergies empresarials i laborals 
que es podrien presentar a la nostra vila. Llavors jo estava llegint a la premsa l’altre dia 
un article sobre aquest tema i llegia, textualment, llegeixo, un article publicat a la 
premsa d’aquí: “El projecte —deia— compta amb subvencions del Servei Ocupacional 
de Catalunya i del Fons Social Europeu, està promogut conjuntament pels ajuntaments 
d’Arenys de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, a més del Consell Comarcal del 
Maresme, el Club Nàutic del Balís, la Federació d’Associacions i d’altres 
d’empresarials del Maresme, la Fundació Tecnocampus, Mataró Maresme i els 
consorcis de promoció turística Costa del Maresme i Port de Mataró. Aquest 
conglomerat es formalitzarà, si ho han fet així, el dia 19 passat de desembre.” No 
sortia el nom del Masnou com a promotor. La meva sorpresa és com és que nosaltres, 
un ajuntament que té vocació, amb un port nàutic i una indústria nàutica, no sortim 
com a promotors d’aquesta iniciativa? La meva pregunta és per què no en som 
promotors. La segona pregunta seria: si no hi som com a promotors, vull saber si 
participem dins d’aquest clúster i en quina categoria. Llavors, vull saber, si som dins 
d’aquest clúster, per què no anem com a líders del projecte? Si hem d’anar a remolc o 
bé si tindrem els mateixos avantatges que la resta dels nostres companys de viatge en 
el cas que estiguem dins del clúster. Aquest és un dels altres temes que m’agradaria 
comentar.  
 
I, el tercer és un suggeriment a l’Equip de Govern. Bé, passejant de tant en tant pel 
poble, tradicionalment, hi he vist molta brutícia per excrements de gossos. Ha estat un 
clàssic del nostre municipi: al carrer de Joan XXII, Joan Llampallas, passeig, etc., un 
clàssic. Últimament havia baixat una mica, no sé si és que passejo menys o és que no 
hi són, però ha estat així, i bé, penso que és un tema que encara s’ha de treballar al 
municipi, perquè el civisme sigui una norma entre els propietaris de gossos. Jo en tinc 
un, no són manies, jo tinc un gos, i crec que hem d’anar més enllà i posar negre sobre 
blanc en la nostra Ordenança de convivència ciutadana sobre aquest tema i d’altres. 
Aprofitem per actualitzar-la, que, quan la vaig repassar, vaig veure que estava bastant 
desactualitzada. Llavors, repassant fa uns dies unes dades que m’havien facilitat des 
de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, i anant una mica al tema, voldria fer una 
observació i una petició. Durant l’any 2011, saben quantes multes s’han posat 
d’aparcament al poble? 4.818. Saben quantes multes s’han posat per excrements de 
gossos? Una, una! Llavors trobo que és una desproporció quant a l’actuació de 
l’Ajuntament. Que no és que pensi que als propietaris dels gossos se’ls hagi de multar 
o s’hagi de buscar l’element sancionador, però sí que hi ha d’haver una equitat i 
entenc que hi ha d’haver una actuació per evitar aquest tema. 4.818 contra una, dic, 
home, un punt intermedi segur que podríem trobar. Gràcies, senyor alcalde.  
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La Sra. Elena Crespo  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo voldria fer algunes preguntes en 
referència a la plaça dels Països Catalans, allà, al cul d’Ocata, com diem els d’allà. 
Podria explicar el consistori en quin punt estan les gestions de recepció d’aquesta obra 
de la segona fase d’execució de la plaça dels Països Catalans?  
 
També m’agradaria saber si Fecsa-Endesa ha complert el seu compromís. Em sembla 
que sí, que ja hi ha llum al parc, però no sé si falta alguna gestió encara per formalitzar 
aquesta actuació.  
 
També m’agradaria saber amb quin objectiu la Policia Local es desplaça al parc els 
dissabtes a la tarda i pren fotografies dels menors que juguen allà, a la plaça, un 
dissabte.  
 
I bé, si no és possible poder tenir una data d’inauguració d’aquest parc, jo suggeriria a 
l’Equip de Govern que com a mínim els caps de setmana es plantegés la possibilitat 
d’obrir el pati del Salvador Espriu, perquè els nens del barri tinguin un lloc on jugar, ja 
que ells pensaven gaudir d’aquest parc a mitjan juliol o cap a l’agost, i ha resultat que 
encara els tenim saltant les tanques.  
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, una mica per respondre a la pregunta que vostè feia, que és una inquietud 
generalitzada i era una preocupació d’aquest consistori: el fet de poder obrir aquesta 
plaça tan aviat com sigui possible, i sobretot ara que venien unes dates en què les 
criatures estan de vacances, entrem en període de vacances escolars, i havia una 
gran preocupació per l’ús que es podia fer d’aquesta plaça. Li comento que hi ha dos 
temes que han incidit i que han impedit obrir la plaça fins al moment: d’una banda, el 
tema de l’enllumenat, que fa referència a la segona fase. Vostè ja sap que aquesta 
plaça consta de dues fases: l’una ja es va construir, es va inaugurar al mandat 
anterior, i l’altra s’hauria d’obrir i inaugurar en aquest mandat. En aquestes dues fases 
hi ha dues tasques que afecten Fecsa i que han retardat aquesta obertura. Per un 
costat, en la segona fase, que és la que ens ocupa, el tema que ho ha retardat és que 
no hi havia l’enllumenat, no hi havia subministrament elèctric per a l’enllumenat de la 
plaça, i això suposava un risc per a la seguretat de les persones i això va fer que no 
obríssim la plaça. D’altra banda, una altra tasca que quedava per fer era que una de 
les millores que s’incloïen en aquesta segona fase era el trasllat d’un quadre elèctric 
que està en la primera fase, però que es troba al bell mig de la vorera i dificulta el pas 
d’aquelles persones que van amb cotxets de nens o amb el carro de la compra. Vam 
creure adient que una millora important seria traslladar aquest quadre elèctric del bell 
mig de la vorera dintre de l’àmbit del parc i per les dates en les quals hi havia les 
tasques que s’havien de realitzar suposaven un tall de subministrament elèctric durant 
dos dies. Això podia afectar el comerç de la zona, que hauria quedat sense 
subministrament durant dos dies i la mateixa Fecsa-Endesa no va acceptar fer aquests 
treballs ara i els va postergar fins després de Nadal.  
 
Atès que la setmana passada es van fer feines que garantien i que possibilitaven que 
la part que feia referència a l’enllumenat de la segona fase sí que s’havia executat i, 
per tant, hi havia llum, quedava per fer alguna tramitació més i, aquesta tarda, per 
Junta de Govern, hem aprovat l’acta de comprovació de les obres d’aquesta segona 
fase que ens permetran obrir demà mateix la plaça per tal que la canalla i que tots els 
veïns d’aquella zona i del Masnou puguin fer-ne ús. Queden, després de Nadal i 
després de les festes, les feines que fan referència al trasllat del quadre elèctric que li 
comentava de la primera fase.  
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Quant a la data d’inauguració, li he de dir que, de moment, no tenim data i per mi, 
personalment, era un tema menor, és a dir, el que volíem era garantir, com més aviat 
millor, que es posés en funcionament aquesta plaça, garantir que els veïns de la zona 
poguessin fer-ne ús com més aviat millor, i sobretot, com li he dit abans, atès que 
venien ara les festes de Nadal i que les criatures tenien moltes hores per jugar-hi, era 
una urgència fer-ho com més aviat millor. Quant a la data d’inauguració, com li he dit, 
quan tinguem la data ja n’informarem. Moltes gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Jo tenia un petit suggeriment molt breu i us volia explicar la història de l’Aitana. 
L’Aitana és una nena de deu anys que viu a Aragó, a Tarazona, i direu: ”I ara, per què 
aquesta explica això, no?” Aquesta nena té un defecte congènit de cor i de pulmó i 
l’han d’operar. Ho han de fer en un hospital a l’estranger i aquesta operació costa 
molts diners. Aquesta nena és una de les nenes que ajuda una fundació que es diu 
Fundació Seur i potser ha estat el cas més mediàtic, que ha sortit més a la premsa, 
però bé, aquesta fundació es dedica a intentar sufragar les despeses a nens que tenen 
problemes greus i que necessiten operacions cares, que no es poden sufragar amb el 
sistema sanitari espanyol. Aquesta fundació es dedica a recollir i a reciclar taps de 
plàstic per després vendre’ls a les empreses recicladores, i em sembla que és cada 
tona de taps són 200 euros. Seur es dedica a fer la paqueteria i la gestió amb les 
empreses de reciclatge. Sabem que hi ha alguna escola del poble que ha començat a 
recollir aquests taps i a mi m’ha semblat que podria ser una bona oportunitat per ser 
solidaris començar, potser per la cursa de Sant Silvestre d’enguany, als punts 
d’avituallament, per recollir els taps i després intentar que aquesta iniciativa tingui una 
mica més de xarxa a través de les nostres escoles, els nostres centres educatius i que 
ens puguem adherir a aquesta campanya de manera global com a consistori. No costa 
res i jo crec que és un gest que podria ajudar aquesta Fundació.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Només comentar-te que estem al cas d’aquesta campanya i els treballadors d’aquesta 
casa ja fa ben bé —corregeix-me, la Judit que ho sabia— potser unes tres, quatre 
setmanes que ens ho van comentar, concretament una treballadora, i es va passar un 
correu a tots els treballadors de la casa i estant fent recollida d’aquests taps. Sí que 
em sembla bé també fer-ho extensiu als altres. Ja em consta que hi ha empreses al 
Masnou que també s’hi han adherit.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, senyor alcalde. Per variar, i espero que al mes vinent ja no hagi de variar, la meva 
pregunta és una reiteració d’una pregunta realitzada als plens d’octubre i de novembre 
que deia:  
 
“Quant temps haurem d’esperar perquè l’alcalde doni les instruccions pertinents 
perquè els seus regidors i regidores, i fins i tot ell mateix —s’ha de dir que ja ha 
complert— compleixin el ROM i, per tant, contestin per escrit, en un termini màxim de 
15 dies des de la seva presentació, les preguntes que els siguin adreçades per escrit 
pels regidors i regidores que no formen part del Govern municipal?”  
 
Doncs bé, malgrat la resposta rebuda per l’alcalde en el sentit que havia donat 
instruccions als membres del seu Govern perquè complissin el ROM, els fets 
demostren que alguns no els fan gaire cas, ja que, a banda que hi ha preguntes que 
s’han respost al llarg dels 15 dies, hi ha dues preguntes de les quals no hem rebut 
resposta i, per tant, ho reiterem a continuació. 
 
Una potser l’hauria de contestar l’alcalde, no ho sé, i era la següent:  
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“Quins són els mecanismes legals que pot utilitzar un regidor o una regidora de 
l’Ajuntament del Masnou per aconseguir que l’Equip de Govern doni compliment al 
ROM pel que fa referència a aconseguir una resposta per escrit a les preguntes 
realitzades per escrit, en el termini que marca el ROM?” Aquesta pregunta no em 
consta que s’hagi contestat.  
 
Com tampoc em consta que s’hagi contestat la pregunta feta també al Ple passat per 
la qual demanàvem disposar d’un informe exhaustiu en relació amb els diferents ajuts 
socials concedits per l’Ajuntament del Masnou entre els anys 2007 i 2011, classificats 
en funció dels tipus d’ajut i per la nacionalitat dels preceptors. Aquestes són 
endarrerides, i ara vénen les noves.  
 
La primera diu que, en data 22 de novembre, el nostre Grup Municipal va entrar per 
registre un escrit en el qual es demanava a l’alcalde del Masnou que s’actués de 
manera urgent per tal d’evitar que existeixin vacants a les escoles bressol municipals i 
que, en canvi, es neguin aquestes places a famílies que les sol·liciten. A dia d’avui, i 
malgrat que a la reunió que vaig mantenir amb la regidora d’Ensenyament per tractar 
aquest tema la regidora es va comprometre a respondre per escrit les nostres 
demandes, aquesta resposta encara no ha estat rebuda pel nostre Grup Municipal.  
 
El nostre Grup també està preocupat pel tema de l’Incasòl i va quedar sorprès en llegir 
l’escrit del butlletí municipal del senyor Eduard Garcia, regidor de CiU. Dóna la seva 
versió en aquest escrit en relació amb la resolució de la problemàtica generada per la 
intenció de l’Incasòl de vendre les promocions d’habitatge protegit del Masnou. 
Qualsevol persona que llegeixi el seu escrit i que no conegui la totalitat dels fets 
arribarà a la conclusió que el procés s’ha aturat gràcies a la lluita titànica de l’alcalde 
del Masnou. 
 
Les nostres preguntes en relació amb aquest tema són les següents: 
 
És conscient el regidor de CiU que va ser ICV-EUiA qui va iniciar les actuacions per 
demanar la convocatòria urgent d’una Junta de Portaveus per tractar aquest tema? 
 
És conscient el regidor de CiU que va ser  ICV-EUiA qui va presentar la primera moció 
al Ple relacionada amb aquest tema? 
És conscient el regidor de CiU que va ser el nostre grup qui va iniciar una recollida de 
signatures a tota la població en contra de la intenció de l’Incasòl? 
 
És conscient el regidor de CiU que en la campanya de recollida de signatures contra la 
intenció de l’Incasol han participat molts ciutadans i ciutadanes del Masnou, molts 
veïns i veïnes afectades per aquesta intenció, entitats i col·lectius com l’Assemblea 
d’Indignats del Masnou i també molts comerciants del poble que han facilitat que en 
els seus establiments es poguessin recollir signatures? 
Si la resposta a totes aquestes preguntes és si, la següent preguntes és: perquè en 
lloc d’atribuir tot el mèrit al seu alcalde, no va dedicar el seu article a agrair aquesta 
important col·laboració ciutadana que va ser la principal protagonista de l’oposició al 
projecte de l’Incasòl?  
 
La següent és que han passat ja sis mesos des de la presa de possessió del nou 
Govern i, en aquest període, els carrers del Masnou mostren cada vegada més un 
aspecte de brutícia i deixadesa important, tant pel que fa a la netejat com pel que fa al 
manteniment, i comença a ser preocupant. La nostra pregunta és la següent, ja n’hem 
parlat una mica abans: quan haurem d’esperar perquè el Govern municipal —que en el 
període passat, des de l’oposició, va dedicar una part important dels seus esforços a 
criticar el Govern de PSC i ICV-EUiA perquè no adjudicava el servei de neteja de 
carrers i la recollida d’escombraries— sigui capaç de convocar els concursos per a 
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l’adjudicació d’aquest servei així com el necessari contracte de manteniment de la via 
pública?  
 
La setena, diu el següent. Els darrers quatre anys, el Govern municipal anterior va 
haver de suportar les crítiques, segurament merescudes, de CiU i ERC, per no 
presentar la proposta de pressupost municipal al mes de desembre. Nosaltres, de 
moment, no adoptarem aquesta mateixa actitud i, de moment, ens limitarem a 
preguntar a l’Equip de Govern quina és la seva previsió quant a la data de presentació 
de proposta de pressupost municipal per a l’any vinent. 
 
I la darrera diu el següent. Al Ple del mes de novembre es va aprovar la modificació 
del Pla de sanejament. La nostra pregunta és la següent: hem sentit rumors en el 
sentit que no ha estat possible la contractació del crèdit previst per al Pla esmentat. La 
pregunta és: Què espera el Govern municipal per informar la resta de grups del 
resultat de les gestions realitzades? Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sr. Fàbregas, em comenten que potser hi ha un error, però que la resposta de l’escola 
de les places de l’escola bressol ja ha estat tramesa. Sí, sí. En tot cas ho revisarem.  
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Aquest mateix matí repassava amb la tècnica si havia sortit i em confirmava que sí. 
Demà de totes maneres a primera hora confirmaré què ha passat, perquè tenim 
constància que ha sortit, a veure què ha passat. Ho lamento i accepti les disculpes.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Respecte a la pregunta que diu que no ha estat contestada, vostè mateix em va dir 
que em donava més de quinze dies per contestar-la. Ha passat un mes, però suposo 
que un informe específic i exhaustiu especificant totes les partides d’ajuts socials 
durant set anys de mandat no es fa d’un dia per altre. I, a més a més, la cap de 
Serveis Socials, que és qui ha de redactar aquest document, desgraciadament ha 
estat de baixa i, per tant, demano disculpes i espero que, properament, l’hi podem fer 
arribar. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
S’ha passat d’anys, perquè només vaig demanar entre el 2007 i el 2011, només són 
quatre. A més a més, sóc coneixedor que una part molt important d’aquesta informació 
ja hi és, l’únic que cal es recopilar-la i posar-la de manera ordenada.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, Sr. alcalde, per donar resposta a la pregunta efectuada pel senyor Federico 
de las Heras en relació amb el clúster nàutic. El dia 19 de desembre, en un acte que 
va haver-hi a Tecnocampus, no es va crear cap clúster nàutic. El que es va fer és 
presentar les conclusions de tota una sèrie d’estudis i línies de treball que s’havien 
iniciat un any abans en les quals havien participat diferents entitats, administracions i 
ports i també l’AFEGEM, la Federació d’Empresaris del Maresme, i en els quals jo no li 
puc dir el perquè l’Ajuntament del Masnou, al seu dia no va incorporar-se en aquest 
projecte, perquè no era el responsable de Promoció Econòmica. El que sí que li puc dir 
és que jo estava al Consell Comarcal en aquell moment i, a l’Àrea de Promoció 
Econòmica es va apostar, encara que amb molt poca mesura, per aquest projecte. 
També vull comentar que la decisió era difícil, perquè s’havia de prendre amb molt 
pocs dies i era un compromís econòmic per a les administracions que s’hi afegien. Dit 
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això, al Maresme no es crearà cap clúster nàutic.  
 
En aquesta jornada hi havia el Sr. Joan Martí, que venia en representació d’Acció 10, 
que és una entitat de la Generalitat de Catalunya que treballa per millorar la 
competitivitat de les empreses i que treballa amb clústers de diferents sectors, i 
argumentava que no hi pot haver un sector o un clúster nàutic del Maresme. Hi ha 
d’haver un clúster nàutic de Catalunya, perquè el clúster nàutic l’han de formar 
aquelles empreses punteres de tot el país. Igual que hi ha un clúster del sector de la 
sabateria, un altre de roba... però són les empreses punteres, amb més ganes 
d’innovar, més ganes de créixer, amb ganes de buscar noves vies d’innovació les que 
formen part d’aquest Clúster.  
 
A les conclusions d’aquest projecte, que si vol li puc enviar a una adreça de correu 
electrònic, hi trobarà tots els estudis que s’han fet, i té voluntat de continuïtat. El que 
passa és que durant aquest 2011 ha rebut una subvenció aproximadament de 300.000 
€ del Departament de Treball, que com vostè bé ha dit, vénen finançats pel Fons 
Social Europeu i per al 2012, de moment, no hi ha previsió que hi hagi una subvenció. 
De tota manera, s’ha convocat una reunió per a mitjan gener de tots els municipis que 
tenen port nàutic per veure de quina manera es pot donar continuïtat a aquest projecte 
tenint en compte que, de moment, no està previst que hi hagi suport per part de la 
Generalitat per a aquest 2012. En aquesta reunió, nosaltres hi anirem amb la voluntat 
d’aportar, tenint en compte que el 2012 per a l’Ajuntament del Masnou serà un any 
molt difícil i sempre estarem supeditats a la disponibilitat pressupostària. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Li agraeixo l’explicació, però sí que faria un suggeriment. Quan tractin aquests temes 
amb el Consell, tinguin present que el port del Masnou, que és un dels principals ports 
de vendes d’embarcacions d’Espanya. O sigui, vinc a dir que el port del Masnou té un 
potencial que jo penso que hem d’explotar des de l’Ajuntament i implicar-nos-hi des 
d’Alcaldia i els departaments oportuns per emportar-nos, si podem, part del gat a 
l’aigua. Entenc que això seria en benefici de tots. Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bé, bona nit altra vegada. Voldria donar resposta al Sr. Màxim Fàbregas a les 
preguntes que ha fet ara fa un moment. Referent als plecs d’escombraries, li torno a 
reiterar el que li he dit abans. Que els estem elaborant, estan bastant acabats, sobretot 
el tècnic, de l’administratiu s’han de polir coses, però, en fi, ha de tenir em compte que 
vam entrar el dia 11 de juny. Si la memòria no em falla, recordo que en el mandat 
anterior van estar molt temps batallant amb els antics plecs d’escombraries, que, a 
última hora, van quedar deserts. Vull dir que doni’ns una mica de marge, ho estem 
fem. Som conscients que el poble està com està, és veritat, està brut. Sóc el primer a 
reconèixer-ho, però fins que no tinguem els plecs, miracles no en podem fer, és el que 
hi ha. Hem heretat això i estem fent el que podem. Jo li asseguro que estem a 
desembre i jo penso que al mes de gener ja els podrem convocar els grups perquè 
puguin fer les aportacions i s’ho llegeixin.  
 
Reitero el que li he dit abans: afegir o treure coses, i que quan anem a la Comissió 
Informativa ja pràcticament tothom sàpiga fil per randa com van els plecs. Vull dir que, 
en aquest sentit, no estem tancats en absolut a res. Vull dir que hi podran col·laborar i 
participar, i cadascú hi podrà dir la seva. Però és el que li estic dient: vam entrar el dia 
11 de juny, han passat sis mesos, descomptem agost, i és així. Pensi que al mandat 
anterior com va anar aquest tema, vam estar-hi molt de temps i a última hora va 
quedar en res.  
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I pel que fa al plec de via pública, ara fa poc hem fet el de clavegueram i el de via 
pública el tenim força enllestit. Espero que la setmana que ve ja es podrà presentar a 
la senyora secretària per veure si hi dona el vistiplau. No ens gronxem, jo li ben 
asseguro. Vull dir que més no es pot fer. Una mica de marge. No som nouvinguts, però 
sí que en el comandament de l’àrea fa sis mesos escassos que hi som. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
A la Comissió Informativa que precedeix aquest Ple i en la qual es debaten els temes 
que van al Ple, a la qual em sembla que no va venir, jo precisament vaig informar del 
tema que el crèdit del Pla de sanejament havia estat denegat per totes les entitats 
financeres. Ho vaig explicar en aquell moment. Si no haguéssim tingut aquest 
problema, hauríem tingut l’autorització d’alguna entitat financera, avui hauríem portat el 
pressupost, que és el que vaig dir l’altre dia, i si vaig dir que el fet de no tenir el crèdit 
invalidava el Pla de sanejament que havíem aprovat al mes passat i que el pressupost 
que havíem fet amb aquestes condicions quedava invalidat, que havíem de fer un 
replantejament absolutament nou i que no teníem temps de presentar-lo aquest mes. 
Intentarem enllestir-lo al mes de gener. 
 
El Sr. Àngel Lugo 
 
Més que res per contestar al senyor de las Heras en referència al tema escatològic 
que ha tractat. 
 
Jo sóc el primer sorprès, quan vaig agafar la Regidoria, del baix índex d’infraccions en 
referència a les persones aquestes incíviques. No és tant culpa del gos com de l’amo. 
Sí que és veritat que és una tasca que està més encomanda als agents cívics i aquest  
és el problema, que ells no tenen potestat de multar, fins i tot en molts casos han estat 
amenaçats. També és veritat que el grup de persones incíviques que no entenen que 
han de recollir les deposicions dels seus animals no són gaires. En alguna casos són 
persones amb una certa problemàtica, no tenen els gossos registrats... Vull dir que és 
un tema de difícil solució i s’està intentant buscar-hi solucions. El problema és que 
amb l’escassetat de mitjans policials, jo prefereixo, en un moment donat, buscar una 
tasca més..., per exemple, pel que fa al control de certes races perilloses, que també 
és un altre costum que tenen certes persones del poble, de deixar-los solts, fins i tot en 
parcs infantils, que no pròpiament la defecació, que entenc que també és un problema 
fitosanitari. 
 
En referència al comentari de la senyoreta Crespo, desconeixia totalment el tema de 
les fotos, no estic informat d’aquest fet. Me n’informaré i li ho respondré. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Primer, vull agrair la paciència del públic assistent, així com segurament de la gent que 
està fent un seguiment des d’Internet. Gràcies, primer, a la voluntat del Govern, s’ha 
de dir, i a la col·laboració de la televisió M1, que és la nostra televisió, així com als 
serveis tècnics de Noves Tecnologies. 
 
Jo voldria reiterar algunes demandes fetes en anteriors plens de preguntes que no han 
estat respostes o han estat respostes a mitges. En tot cas, prengui-s’ho com un 
suggeriment o un recordatori sense cap més voluntat. No sabem què és el que han fet 
de la piscifactoria, sabem una mica més de la reunió que ha tingut el senyor alcalde 
amb el president de la Diputació, però ens agradaria tenir-ne més informació i entenem 
que ja la rebrem. No tenim calendaris de les accions demanades al Departament de 
Manteniment, no coneixem la proposta negociadora feta pel Govern a la Policia Local, 
no sabem què farà el Govern respecte a les declaracions del cap de la Guàrdia 
Urbana, que ja va ser denunciat al Ple anterior, no tenim encara accés a la informació 
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de la XAEC ni tampoc s’ha atès la demanda d’accés al registre d’entrada i sortida de 
documents. Sí que s’ha donat resposta de què es farà, però no hi tenim encara accés, 
és a dir, jo no només vull rebre la informació sinó tenir la possibilitat objectiva d’accedir 
a aquesta informació. 
 
De tot això tenia alguna pregunta que ja la deixaré perquè hi ha un fet sobrevingut del 
qual aquest Grup ha tingut coneixement a l’arribada i que creiem que és de prou 
importància per deixar-lo palès en aquest Ple. Estem parlant dels assumptes propis de 
la Policia Local del Masnou. Sembla que avui, si no ho tinc malentès, podria ser que 
algun membre de la Policia Local llegís algun tipus d’escrit de queixa. Tot és que 
canviïn d’opinió davant, potser, d’algunes de les respostes de l’Equip de Govern. El 
Govern va aprovar en aquest Ple l’incompliment dels acords amb treballadors d’aquest 
Ajuntament per no haver de pagar els assumptes propis de la Policia, una 
indemnització que es paga per no fer aquests assumptes propis, és a dir, els 
treballadors deixaven de gaudir d’uns dies que tenien per poder garantir el servei. 
Vostès aquí van dir que no els pagarien i van dir en aquest Ple, i consta a l’acta, que 
permetrien que els policies locals fessin aquests assumptes propis, això és el que s’ha 
dit en aquest Ple. Avui hem estat coneixedors que dintre del Govern sembla que hi ha 
algun tipus de malentès, o que uns diuen blanc i d’altres diuen negre, però sí que 
sabem que el responsable polític de la Policia Local va donar com a mínim autorització  
per gaudir dels assumptes propis, i els agents de la Policia han procedit a fer la 
demanda i han acordat, jo entenc, poder celebrar les festes amb la seva família i han 
demanat festa el dia de Nadal, el dia de cap d’any i el dia de Sant Esteve, i resulta que 
aquesta mateixa setmana s‘han denegant els assumptes propis a tots els membres de 
la Policia Local. 
 
Nosaltres creiem que així no és com es fan les coses i creiem que valdria la pena que 
d’una vegada per totes aquest tema dels assumptes propis se solucionés amb una 
reunió amb la Policia i amb un acord que permetés que, o bé gaudeixin dels 
assumptes propis o bé els siguin compensats, tal com marca el conveni col·lectiu, i si 
no, d’una altra manera que el Govern cregui adient i que s’arribi a un acord amb els 
interessats. En tot cas, aquí queda la demanda. Gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Jo tinc una consulta per a la regidora d’Igualtat, la senyora Judit Rolán. Al Ple del 
setembre vaig manifestar el meu malestar per un cartell que hi havia penjat al CAP, 
amb un clar llenguatge sexista. Diu, textualment: “Saps que pots demanar visita per 
Internet amb el metge, pediatra, infermera, odontòleg o treballador social?” En aquell 
moment vaig demanar ajuda a la Regidoria perquè ja m’havia posat en contacte amb 
l’Institut Català de la Salut i, encara que m’havien dit que el traurien, no ho van fer i 
encara no ho han fet, perquè hi he anat aquest matí i està ple d’aquests cartells. 
M’agradaria saber si han fet alguna acció des de la Regidoria per eliminar-los. 
 
Després, també m’agradaria saber l’opinió de la regidora respecte la Cursa de Sant 
Silvestre, la qual separa sorprenentment els homes i les dones, tot i que tenen el 
mateix recorregut i la mateixa distància. Si no m’equivoco, l’objectiu principal de la 
cursa ha estat fins ara un objectiu lúdic. Llavors, crec que estem canviant aquest 
objectiu pel de l’ambició esportiva, perquè és l’única cosa que se m’acudeix. Els nens i 
les nenes sí que tenen un altre temps i espero que vagin junts, nens i nenes, però 
perquè és una cursa més curta. Llavors, m’agradaria saber quina opinió tens respecte 
a aquesta qüestió. 
 
Després, en aquell mateix Ple, al setembre, vaig demanar el perquè del canvi de 
nomenclatura de la Regidoria, que havia passat de dir-se Regidoria de Dona a 
Regidoria d’Igualtat i Drets Civils, i com pensava abordar el tema dels drets civils i de 
la igualtat. En aquell moment ja devíeu saber que el CIRD sortiria de la Casa de 
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Cultura i devíeu tenir alguna idea de cap a on aniria aquest servei. És perquè en faci 
cinc cèntims. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Abans de començar, jo tinc un suggeriment i una pregunta, però abans per contestar al 
senyor de las Heras sobre el tema del clúster, del qual s’ha parlat abans, ara estic 
parlant de memòria, perquè d’això ja fa un temps i recordo que va venir la proposta del 
Tecnocampus, proposta absolutament tancada, ja l’havien treballada ells, l’únic que 
van venir a buscar va ser que nosaltres hi col·laboréssim, especialment 
econòmicament. En aquell moment nosaltres no teníem pressupost, evidentment, 
perquè era una cosa sobrevinguda. Tot i així, ens vam replantejar la possibilitat de fer-
ho, ens vam posar en contacte amb el port esportiu, amb la màxim autoritat, vam estar 
treballant amb ells la possibilitat d’entrar-hi o no, fins i tot de col·laborar 
econòmicament en aquest projecte, també per part d’ells, i quan vam rebre la negativa 
del port esportiu, vam entendre que si el port no hi volia participar era absurd que 
l’Ajuntament hi participés. O anàvem de la mà tots dos i no hi anava ningú. 
 
Un suggeriment al senyor Birba, pel que fa al tema d’El Masnou Viu. Tot el que fa 
referència al Departament de Finances, entenem nosaltres que no és gaire afortunat, 
no ho va ser a la intervenció a El Masnou Viu del mes de setembre; tampoc va ser-ho 
des del nostre punt de vista la del mes d’octubre, en què parla de les ordenances 
fiscals, ni la del mes de desembre, a la pàgina sis del butlletí, en què veiem a la 
descripció del Ple el titular següent: “El Ple de novembre aprova la modificació del Pla 
de sanejament financer del Masnou”, i a més a més, hi fa un destacat on explica el pla 
financer. Ara hem de saber que El Masnou Viu surt el 15 de desembre i que el senyor 
regidor, igual que el senyor alcalde i jo mateix, perquè vaig ser informat per ell, el 25 
de novembre ja sabia, i com ha dit vostè, que el pla estava invalidat. Per tant, 
presentar això al cap de quinze dies, un pla de sanejament, que ja és invàlid em 
sembla és tenir poca cintura i no entenc que sigui el titular de la pàgina. 
 
Per al senyor Fàbregas. Voldria fer-li una pregunta respecte a un dels projectes 
importants que tenim com a consistori els propers anys, que és el projecte de la Casa 
del Marquès. Sabem que el que fa referència a l’embolcall està en marxa. Si no n’estic 
mal informat, se n’ha adjudicat el projecte executiu, estan treballant per tant, en el 
projecte executiu, sobre el projecte que nosaltres havíem presentat per fer la 
subvenció, però jo vull preguntar sobre el continent. Nosaltres també vam fer un 
projecte del continent, amb el qual vam accedir a la subvenció, i ara, durant tot aquest 
període mentre dura el projecte executiu i les obres que s’han de realitzar, és el temps 
en què, teòricament, l’Ajuntament ha d’estar treballant o el Departament de Promoció 
Econòmica hauria d’estar treballant en el contingut, el reglament d’ús, els criteris 
d’acceptació, etc. 
 
Jo voldria fer-li una pregunta, si això s’està treballant, si la resposta és negativa, li 
preguntaria quan pensa començar a treballar i si la resposta és positiva, jo li 
demanaria si els membres d’aquest consistori podrem accedir a col·laborar, fer 
aportacions, donar idees, a tenir debats sobre el contingut d’aquest projecte, que és un 
projecte dels importants que tenim com a consistori els propers anys, o si, com 
malauradament sol ser costum d’aquest Equip de Govern, ens el trobarem quinze dies 
abans d’un Ple per aprovar i poder aportar després corrents quatre esmenes sobre el 
text. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Acabaríem amb la intervenció de la Marta Neira. Després passaríem al torn de 
respostes. 
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La Sra. Marta Neira  
 
Jo no formularé cap pregunta perquè resulta frustrant que no et contestin mai. Llavors, 
l’únic que faré serà reiterar la pregunta a la senyora Judit Rolán que li vaig fer al mes 
passat, que era molt precisa, sobre el Centre d’Informació i Recursos per a Dona i que, 
per a la meva sorpresa, no m’ha contestat. 
 
Ja comença a ser preocupant el mal costum que tenen alguns membres d’aquest 
Equip de Govern de no contestar les preguntes, no vull generalitzar, no tothom ho fa, i 
per tant, reitero el que han dit. Com veuen és una queixa molt generalitzada dels 
regidors de l’oposició. Demano al senyor alcalde que hi posi remei i que faci complir 
l’obligatorietat de respondre les preguntes dels regidors, ja que això comença a ser 
una mica pesat fins i tot. Jo simplement vull preguntar a la senyora Rolán per què no 
m’ha contestat. Me la pot contestar avui mateix. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo, senyora Neira, intentaré esmerçar-m’hi, perquè jo mateix he patit les 
conseqüències durant quatre mesos que no m’han contestat una pregunta; per tant, 
sóc sensible a aquest qüestió. Em remeto a fa a dos o tres anys. Senyor Matas.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Contestaré primer al senyor Suñé, que són les dues preguntes que m’han vingut, que 
no és esportiva. Pel que fa a la feina de la xarxa XAEC, jo li vaig fer un escrit, tal com 
em va sol·licitar, que li enviés les respostes per escrit. Jo li notificava que la xarxa 
s’havia de desfer com a tal, que no tenia accés informàtic, però sí que vostè podia 
sol·licitar veure els expedients i que, si us plau, s’adrecés a les regidories 
corresponents per poder-ho fer. 
 
Respecte a la Cursa de Sant Silvestre, senyora Fusellas, els nens i les nenes corrien 
junts, l’únic que hem fet aquest any és una separació per les edats, que no sigui el cas 
que corregués un de set amb un de dotze... El de set diu: “Per què corro si el de dotze 
ja arribarà el primer?” Vam fer una separació per edats en aquest sentit, però nens i 
nenes corren junts.  
 
Respecte als altres aspectes, efectivament l’any passat es va fer per primera vegada 
al port —o l’empresa que ho va organitzar—, a la zona del port i de la platja. Es van 
trobar que aquesta zona era bastant estreta, sobretot a la part on es fa mitja volta i es 
tomba. A part, a la sortida hi havia bastants cops de colze per poder sortir. Aquest any 
se’ns va plantejar la idea de fer la cursa masculina i femenina dels adults per oxigenar 
més la cursa, però en cap moment no hi ha cap altre aspecte. La sorpresa ens ha 
vingut, també després, per l’èxit: l’any passat es van fer 1.229 inscripcions i ara estic 
sorprès perquè estem arribant a les 2.300 inscripcions. D’aquestes 2.300, estem al 
voltant d’unes 600 dones, i moltes dones han trucat per informar-se si realment aquí al 
Masnou es feia una cursa només de dones i en dir-los que sí diuen: “jo vinc”. Per tant, 
no estic justificant res més que un fet que ens ha passat i que no hi ha en el circuit una 
dona individual per les dones, en aquest sentit com a forma diferenciat.  
 
D’una banda, sap vostè que jo sóc un defensor de poder impulsar tot l’esport femení, 
sobretot a partir d’unes edats en què les nenes, fins a certes edats, sí que fan esport, 
després baixen i després tornen. Ens agradaria poder buscar una continuïtat i poder 
fomentar tot aquest esport. Sap també que hi ha molta sol·licitud per al vòlei platja i hi 
ha moltes noies que el practiquen. Per tant, pel que fa a la cursa, nosaltres l’únic que 
hi hem vist és una manera de potenciar l’esport femení, únicament i exclusivament en 
aquest aspecte. 
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Respecte al que deia el senyor Francisco Avilés, que potser s’està perdent el tema que 
és una cursa popular, jo vull dir que potser sí en aquest sentit, però, per part meva, 
cregui’m, que el que he vist en aquests moments és poder vendre la marca Masnou, 
poder vendre Masnou, i en aquests moments estem impulsant que es conegui el 
poble, que es conegui tot un sector amb la cursa, tant la platja com el port. Per tant, 
estem donant una imatge de tot el servei de restauració que tenim en aquest poble, ho 
fem també en el sentit de poder vendre una marca d’aquí, del Masnou, que potser ens 
falta i ens pot anar bé per fer un reconeixement de l’esport, i si pot ser de l’esport 
femení, doncs millor en aquest sentit. 
 
Suposo que vostès saben que a Barcelona hi ha la cursa de les dones, únicament i 
exclusivament per a les dones. També hi ha una cursa que es fa aquest any per primer 
cop al Vendrell, i jo no hi estic d’acord, que és d’homes contra dones, i en aquest sentit 
sí que no hi estic gens d’acord.  
 
L’evolució de la participació de dones dels últims anys: el 2008 s’hi van inscriure 87 
dones; el 2009, 139; el 2010, 246, i aquest any ens n’anem cap a les 600 dones.  
 
Sàpiguen també, que pel que fa a la data, senyor Frans, ho vam comentar em sembla, 
el dia 31 coincideix amb la de Barcelona, i fer-ho en un dia no festiu aquí al Masnou 
pot ser bastant complicat, i des de fa un temps es va decidir fer-ho el festiu anterior. 
Aquest any coincideix amb el dia 26 i l’any que ve, si no ho recordo malament, serà el 
diumenge dia 30, perquè el 31 és el dilluns. 
 
Sàpiguen també que hem preparat una enquesta per al final de la cursa, perquè 
valorin els participants què els ha semblat i puguem reflexionar per al proper any quin 
format és el millor, si és aquest actual o si l’hem de canviar. Sàpiguen també que ja 
ens plantegem, a part de la cursa femenina i masculina, que hi pugui haver una tercera 
cursa familiar, però això són coses que sortiran i és d’aquí un any. Per tant, d’aquí a un 
temps, que puguem seure i puguem valorar-ho tot.  
 
És una qüestió tècnica per poder donar molta més cabuda i ja els dic que estem 
sorpresos per la gent que s’hi ha apuntat. Aquest dilluns vaig dir també que tanquessin 
les inscripcions masculines, perquè 1.300 persones era el màxim que es podia 
acceptar. Tot i així, hi ha hagut sol·licituds que no s’han acceptat. Per tant, jo he 
apostat, aquest any, per una cursa que doni a conèixer el nostre poble, la nostra vila i, 
un cop passi aquesta cursa, puguem seure i puguem avaluar-ne el resultat. Solament 
això.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Només contestar la senyora Fusellas: el tema del CAP l’hem gestionat conjuntament 
amb la senyora Rolán des d’Igualtat i Salut pública. Jo també vaig comprovar el cartell 
i vaig poder parlar amb la direcció del centre, que em van dir que el retirarien i 
certament no s’ha retirat. Jo vaig fer una petició verbal, i amb la senyora Rolán vam 
quedar que faríem una petició formal per escrit, si bé és cert que dintre del CAP 
podem demanar-ho, no els ho podem exigir. Entenc o espero que amb aquesta carta 
conjunta de les dues regidories ens facin més cas. Igualment els la podem remetre a 
vostès, perquè tinguin constància amb quina data i com s’han fet aquestes gestions. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
En resposta al que ha preguntat el senyor Suñé i en absència de la companya Sílvia, 
m’atreveixo a contestar-li. En tot cas, si dic alguna cosa inadequada, la responsabilitat 
és exclusivament meva. 
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Jo entenc que és molt fàcil fer demagògia, però nosaltres, quan vam arribar aquí, ens 
vam trobar un informe que havien demanat fa un any vostès a la Diputació, un informe 
jurídic sobre el tema de la retribució dels assumptes propis. Vostè sap que els polítics, 
els que som aquí dalt, som eventuals, i hem de fer oposicions cada quatre anys. I a 
l’Administració hi entrem a gestionar, però nosaltres el que hem de fer és adaptar-nos 
nosaltres a l’Administració, no l’Administració a nosaltres. Hi ha unes lleis, hi ha uns 
protocols, i els hem de complir. Ens trobem aquest informe i aleshores aquest informe 
ens obliga a prendre unes decisions. Són les que hem pres aquesta tardor. Aprofito 
per dir-li que els assumptes propis no són vacances, són dies de lliure disposició que 
s’han d’autoritzar i que no es poden fer qualsevol dia. Només aquest matís. I respecte 
per a totes les persones que estan afectades per això, però miri’s la definició i es 
trobarà això, i no ens faci una pregunta per una decisió que hem hagut de prendre per 
un informe que van demanar vostès.  
 
En relació amb el senyor Gual, jo li puc dir que aquesta referència que fa a aquest 
darrer El Masnou Viu, jo vaig veure la publicació segurament el mateix dia que vostè, 
jo no vaig escriure-hi res ni vaig veure les galerades, sinó que vaig veure la publicació 
impresa. Devia ser una nota de premsa. Jo no vaig fer el titular. Sóc responsable de 
l’escrit que es va fer al mes de setembre, en el qual vaig intentar explicar la situació 
econòmica i financera de l’Ajuntament amb dades objectives de l’Ajuntament, ja que 
creia que la població del Masnou se n’havia d’assabentar. D’aquella en sóc 
responsable, de la del desembre no. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Primer voldria aprofitar per donar resposta al senyor Matas respecte al tema de 
l’informe de la XAEC. L’Administració ha de vetllar per evitar burocratitzar i simplificar 
els tràmits. Jo ja he fet la demanda d’aquesta informació. Vostè ja va dir que no la té. 
Si us plau, no me la faci tornar a demanar una a una a cadascuna de les regidories. Ja 
saben que hi ha aquesta voluntat i, per tant, demanaria, en la mesura que els sigui 
possible, que m’ho fes arribar per poder consultar la documentació. 
 
També voldria aprofitar per fer una aclariment. Quan m’he referit abans quan hi havia 
una pregunta pendent respecte a declaracions del cap de la Guàrdia Urbana, em 
referia a aquelles declaracions que el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona va fer en 
què deia que enviava la gent que destorbava al litoral, al Masnou.  
 
Que el senyor Birba ha dit que és responsable de la resposta, evidentment, li he de dir 
que sí que és responsable de la resposta i s’ha equivocat. Miri, la meva intervenció no 
ha estat demagògica, la seva sí, i li explicaré per què. L’informe que vam demanar 
nosaltres va ser un informe requerit pels serveis tècnics d’Intervenció i és un informe 
demanat a la Diputació que diu textualment, i si la memòria no em falla: “No és 
correcte el cobrament dels assumptes propis per hores extraordinàries”, és a dir, parla 
expressament d’hores extraordinàries, en cap cas posa en dubte que aquests 
assumptes propis no puguin ser cobrats, perquè, entre altres raons, tot i que la 
legislació sí que estipula que són d’ús preceptiu i que han de ser acordats, també hi ha 
sentències que regulen que, quan hi ha un pacte entre parts, com és el cas, en què hi 
ha un pacte entre dues parts, s’han de respectar i el pacte entre les parts el que venia  
a dir és que la Policia Local no assoliria els assumptes propis per evitar el que els ha 
passat a vostès, que és que van dir en aquest Ple que podrien demanar els assumptes 
propis i els han demanat el dia 25, el dia 26, el dia 31, perquè són persones, tenen 
família i, ja que no cobraran, volen anar a passar les festes amb la seva família i 
vostès no els ho han deixat fer. 
 
Però ja acabo, senyor alcalde, aquest tema, ja el deixo damunt la taula, ja no hi entraré 
més... 
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El Sr. Pere Parés 
 
Perdó, està fent un segon torn de preguntes, interpreto... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, ja està, acabo senyor alcalde, ja està, ja deixo aquest tema. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, senyor Suñé. 
 
El Sr. Àngel Lugo 
 
Senyor Suñé, en referència al primer apartat, en què vostè feia la consulta de quina 
era l’opinió del regidor de Seguretat en referència a les declaracions. En primer terme, 
vull indicar-li que no sé si va ser per un error de vostè però la va adreçar a l’Alcaldia en 
comptes d’enviar-me-la a mi directament. Jo la vaig rebre el dia 1 de desembre i el dia 
3 la hi vaig contestar i, perquè en tingui vostè constància, li acabo de reenviar una altra 
vegada la contesta. Si vol li puc dir oralment el que li vaig contestar. Si no, vostè ho pot 
llegir tranquil·lament, no tinc cap mena de problema. 
 
En referència al que vostè comenta dels assumptes propis, aquí la problemàtica és 
que tampoc no s’està complint el pacte mínim de servei que amb l’aprovació de 
l’inspector i la regidora de Recursos Humans van fins i tot rebaixar de quatre agents a 
tres. El problema és molt simple, el que no es pot jugar és a: “Molt bé, doncs tots de 
cop”. No pots deixar un poble sense cap agent, no pots, i ni hores extres ni dies a 
gaudir, és simplement un plantejament de pressió. Nosaltres hem anat de cara al 
problema, a buscar solucions, fins i tot hem plantejat ampliar la data perquè en puguin 
gaudir des del 15 de gener fins al 28 de febrer. Jo, si després veig, com a mi m’ha 
arribat, notificacions per part de la Mònica, el mateix dia 24, no únicament del torn de 
nit, sinó de tots els torns, en què m’estan demanant dia lliure, algun tipus de solució hi 
haurem de donar. Res mes. 
 
A la sala de plens, es fa un recés de 10 minuts. 
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per demanar a 
l’Ajuntament un espai de trobada per a mares amb el s seus nadons  
 
Aquesta moció és substituïda per una moció conjunta de tots els grups municipals. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Bé, aquesta moció la vam presentar el Grup Municipal del PSC al Ple del mes passat, i 
es va decir passar-la a Comissió Informativa. Llavors, jo demanaria al Sr. alcalde, 
suposo que hi estaran d’acord, que en lloc de llegir tota la moció, en llegís només els 
acords. Bé, a la Comissió Informativa s’ha esmenat amb aportacions del Grup d‘ICV-
EUiA. Quedaria de la manera següent. 
 
La Sra. Marta Neira i Reina llegeix la moció següent. 
 
Moció conjunta del grups municipals del PSC-PM, CiU , ERC-AM, ICV-EUiA, PP i 
GIM per demanar a l’Ajuntament un espai de trobada per a mares amb els seus 
nadons 
 
“La maternitat comporta, sovint, un allunyament de les dones de la vida laboral per tal 
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de dedicar-se el temps necessari a la cura dels seus nadons, especialment si s’opta 
per la lactància maternal. Tot i que és una de les experiències més fascinants de la 
nostra vida, també va acompanyada de molts moments de neguit, de dubtes i fins i tot 
de solitud. 
 
És per aquest motiu que un grup de mares joves del Masnou demanen un espai de 
trobada per a elles i el seus nadons, amb el doble objectiu de gaudir d’un lloc on les 
mares puguin compartir experiències, aclarir dubtes sobre la cura dels seus nadons i 
fer xerrades sobre temes del seu interès, al temps que els infants poden iniciar la seva 
socialització mitjançant la relació entre ells, compartint joguines adaptades a la seva 
edat i en un espai segur.  
 
Cal remarcar que no demanen un local sinó tan sols poder utilitzar un dia a la setmana 
un espai municipal. I tenint en compte que l’Ajuntament disposa de locals, coma ara 
tres casals d’avis, dos llars d’infants, centres de participació com Vienesos i Ca 
n’Humet i que la tendència natural per tal d’atendre les diverses demandes de la 
ciutadanies és anar cap a la màxima polivalència dels espais municipals no resulta 
gens difícil, al nostre entendre, donar una resposta immediata a aquesta demanda. 
 
Cal destacar també que aquest grup de mares joves no tenen la intenció de constituir-
se en associació sinó que són un grup estable que comparteixen la condició de mares 
amb nadons de 0 a 3 anys, condició que fa que sigui un grup d’una temporalitat curta. 
 
L’Ajuntament ve posant locals i altres serveis a disposició d’entitats, però no a 
col·lectius no constituïts formalment com a entitats. En aquest cas, i com s’acaba de 
dir, és poc operativa la constitució formal d’una associació, i malgrat això res hauria 
d’impedir donar suport que demanen aquestes mares. En conseqüència, la manca de 
personalitat jurídica formal no ha de ser impediment per a què col·lectius determinants 
de la nostra població puguin accedir a algunes de les prestacions municipals a les 
entitats. 
 
Tot i que aquesta demanda és feta per un grup determinat de mares, l’oferiment 
d’espais municipals ha de ser oberta a qualsevol grup que vulgui constituir amb la 
mateixa finalitat. 
 
En atenció a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer . L’Ajuntament facilitarà al grup o grups de mares i els seus nadons l’ús 
d’espais municipals adequats per a que es puguin trobar. Aquest ús tindrà lloc dintre 
de la franja horària pròpia de l’equipament que es determini per tal que no comporti un 
augment de la despesa municipal. 
 
Segon . La formalització de la demanda s’ha de fer mitjançant una sol·licitud on ha de 
constar una descripció de l’activitat amb els requisits necessaris que es pensa dur a 
terme, la identificació de almenys dues persones com a responsable de l’activitat, així 
com la concreció del dia de la setmana i de l’horari en que volen celebrar les seves 
trobades. 
 
Tercer . L’Ajuntament ha de garantir que l’espai sigui en les condicions adequades de 
seguretat i salubritat. 
 
Quart . Establir que la cessió de l’espai serà a precari i que l’Ajuntament podrà 
disposar del mateix en qualsevol moment en que ho necessiti, havent d’informar al 
grup amb suficient antelació.” 
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La Sra. Marta Neira 
 
Voldria afegir que, fruit de les reunions que hem tingut posteriorment al Ple passat, jo 
estic molt contenta. Al nostre Grup estem molt contents perquè ja no la presentem 
només el nostre Grup, sinó que la presenten tots els grups d’aquest consistori. Per 
tant, ens hem posat tots d’acord i jo vull agrair la predisposició a solucionar un 
problema, en aquest cas d’aquest grup, de mares joves amb nadons. Gràcies. 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Amb molta brevetat, perquè ja ho ha explicat la senyora Neira, també a últim moment 
hi hem afegit alguns petits canvis, introduïts pels grups del Govern, que creiem que 
s’ajustaven al fet que són les demandes que fa qualsevol col·lectiu de persones o 
entitat en aquest municipi, i hem eliminat un punt perquè creiem que no aportava res el 
tema que l’Ajuntament quedés exempt de responsabilitat, no per posar-ho al text 
soluciona el problema. Per tant, era millor obviar-ho i introduir el tema dels requisits 
necessaris en funció del tipus d’activitat, com és habitual a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Eduard García 
 
En tot cas, vull incidir que en un tema tan sensible com aquest hàgim estat capaços 
d‘arribar a un acord i treure la moció per unanimitat i agraeixo l’esforç de tots els grups 
municipals, i especialment al ponent, per la seva predisposició precisament a poder-hi 
incorporar aquelles esmenes que la resta de grups hi hem fet i la possibilitat d’arribar a 
aquesta proposta per unanimitat. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, només voldria tornar a agrair a tots els grups la seva predisposició per solucionar 
aquest problema, i vull dir que quan volem som capaços de posar-nos d’acord i tirar 
les coses endavant. Jo penso que això és una bona cosa. Gràcies. 
 
14) Moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou per declarar el Masnou 
municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a 
l’habitatge, i instar el Govern de l’Estat a modifi car la Llei hipotecària amb la 
finalitat de regular la dació en pagament i a adopt ar les mesures necessàries per 
evitar els desnonaments per motius econòmics i gara ntir el dret a l’habitatge 
 
El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent. 
 
“Abans de l’esclat de la crisi, les entitats financeres van facilitar préstecs, per damunt 
del valor de l'habitatge i amb uns terminis cada vegada més llargs, a milers de famílies 
que hi comprometien més del 50% dels seus ingressos, cosa que ha contribuït a 
generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món, 
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que, a Catalunya, 
els anys 2011 i 2012 es puguin produir entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries, 
 
Quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament s’enfronten a la 
pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat 
bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza 
amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta, cosa que, en el context 
actual de crisi succeeix en el 90% del casos, amb la llei vigent l’entitat bancària 
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s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament 
del deute restant, més els interessos i els costos judicials, a les persones en situació 
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com 
embargaments als avaladors. Es a dir, a més de perdre el seu habitatge, milers de 
famílies i persones s’enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix 
en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida. 
 
Aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges 
pel 50% del valor de taxació, no solament és anòmala i no té comparativa amb les 
legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les 
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Aquest fet se suma a la publicitat 
enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes que ara es descobreix que, en molts casos, amagaven tot tipus de 
clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra”. 
 
Considerem inadmissible i totalment injust que, en un Estat social i democràtic de dret, 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari i ,en canvi, les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual 
crisi, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals 
rebin ajudes milionàries, que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver 
d’assumir cap responsabilitat,. 
 
Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es 
concreta en l’àmbit local, ja que és als Ajuntaments, en un moment de crisi econòmica 
com l’actual, a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la 
recerca d'ajuda,  
 
Actualment, diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan reclamant la 
modificació de la regulació hipotecària, incorporant la figura de la dació en pagament, 
de forma que el deutor, amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor, quedi alliberat 
de la totalitat del seu deute hipotecari.  
 
En un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de Lizarra, i 
recentment l’Audiència Provincial de Navarra, han dictat una resolució en la qual es 
considera “suficient” la devolució d'una propietat per cancel·lar un deute contret amb 
una entitat bancària i que ha considerat la pretensió de cobrar més enllà del valor de la 
propietat com a "moralment rebutjable". Amb aquesta resolució judicial queda 
obertament qüestionada la Llei hipotecària espanyola, que no preveu el dret de dació 
per algú que no pot pagar la hipoteca. 
 
Aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una de les peticions 
més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius de titulars d'hipoteques, amb 
l'esperança que es modifiqui la normativa actual i, com passa en d'altres països, es 
pugui saldar el deute amb el retorn del bé hipotecat. 
 
Considerem que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret 
a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la 
Constitució espanyola, i també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat 
privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que 
garanteix la tutela judicial.   
 
Creiem que també es vulneren els compromisos jurídics en matèria de dret a 
l’habitatge assumits per l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants 
com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir 
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de la seva Observació General número 4- que concreta el contingut del dret a un 
habitatge adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments 
forçosos com una de las principals vulneracions del dret a l’habitatge. 
 
Tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència 
estatal, però els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, perquè són 
els Ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en 
cerca d’ajuda. Així, els Ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon 
lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són 
més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajut de les persones i famílies 
empobrides. 
 
La pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota residència i, a la vegada, la 
manca de residència exclou de tota via administrativa, amb la conseqüència de la 
pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com 
familiarment. 
 
Així, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments - encara més 
quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- impliquen 
alts nivells d’inseguretat i, per tant, creiem que els Ajuntaments tenen la responsabilitat 
de garantir els drets dels seus ciutadans. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, celebrat el passat 17 de febrer, va aprovar 
una moció, presentada pels grups municipals d’ERC, ICV-EUiA i PSC, de suport a la 
proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal, per modificar la llei 
hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i per adoptar diverses 
mesures relacionades amb els desnonaments.   
 
És per tot això que el grup  municipal d’ICV-EUiA  proposa l’Ajuntament Ple adopti els 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar El Masnou municipi actiu i compromès en la prevenció de 
desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, tal i com venen proposant la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la 
regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera 
que, en els casos de residència habitual, si el banc executa l’hipoteca i es queda amb 
l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi 
liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als EE.UU. A més ha de 
garantir també, amb efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han 
patit el desnonament en el marc d'una execució hipotecària. 
 
Tercer.-  Instar al Govern de l’Estat a aprovar una moratòria o a implementar les 
mesures necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies i persones en 
situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària, i a que, per als milers de 
desnonaments ja produïts, aprovi amb caràcter d’urgència mesures destinades a que 
els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin posats immediatament a 
disposició de les famílies/persones desnonades i sense recursos, en règim de lloguer 
social i no superant el 30% de la renta familiar disponible. 
 
Quart.-  Instar al Govern municipal a que, més enllà de les mesures de competència 
estatal i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Masnou continuï implantant 
mesures a nivell municipal per prevenir i evitar els desnonaments, com: 
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a) Donar un impulsar a la seva participació en la Xarxa d’Habitatge de Lloguer 

Social de la Generalitat de Catalunya, i realitzar les gestions necessàries per la 
posada en marxa de la gestió directa dels ajuts per al lloguer de joves de l’Estat 
(Renda Bàsica d’Emancipació) 

b) Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos de 
famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les 
possibilitats econòmiques de les persones afectades. 

c) Treballar per a la formalització d’una Comissió especialitzada, com a marc de 
trobada de les parts implicades en els desnonaments (representació dels 
afectats, caixes i bancs, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament), 
per tal de prevenir els desnonaments i promoure acords que evitin la pèrdua de 
la llar per part de les famílies afectades. 

d) Mantenir el servei de seguiment de la situació global de l’habitatge al Masnou, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

e) Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i els serveis socials de 
l’Ajuntament sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 

f) Cercar les fórmules adients per oferir directament, a les famílies/persones en 
procés de desnonament, assessorament legal i la funció de mediació amb els 
bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge a les esmentades famílies o persones. 

g) Informar sobre el servei que a Catalunya ofereix l’oficina de l’Ofideute de la 
Generalitat, en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes, 
per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 

h) Estudiar les possibilitats legals per tal de incloure en el Registre de Sol·licitants 
d’habitatge social, amb caràcter de preferència, als afectats per desnonaments. 

 
Cinquè.-  Sol·licitar als jutjats de Mataró que facin arribar mensualment a l’Oficina 
Local d’Habitatge, una relació estadística i detallada del nombre i dades dels 
processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 
demandades.  
 
Sisè.-  Manifestar que considerem abusives les clàusules que en el contracte hipotecari 
fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 
 
Setè.- Convocar, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, als directors de bancs i 
caixes, als administradors de finques i als agents de la propietat immobiliària que 
operen en el municipi, per tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar 
les execucions hipotecàries així com dels contractes de lloguer, i proposar-los formar 
part de la Comissió de prevenció descrita en el punt 4art de la present moció.  
 
Vuitè.-  Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’Habitatge que actualment es 
poden tramitar a l’Oficina Local d’Habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per a 
situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, com els ajuts municipals, així com 
reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als 
del mercat. 
 
Novè.-  Demanar, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als Ajuntaments dels 
recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al 
fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de Catalunya. 
 
Desè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge i als diferents grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la Mesa i als diferents grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les 
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associacions, entitats i col·lectius del municipi i a la Confederació d'Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC).“ 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Abans d’entrar en la votació, volia proposar si s’acceptaria que passés a Comissió, per 
una raó, jo penso que és bastant clara, i això que ha fet un resum de la moció, però 
entenc que és una moció complexa, és una moció que toca molts àmbits, molts de 
contraposats, i estem parlant de lleis estatals, estem parlant d’actuacions de la 
Generalitat, estem parlant d’actuacions municipals, etcètera. Jo penso que si la finalitat 
de la moció és, com es reflecteix en l’esperit de la moció, ajudar la gent que pugui ser 
desnonada, penso que és un tema sobre el quals tots seríem sensibles i ens podríem 
posar d’acord per tal que fos quelcom efectiu, i tracta-la potser en una comissió, fins i 
tot en un monogràfic, perquè és un tema extens. Si ho accepta vostè. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Lamento dir-li que no, perquè aquesta moció és una moció que s’ha aprovat amb un 
redactat sensiblement igual a l’Ajuntament de Barcelona, on hi ha representat el Partit 
Popular, i s’ha aprovat a l’Ajuntament de Mataró, on també hi ha representat el Partit 
Popular, i a molts altres ajuntaments de Catalunya en els quals el Partit Popular també 
hi és representat, i aquesta moció és una moció que es va presentar el dia 21 de 
novembre i que va passar per Comissió Informativa. Per tant, jo crec que la 
complexitat de la moció no deu ser tanta quan aquests ajuntaments l’han aprovada i si 
s’hagués tingut voluntat de presentar propostes s’hauria pogut fer com va fer el Partit 
Socialista de Catalunya, que hi va presentar dues esmenes que van ser acceptades. 
 
Jo entenc que el que s’ha de fer és que, si realment estem preocupats pel tema dels 
desnonaments i per la importància que poden tenir al nostre municipi, el que s’ha de 
fer és començar a treballar de seguida i, per tant, endarrerir l’aprovació d’aquesta 
moció un o dos mesos més el que pot contribuir és que el nombre de desnonaments 
que es produeixin al Masnou augmenti, i l’opinió del nostre Grup és que això s’ha 
d’intentar aturar al més aviat possible. És a dir, no és que no vulguem la millora. 
Entenem també que si aquesta moció s’aprova i en el procés de la seva implementació 
hi ha aspectes que s’han de corregir per millorar-la és una cosa que sempre es pot fet. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Només una qüestió d’ordre. Jo preguntaria a la senyora secretària, si no ho tinc mal 
entès, que si un regidor demana que una moció passi a Comissió Informativa o es 
retorni a Comissió Informativa, hauríem de procedir a la votació, és a dir, que no seria 
potestat només del ponent. 
 
La Sra. secretària 
 
S’ha de procedir a votació que quedi sobre la taula i que passi per Comissió 
Informativa. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, entenc que hi ha una petició formal, que la fa el senyor de las Heras, i 
donarem tràmit a la petició formal del senyor de las Heras i votarem que la moció 
d’ICV-EUiA passi a Comissió informativa. 
 
El president sotmet a votació la moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA perquè passi a 
Comissió Informativa amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-AM i PP) i 8 
vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA i GIM). S’acorda passar la moció a Comissió 
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Informativa de Foment. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Seria reproduir els arguments que deia el company Màxim, en definitiva, i s’ha de dir 
que és dels pocs regidors o pocs grups municipals que intenta presentar les mocions 
amb suficient antelació perquè vagin a Comissió Informativa. Aquest Grup no ho fa o 
gairebé mai no ho fa, és cert, i la veritat és que va passar per Comissió Informativa, 
tots els grups van decidir participar-hi, o no, i jo crec que val la pena que comencés a 
pronunciar-se el municipi. Tampoc no serà gaire greu i segur que al gener tindrem 
l’oportunitat de fer-ho. Hauria estat bé que en aquest Ple s’hagués pogut manifestar la 
voluntat dels grups municipals. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
La proposta de passar a Comissió Informativa, com he explicat, és perquè és una 
moció complexa, abraça diversos àmbits. Jo penso que el mateix ponent potser no l’ha 
contrastat prou i és un tema del qual m’he adonat a posteriori, que és que algun dels 
arguments i algun dels plantejaments que ens fan pot ser fins i tot perniciós per al que 
vol la moció, com m’agradaria comentar a la Comissió i explicar-ho àmpliament, i 
penso que, si és un tema en el qual ens podem posar d’acord, val la pena donar-li un 
tomb mirar-lo bé. Jo penso que ja no ve d’un o dos mesos, perquè pensem que els 
desnonaments no han començat ara, els desnonaments ja fa més de dos anys que 
s’estan produint de manera molt intensa. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt breument, vull dir que compartim majoritàriament els punts que es posen a la 
moció i vull dir també que aquests punts ja s’han aprovat per aquest Ple. Per tant, els 
tornem a discutir, que ja han estat aprovats en altres ocasions, però crec que hi ha un 
nivell de concreció excessiu que no existeix en les mocions que abans ha esmentat el 
regidor ponent de la moció, no existeixen ni a la moció de l’Ajuntament de Barcelona, 
que fa que alguns dels elements que hi surten, sobretot al punt quart... Crec que seria 
bo tirar endavant aquesta comissió especialitzada i aquesta és la voluntat que tindríem 
nosaltres, que es formalitzés aquesta comissió especialitzada, una mica les funcions 
que hauria de tenir, i seria bo donar-hi alguna volta més, perquè creiem que pot tenir 
algun punt feble tal com està redactada. Per tant, seria bo donar-hi una volta per 
poder-la aprovar al proper Ple d’una manera que permetés la constitució d’aquesta 
comissió a l’àmbit local. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
  
Gràcies, senyor alcalde. Vejam, el nostre Grup estava a favor de la moció. De fet, hi 
havia fet una aportació, molt sincerament, que no variava gens ni mica la moció que 
havia presentat el Grup d’ICV-EUiA, però aquesta moció hem de dir que ja ha passat 
per Comissió, és a dir, el grup que abans he esmentat, al seu moment, va seguir el 
procés tal com marca el ROM, la va presentar en temps i forma, va passar per 
Comissió Informativa. L’únic grup, em sembla recordar, que hi va fer alguna esmena 
va ser el Partit Socialista. La resta de grups no van manifestar cap tipus, si més no, de 
dubtes davant la complexitat, que ho és de complex, perquè el tema al qual ens 
enfrontem és un tema complex i nosaltres entenem que s’ha fet amb una voluntat de 
millorar-la i esperem que, en tot cas, al proper Ple tinguem la possibilitat d’aprovar-la, 
tot i que ens ha deixat una mica desconcertats. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, en tot cas, vull incidir una mica en el que ja s’ha dit. D’una banda, és veritat que la 
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moció és complexa. És veritat que va passar per Comissió Informativa i el que també 
és veritat és que potser no es tan sensiblement similar a la moció que vostè esmenta 
que es va aprovar a l’Ajuntament de Barcelona. De fet, ja li anticipo que ja tindrem 
temps de treballar-hi a la Comissió Informativa, però que si la moció anés en la línia o 
incorporés els acords que es van aprovar a l’Ajuntament de Barcelona, el nostre Grup 
Municipal no tindria inconvenient a donar-hi suport.  
 
Dit això, també pensem que, igual que ha passat a la moció anterior, si podem sumar i 
podem anar amb una unanimitat, doncs és millor que no anar amb unes mocions que 
aprova només per una part del consistori. Per tant, creiem que val la pena l’esforç de 
tornar-nos a reunir en una comissió informativa, plantejar els dubtes que generen 
alguns dels punts que abans ha avançat el Sr. de las Heras i altres punts que es van 
comentar també ahir en Junta de Govern, i esperem que tot això sigui en benefici de la 
mateixa moció i que puguem aconseguir aquesta unanimitat desitjada. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Per manifestar el meu estupor per aquesta actuació tant de Convergència com 
d’Esquerra Republicana com del Partit Popular. Jo crec que és un fet per denunciar-lo. 
És evident que la seva postura és una postura legítima. Utilitzen un instrument que és 
un instrument del qual ells s’han dotat, que és el Reglament orgànic municipal, però 
l’estan deixant com un drap brut. O sigui, la moció es va presentar el dia 21 de 
novembre, i no és la primera vegada que passa, ha transcorregut un mes, avui és 22 
de desembre. Estem en una situació similar a la que es va produir a la Comissió 
Informativa de Territori del mes passat. Jo voldria recordar que a la Comissió 
Informativa de Territori de la setmana passada vaig fer corregir l’acta perquè s’hi 
inclogués la meva protesta davant una actuació similar per part d’aquests grups 
municipals i hi deia que, si us plau, complíssiu el ROM, i complir el ROM significa, 
també, que, quan es presenten propostes que passen per Comissió Informativa, si 
algú vol esmenar-les, té l’oportunitat de fer-ho i, si és complexa la moció, s’hi han de 
dedicar més hores i s’ha de treballar més. Per tant, tota la resta són excuses de mal 
pagador i això fa que el nostre Grup se senti decebut, molt decebut, perquè molt 
probablement no és exactament igual que la moció que es va aprovar a l’Ajuntament 
de Barcelona, però miri’s la que s’ha aprovat a l’Ajuntament de Mataró, en la qual 
vostès crec que governen. Governen i hi tenen l’Alcaldia. Per tant, jo el que demanaria 
seria seriositat. Si els temes són complexos i necessiten més dedicació, sisplau, 
dediquin-s‘hi, que per això tenen dedicacions exclusives, treballant-les, facin servir els 
serveis jurídics de l’Ajuntament, que per això els tenim, però no fem xarlotades, perquè 
a mi em sembla que, actuacions com aquestes, amb tot el respecte, són xarlotades, 
són menyspreus per a aquella gent que intentem fer les coses com creiem que s’han 
de fer. Gràcies. 
 
15) Moció de reprovació dels fets ocorreguts la tar da del 18 de novembre a Ca 
n’Humet 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, doncs, la moció diu així. Perdó, hi havia unes esmenes d’ICV-EUV, d’acord. 
 
La Sra. Marta Neira i Reina llegeix la moció següent: 
 
“Quan es va traslladar el personal tècnic i administratiu que treballava a Ca n’Humet al 
nou edifici de Roger de Flor, es va cedir aquell espai a les entitats adscrites a cultura, 
joventut i infància que ja treballaven a Ca n’Humet  però sense un espai definit.  
 
Parlem d’entitats molt actives i diverses però amb un objectiu comú, que és promoure 
l’activitat sociocultural al poble, basada en la participació ciutadana.  
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Per tal d’organitzar-se, aquestes entitats van decidir constituir-se en Federació 
d’entitats. Al mateix temps, tots érem conscient que calia fer un Reglament que regulés  
el funcionament de Ca n’Humet. El reglament està fet i es important destacar que en la 
seva redacció van participar les entitats implicades i les regidories de joventut i cultura. 
 
És normal que amb el canvi de Govern municipal, l’alcalde i el seu equip necessiti un 
temps per valorar el que s’ha fet i fer les seves propostes. 
 
El que ja no es normal és que desprès de sis mesos no tinguin una proposta clara 
sobre ca n’Humet, i si la tenen, encara pitjor, perquè no ho expliquen. Tampoc és 
normal que durant  tot  aquest  temps l’actual Equip de Govern no hagi  liderat 
trobades amb els seus antecessors per informar-se del que s’havia fet. I evidentment, 
ja fa temps que l’actual Equip de Govern s’hauria d’haver  trobat amb les entitats de 
Ca n’Humet per saber per via directa de la situació actual, de les seves propostes i 
inquietuds i no esperar a que la demanda reiterada de les entitats es convertís 
finalment en una exigència. 
   
Reiteradament en aquest plenari hem preguntat sobre el plans de l’Equip de Govern 
respecte a Ca n’Humet i el silenci ha estat sempre la resposta.  
Reiteradament les entitats han reclamat una reunió per assabentar-se de les 
intencions del Govern sobre Ca n’Humet , sense trobar resposta. 
 
Finalment, quan la situació es fa insostenible, les entitats exigeixen una trobada urgent 
amb la regidora responsable de l’equipament, la Sra. Judit Rolán,  el divendres 18 de 
novembre a les 20 hores, petició que aquesta refusa. En canvi, el que es produeix  la 
tarda del divendres és una intervenció policial per impedir l’entrada dels joves a Ca 
n’Humet. Intervenció que la Sra. Rolán  justifica dient que no podia entrar ningú a Ca 
n’Humet perquè era col·legi electoral. Un fet realment lamentable que per higiene 
democràtica no pot quedar sense resposta per part d’aquest plenari. 
 
En atenció a les anteriors consideracions, el Ple de l’Ajuntament del Masnou: 
 
1er. Manifesta el seu reconeixement i agraïment per la tasca desinteressada i 
generosa que porten a terme el jovent i les entitats que treballen a Ca n’Humet, 
impulsant projectes per a la infantesa i la joventut, al servei de la nostra comunitat. 
 
2on. Lamenta profundament la intervenció, del tot injustificada, de la força policial que 
va tenir lloc la tarda del divendres 18 de novembre amb la finalitat d’impedir l’accés del 
jovent al recinte de Ca n’Humet. 
 
El Ple deplora aquella intervenció, que només pot ser qualificada d’antidemocràtica, i 
demana disculpes a les persones que es varen poder sentir pressionades o 
perjudicades per la mateixa. 
 
3er. Insta a l’alcalde a què ordeni un informe exhaustiu i urgent sobre els motius i les 
circumstàncies de la intervenció policial referida al punt anterior i sobre les persones 
responsables de promoure-la i ordenar-la. Aquest informe ha de ser lliurat als grups 
municipals i a les entitats que treballen a Ca n’Humet abans  del 28 de desembre. 
 
4rt. Reprova l’actitud de  la regidora Judit Rolán, per la seva negativa a atendre les 
demandes reiterades del jovent i de les entitats que treballen a Ca n’Humet per esclarir 
el futur d’aquest equipament i per justificar amb arguments falsos la intervenció policial 
citada al punt 2.  Aquesta reprovació es farà extensiva a les persones que, d’acord a 
l’informe reclamat en el punt anterior, resultin responsables de la intervenció policial. 
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5è. Insta al Govern municipal a fer públics els seus projectes i les seves intencions 
sobre el futur de Ca n’Humet, i atengui així d’una vegada les demandes reiterades que 
li han formulat amb aquesta finalitat els grups municipals i nombroses entitats i 
persones de la nostra vila.” 
 
El F. Sr. Xavier Serra 
 
Sí, ja podem dir bon dia a tots i a totes. Són les dotze i un minut, per això ho dic.  
 
Les esmenes que presentem el Grup Municipal d’ICV-EUiA a aquesta moció serien les 
següents: 
 
Suprimir el segon punt d’acord, ja que al tercer es demana un informe exhaustiu, 
condició prèvia a qualsevol valoració. 
 
En el punt d’acord tercer, substituir la darrera frase “...abans del 28 de desembre”, que 
és la setmana vinent, per la següent: “en el temps més breu possible, dins del primer 
trimestre del 2012”. I al mateix punt afegir-hi: “Aquest informe hauria d’aclarir els fets i 
les diverses responsabilitats, si n’hi hagués”.  
 
Substituir el temps del punt d’acord 4 pel següent:  
 
“Lamentar els fets ocorreguts i la situació actual de manca d’entesa entre les entitats i 
l’Ajuntament. Instar la regidora, la Sra. Judit Rolán, a canviar la seva actitud envers les 
entitats usuàries de l’equipament de Ca n’Humet i atendre les seves peticions de 
reunió i d’informació.”  
 
Les esmenes tenen com a lògica... El que sí que es demana és un informe de situació, 
el resultat de l’informe es previ a la consideració dels fets.  

 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, a veure, jo realment lamento no poder acceptar les esmenes que presenta ICV 
perquè realment ens agradaria comptar amb el seu suport, però, miri, és que suprimir 
el punt 2 és suprimir el que ha motivat presentar aquesta moció.  
 
El punt 2, ho recordo, diu: “Aquest Ple lamenta profundament la intervenció del tot 
injustificada de la força policial que va tenir lloc la tarda del divendres 18 de 
novembre.” És clar que després, al punt 3, es demana un informe sobre els motius i 
les circumstàncies i les persones que la van ordenar, però és que estem condemnant 
el fet que va haver-hi una intervenció policial, que és el que es diu al punt 2, quan no 
era necessari, quan es podia solucionar amb el diàleg, i quan una cosa es pot 
solucionar amb el diàleg no es reclama la intervenció de la policia, això és una 
obvietat. I nosaltres, al punt 2, estem constatant un fet. Jo era allà; per tant, no podem 
suprimir aquest punt. I, a més a més, no està justificat pel punt 3.  
 
Vostè diu que pel que fa a l’informe que demanem al punt 3 s’allargui el termini fins al 
primer trimestre del 2012. Miri, jo el que no m’explico és un fet que a nosaltres ens 
sembla tan greu com el que acabo de dir... Que són uns joves del poble que tots 
coneixem, o són amics o són els nostres fills o els amics dels nostres fills o veïns, i tots 
em sembla que podem parlar de tu a tu, sense necessitat que intervingui la policia. Jo 
ho trobo molt fort. Jo no m’explico com en aquest Ple el Sr. alcalde no ha donat ja una 
explicació d’això. És que va ser el 18 de novembre i som a 22 de desembre. 
L’explicació s’hauria d’haver donat ja en aquest moment; per tant, com que no es fa, 
demanem una setmaneta perquè ho puguin fer, però tres mesos, no, no hi estem 
d’acord en absolut.  
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I, finalment, substituir el punt 4, home, a nosaltres ens sembla que no és agradable, 
però penso que ho hem de fer per reprovar l’actitud de la regidora Judit Rolán i espero 
que sigui capaç, hi és a temps, està molt al principi, està molt verda, com li he dit 
moltes vegades, hi és a temps, és clar, de redreçar la seva actitud, però penso que la 
seva actitud és reprovable. Per tant, no estem d’acord a suprimir aquest apartat. El 
que sí que estaríem d’acord és el que vostès posen com a substitució, ho podríem 
incorporar, perquè ens agrada el que està dient. Per tant, la nostra proposta seria: no 
podem acceptar la supressió del punt 2; no podem acceptar allargar el termini, pel que 
acabo de dir, per presentar l’informe, i no podem prescindir del punt 4, sinó simplement 
incorporar aquest text.  
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, molt breument, perquè abans m’he explicat tan poc que potser m’he excedit. El que 
es demana no és un informe normal, és un informe exhaustiu i urgent d’acord amb la 
urgència, però un informe exhaustiu no és un informe que sigui fet mai en curt termini. 
I la nostra proposta el que demana és en el temps més breu possible i diu com a 
màxim dins el primer trimestre; per tant, jo crec que és un temps raonable.  
 
Quant a la resta, al punt 2 hi ha una descripció que només pot ser qualificada 
d’antidemocràtica. Això és una qualificació, ja no és una explicació dels fets; per tant, 
en aquest punt, s’està ja prenent posició respecte a aquesta intervenció i al mateix 
temps, a continuació, es demana l’informe. Això és una contradicció. Per això 
nosaltres demanem que es faci primer l’informe i després, en tot cas, nosaltres, ja ho 
explicaré després, ens podem ajuntar a qualsevol reprovació que vingui a partir 
d’aquesta lectura de l’informe, d’aquesta apreciació dels fets.  
 
El que s’hi afegeixi, a nosaltres no ens varia la situació. Crec que no agafa el sentit del 
que són les nostres esmenes, no tinc cap problema que s’hi afegeixin. No sé a l’hora 
de votar com ho faríem. Nosaltres el que sí que avanço, és que nosaltres demanarem 
com a grup que es faci una votació punt a punt d’aquesta moció, si és possible.  
 
La Sra. Marta Neira 
 
Bé doncs, sí que acceptarem la proposta d’ICV-EUiA de votar la moció per punts.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, ara, el que farem és procedir a votar les esmenes presentades pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA. 
 
S’han de votar, doncs, les esmenes. Sra. secretària, és així, oi? Hi ha unes esmenes 
presentades, s’haurien de votar les esmenes. Per tant, per aclarir-ho, votem les 
esmenes presentades pel Grup d’ICV-EUiA. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
amb el resultat següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA), 16 vots en contra (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM i PP) i 1 vot d’abstenció (GIM). Les esmenes del Grup Municipal d’ICV-EUiA 
queden rebutjades. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Les esmenes no han quedat incorporades a la moció, excepte del text transaccional 
que heu acceptat.  
 
Ara el que fem és votar la moció. És a dir hem de fer cinc votacions. 
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La Sra. Marta Neira 
 
A veure, sí, senyor alcalde, vull fer un aclariment. Per nosaltres la moció té sentit en el 
seu conjunt. El que passa és que acceptem la seva votació per punts a proposta 
d’ICV-EUiA, ja que, no ho sé, no ho tinc gaire clar, perquè, però bé... És que... Bé, 
perquè penso que desvirtua molt el tema, però, bé, sí que hi estem d’acord. Votem per 
punts, d’acord.  
 
S’acorda fer la votar la moció separada, fer per a cada punt de la moció una votació. 
  
Seguidament, el president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 
 
El 1r punt, 8 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 12 vots en contra (CiU, ERC-AM 
i PP).  
 
El 2n punt, 4 vots a favor (PSC-PM), 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i GIM) i 3 
vots d’abstenció. 
 
El 3r punt, 7 vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA) i 13 vots en contra (CiU- ERC-AM, PP i 
GIM). 
 
El 4t punt, que incorporava una esmena del Grup Municipal d’ICV-EUiA, 4 vots a favor 
(PSC-PM), 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-
EUiA). 
 
El 5è punt, 7 vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA) i 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i 
GIM). 
 
La moció queda rebutjada, en haver estat rebutjats cadascun dels punts. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, Sr. alcalde. Bé, lògicament, ja que s’ha votat per punts, mirarem de fer un 
resum o un argumentari breu en relació amb els cinc punts de la moció. Home, primer 
vull manifestar el reconeixement i l’agraïment per la tasca desinteressada que presta la 
gent, ja sigui a Joventut, Infància o a qualsevol altre àmbit d’aquest municipi; 
lògicament, és lloable i no hi cap mena de problema. A la resta hi faré una intervenció 
més general. Sí que hi hem votat en contra, perquè no hi estem a favor. La veritat és 
que és difícil que aquest Grup Municipal i aquest regidor, personalment, lamentem 
profundament alguna vegada alguna intervenció policial, la veritat és que és molt difícil 
que es produeixi que aquest regidor que parla lamenti profundament la intervenció 
policial i, per tant, ja vagi per endavant que, per a futures ocasions, també podria ser la 
mateixa postura la que presentaria aquest Grup Municipal. I, en general, en tot el text 
de la moció i els acords, la veritat és que jo el que trobo és que per part de la ponent i 
des del punt de vista polític és legítim. El que hi veig és potser una mica una 
politització de Ca n’Humet, que és al que una mica em vaig referir al Ple anterior i veig 
que segueix insistint per aquesta via.  
 
T’he de donar la raó en el sentit que recordo una moció presentada per un grup que 
ara mateix és el que té la batuta d’aquest Ajuntament, pactat per l’alcalde, en què 
també es demanava una comissió informativa pels fets ocorreguts en el tema de Ca 
n’Humet, és a dir, que la politització potser de Ca n’Humet no és només d’ara o 
d’aquest període, sinó que probablement, històricament, és un tema molt sensible i 
s’ha utilitzat. Fins aquí fem taules, un empat, i jo crec que el que el que hem de 
començar a fer, ja vaig dir-ho, és a treballar. És veritat que, fins ara, fins fa un Ple, no 
ens havien donat gaires explicacions del que es volia fer, però la veritat és que, a 



68 
 

l’última Comissió Informativa, els responsables de l’equipament ens han ofert tota una 
sèrie d’informacions en relació amb el que vol fer una Regidoria o l’altra.  
 
Ara parlem des del punt de vista del nostre Grup. El que cal és estudiar i analitzar si 
això és el que nosaltres faríem o no faríem, i el que sobretot haurem de fer és veure 
com es gestionen aquestes activitats o aquestes iniciatives, i poder-les valorar des del 
punt de vista polític per saber si són errònies o no, i això ho sabrem si són del gust o 
són benvingudes pels usuaris d’aquell espai.  
 
Per tant, jo puc entendre que, segurament, es produís algun malentès, segurament, 
doncs, faltava una mica de diàleg per part de les parts, però d’aquí a polititzar un altre 
cop l’espai de Ca n’Humet, que hauria de ser molt més neutre, entenc jo... La 
politització s’ha utilitzat moltes vegades i, segurament, la majoria dels regidors, però 
bé, jo crec que ho hem de deixar de banda. Ja se’ns han presentat, o almenys 
nosaltres donem com a presentades i com a rebudes les activitats o la programació 
estable que volen portar a terme les regidories corresponents en aquell espai i ara el 
que farà el nostre Grup és valorar si és idoni, si és correcte, si té bona acollida i, si no, 
lògicament proposarem alternatives que nosaltres considerem adients. Entenia que, 
bé, moltes de les expressions estaven fora de lloc i, per tant, tampoc no podien ser 
acceptades per aquest Grup Municipal i per aquest regidor que el representa. Gràcies.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, bé, en aquesta moció creiem que s’han barrejat 
diversos temes, per dir-ho així, i algunes inexactituds, o sigui, a la moció es parla de 
força policial quan el que crec és que hauria de parlar és de presencia policial. A més, 
cal tenir en compte que Ca n’Humet, aquell dia, era un col·legi electoral i va succeir la 
vigília de les eleccions. O sigui, que no estem d’acord amb aquestes expressions que 
s’han utilitzat dins de la moció.  
 
Sí que creiem, d’altra banda, per això he dit això, que, dins del procés d’implantació 
del nou projecte de Ca n’Humet hi ha hagut errades per part d’aquest Govern. Entre 
d’altres, podríem citar la lentitud en exposar les línies del projecte i explicar amb poca 
diligència les repetides peticions d’informació que s’han produït des de l’oposició; la 
manca de coordinació que hi ha hagut quan va succeir el canvi d’empreses, l’entrant i 
la sortint, amb els perjudicis que hi va haver, doncs, al seu moment per als usuaris, 
amb tancaments puntuals de l’equipament, etc.; el tema de la informàtica, que va estar 
no sé quants dies la informàtica avariada, etc. Aquestes punts haurien d’haver estat 
molt millorables, penso jo, pel que és l’Equip de Govern. S’hauria d’haver tractat d’una 
altra manera i haver-se realitzat una transició, penso, més suau o més ben feta o més 
ben explicada o més ben visualitzada d’un model de Ca n’Humet del que teníem fins al 
nou model que ens porteu des del nou Govern.  
 
En qualsevol cas, i d’altra banda, arran dels problemes que es van produir, jo vaig 
estar present allà també, he de posar una part positiva, que és que penso que 
valorem, des del nostre Grup, positivament el fet que l’Equip de Govern va encapçalar, 
l’alcalde Sr. Parés, i va atendre la reunió que es va improvisar el dia 19 amb les parts 
interessades i es va donar resposta a les seves inquietuds. O sigui, el Govern penso 
que va ser on havia de ser davant d’un problema que es va plantejar amb els motius 
que fossin, amb una alta intensitat, i valoro positivament que el Govern hi fos 
pràcticament en ple per parlar d’aquest tema.  
 
També vull comentar, i tanquem el tema amb això, que dins de les línies generals 
pensem que la nova orientació que s’està donant a Ca n’Humet ens sembla en part 
adequada i és un tema que haurem de valorar els propers mesos si és encertada o no 
ho és. Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, alcalde. Bé, primer de tot, vull aclarir una cosa i és que s’ha donat una 
votació en algun punt una mica estranya, no, però per coherència també amb el títol 
de la moció, que ens podríem trobar un títol de la moció que reprova uns fets a Ca 
n’Humet, aprovant un punt que compartim crec que tots els grups presents en aquest 
Ple, que era el fet de manifestar el reconeixement a la feina que fa la gent jove del 
nostre municipi. Per tant, no era coherent que quedés una moció aprovada el títol de la 
qual diu una cosa i el contingut en diu una altra. Volia aclarir només això. 
 
Després, vull entrar en la moció presentada pel Grup Socialista. A banda de no 
compartir-ne el contingut, jo diria que tampoc no en compartiríem les formes i 
entendria millor sense compartir el contingut des de l’òptica de l’oposició una moció en 
la línia de les esmenes presentades per ICV, que serien pròpies més d’un inici d’una 
legislatura, ja que hi ha una sèrie de crítiques que es podrien fer al Govern, que no pas 
amb les formes que s’han plantejat des del Grup Socialista, perquè tampoc no acabo 
d’entendre la manera en què està redactada i tampoc no sé si és propi del Grup 
Socialista, en el sentit que crec que el llenguatge que s’hi utilitza tampoc no s’adequa 
excessivament a la realitat dels fets i, per tant, crec que des de l’òptica de la dinàmica 
dels grups municipals s’adiu més a les esmenes presentades per ICV, tot i no 
compartir-les.  
 
Jo voldria anar als aspectes positius de la situació. Evidentment, l’Equip de Govern i el 
seu alcalde durant dos dies seguits —el segon dia també el vaig acompanyar jo— van 
donar les explicacions oportunes als problemes que s’havien produït. No vam negar 
els problemes que s’havien produït, no els vam negar. I el més important de tot és que 
s’han començat a tirar endavant una sèrie de mesures que vam discutir a la segona 
reunió amb les entitats usuàries de Ca n’Humet i que crec que és el fet més important, 
que això es tiri endavant.  
 
Ens hem d’acord amb les entitats en el reglament que ha de regir Ca n’Humet, i em 
sembla que per part de la Regidoria de Joventut, amb el suport de l’Àrea de Comunitat 
i Persones, ja hi ha una reunió plantejada amb les entitats. S’han fet diferents reunions 
amb les entitats musicals que utilitzen l’espai dels bucs i també, evidentment, un altre 
compromís que va sortir de les diferents trobades va ser la cessió de l’espai d’entitats 
amb un conveni a través de la Federació, en la qual s’han agrupat la majoria d’entitats. 
Aquest és el compromís que es farà, aquest és el compromís del Govern i creiem que 
ens posarem d’acord amb una mica de sentit comú, i crec que no es tan difícil que ens 
posem d’acord tots plegats. D’això jo n’estic absolutament convençut. Aquests són els 
compromisos i per aquí ha d’avançar, crec, ja ho he manifestat alguna vegada, també 
des de la Regidoria de Joventut, l’espai de Ca n’Humet, com també, i abans ho ha 
comentat l’alcalde en la seva intervenció, en el primer punt de les informacions 
d’Alcaldia, i també va ser objecte d’una sessió de la Comissió Informativa i s’hi va 
explicar del que seria l’espai escènic de Ca n’Humet, com aniria... Per tant, sí que hi 
ha una proposta, hi ha un model que ha de començar a funcionar. Aquesta és 
bàsicament la reflexió que volíem, entenent, doncs, el malestar que es va generar. A 
més, també les dues reunions que es van efectuar amb la gent jove i els usuaris 
d’aquest equipament municipal i, a partir d’aquí, el compromís que hem de tenir des 
del Govern, des del nostre punt de vista, és tirar endavant els compromisos als quals 
vam arribar, i aquesta és la nostra obligació, en aquest cas.  
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Gràcies, senyor alcalde. En tot cas, vull dir-li que nosaltres considerem una reprovació 
a un regidor o regidora com una acció molt seriosa i que mereix tot el rigor i la reflexió 
necessaris. És un fet que es pot produir, que es pot donar, però s’ha de fer molt 
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argumentat. I a hores d’ara, el nostre Grup ha rebut versions molt contradictòries, fins i 
tot diferents o completament contradictòries sobre els fets que van passar a Ca 
n’Humet per part de diversos sectors de la població i dels regidors d’aquest consistori. 
Sembla clar, però, per nosaltres que la regidora Judit Rolán es va equivocar. Com a 
mínim, no va mostrar la cintura imprescindible que tot representant del poble ha de 
tenir i la major prova d’aquesta errada és la presència de mig Equip de Govern a Ca 
n’Humet. A corre-cuita i per reunir-se amb les entitats, això sí, sense la seva 
presència. Per què era necessària aquesta reunió si tot anava bé? És evident que 
alguna cosa no rutllava i que les relacions entre entitats usuàries de l’equipament i la 
regidora eren molt tenses, com també ho vam poder comprovar en aquesta mateixa 
sala al Ple anterior. Per això hem demanat, a través de la nostra esmena, que 
rectifiqués i que treballés d’una altra manera. La majoria absoluta no és un xec en 
blanc que permet governar contra la població les seves entitats.  
 
És això mereixedor d’una reprovació? Al nostre parer encara no. A més, volem aclarir 
quina ha estat l’actuació policial, si n’és la regidora la responsable, perquè no és la 
titular de la policia. I si aquesta actuació sí que mereix una reprovació i volem, en 
aquest punt, agrair l’actitud cívica dels joves que presents en aquella ocasió. Com que 
l’Equip de Govern ha desaprofitat l’oportunitat de votar les nostres esmenes i de fer un 
informe sobre els fets per aclarir-los de manera definitiva, ens obliga a estar més 
amatents i vigilants sobre el que passi en el futur i no descartem que si a la situació 
actual d’errades s’hi afegeixen més conflictes en el futur, nosaltres mateixos 
demanarem la reprovació de la regidora.  
 
Per cert, suposo que la regidora n’era desconeixedora, però la seva afirmació que mai 
ningú —ho va dir en una entrevista recent— s’ha reunit amb els veïns de Ca n’Humet 
és simplement falsa. Ho ha fer el Govern de Convergència els primers anys de 
funcionament de Ca n’Humet i ho ha fet el Govern progressista aquests vuits anys 
darrers.  
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, una mica per insistir en els arguments que s’han dit abans, però vull subratllar que 
aquesta votació que s’ha demanat per punts ha fet que, en alguns punts als quals 
nosaltres podríem haver donat suport, precisament pel fet de fer-ho per punts ens ha 
impossibilitat fer-ho, pel tema que comentava abans el Sr. Oliveras, que era que 
quedava molt incoherent el fet d’aprovar una moció que com a títol portava reprovació 
dels fets i després el que s’hi acordava era manifestar el reconeixement i l’agraïment 
per la tasca que fan els joves, cosa que nosaltres reconeixem i no hi tindríem cap 
inconvenient, és a dir, que podríem votar-hi a favor, però no en el moment en què 
s’hagués generat aquesta incoherència.  
 
Vull dir també que a nosaltres també ens sembla molt més raonable la postura o la 
proposta que presentava ICV-EUiA, perquè també ens sembla precipitat el fet de 
demanar una reprovació d’una regidora, perquè entenem que també s’està fent un 
judici previ sense tenir segurament totes les dades o totes les informacions que 
requeriria per poder fer una valoració més acurada del que va passar aquell dia. Per 
tant, en aquest sentit, ens podríem haver sumat a algunes de les peticions que feia 
ICV-EUiA i que el PSC no ha volgut acceptar.  
 
Per tant, insisteixo en aquest fet. Som conscients que hi ha coses que es poden fer 
millors, seguirem treballant-hi per fer-ho i esperem que, fets com aquests, no tornin a 
passar. Gràcies. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Sí, a veure, no contestaré tots els grups perquè han sortit moltes coses, algunes 
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reiterades i, a veure, jo hi insisteixo: a nosaltres ens sembla molt greu que hi hagi un 
grup d’entitats, de joves del poble, que vénen a un Ple i que demanen una trobada 
amb la regidora i que la regidora en qüestió no ho entomi i no accepti aquesta reunió, 
perquè això és l’únic que demanaven. Llavors, refusa aquesta petició, molt malament, 
molt malament, perquè no era una reunió qualsevol. Hi havia un problema, hi havia un 
nivell de crispació i, per tant, s’hi havia de donar resposta. En lloc d’això, el que es fa, 
jo no sé qui, però és demanar la intervenció de la Policia. Digues-li força policial, 
digues-li policia, és igual, vull dir que és una qüestió que es pot solucionar dialogant 
amb persones conegudes per tots. D’acord, es busca la intervenció de la policia.  
 
A mi em sembla que deu ser la primera vegada que una regidora de Joventut crida la 
policia per impedir el pas de la gent jove a Ca n’Humet. És increïble. A mi em sembla 
una qüestió més que reprovable. També vull dir que l’actuació dels joves que estaven 
allà a Ca n’Humet com també l’actuació de la policia que va anar-hi va ser correcta. La 
policia va anar allà perquè algú li va ordenar que hi anés. I em sembla que alguns no 
hi estaven gaire d’acord. Bé, és evident que es va actuar malament, no cal demanar 
un informe per veure això, i la resposta, crec de l’alcalde, va ser correcta, perquè 
l’alcalde sí que va anar a parlar amb els joves que hi havia a Ca n’Humet i, no només 
l’alcalde, sinó altres regidors de l’Equip de Govern.  
 
Una altra vegada ens sorprèn la regidora Judit Rolán quan, al cap de 15 minuts de 
reunió, s’aixeca i se’n va. Home, si vostès consideren que això no és motiu per 
reprovar la seva actitud, bé, doncs jo considero que sí. A mi em sembla molt greu. Es 
que era amb vostè amb qui volien parlar les entitats, que són entitats que depenen de 
vostè i, per tant, era amb vostè amb qui volien parlar. Si vostè hagués acceptat parlar 
amb ells, segurament, ara no estaríem fent aquesta reprovació ni hauria passat res, 
perquè són persones, són joves del Masnou, tots els coneixem, són persones amb les 
quals es pot parlar i es pot arribar acords i, a vegades, també cedeixen, igual que 
vostè haurà de cedir. I és això del que es tracta, que ambdues parts cedeixin i puguin 
dialogar i puguin arribar a acords.  
 
Ha dit algunes coses, el senyor Oliveras... Ha sortit alguna qüestió de l’espai escènic. 
Vull dir que no estem parlant d’això, estem parlant de les entitats que són a Ca 
n’Humet que tenen un espai destinat per a elles, d’acord? I de la intervenció de la 
Policia, que era inapropiada, inadequada i fora de lloc. De l’informe que demanem, que 
espero que sigui breu, es desprèn que hi ha altres persones, eh, si fan l’informe 
exactament, es desprèn que altres persones, perquè no sé, jo em pregunto, senyor 
alcalde, si va ser vostè qui va reclamar la intervenció de la Policia. Li ho pregunto.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo li ho respondré quan vostè acabi el torn. Jo volia fer una matisació sobre això. Quan 
digui vostè.. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
D’acord, molt bé. A veure, parlàvem de la politització de Ca n’Humet. A veure, no és 
un tema de politització. Jo crec que a Ca n’Humet hi ha entitats de joves que per 
naturalesa són rebels, són revolucionaris, i això provoca confrontacions amb el 
Govern, amb la Regidoria, i això és normal, i, per tant, sempre hi ha qüestions que 
s’han de parlar i afrontar. No és més que això. Vull dir, però, que és tan fàcil arreglar-
les parlant.  
 
Ha parlat d’un reglament que està fent. Ara ja han decidit que estan fent un reglament i 
tal. Bé, jo sé que ja li han dit que aquest reglament ja s’ha fet. Aquest reglament està 
fet. I el vam fer amb molts dels joves que formen part d’entitats que estan a Ca 
n’Humet. I es va fer amb la col·laboració de les mateixes persones, dels mateixos 
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tècnics que ara l’ajudaran a vostè. O sigui, un consell: per què no recuperen aquest 
reglament? Home, jo entenc que, si no els agrada, doncs que el vulguin modificar, 
però per què no ho fan parlant amb ells? Parlant amb les entitats que hi ha a Ca 
n’Humet? En fi, jo crec, Sra. Rolán, que jo li deia està molt verda i li ho torno a dir, i 
quan vam parlar del Centre d’Informació i Recursos per a Dona li ho vaig tornar a dir, i 
és normal, vull dir, home, quan un comença necessita un temps per aprendre. Vostè 
arriba i sembla que no s’hagi fet res i és que resulta que hi ha un històric, hi ha coses 
que s’han fet. Com deia el Sr. Xavi Serra, home, mai no s’havien reunit amb els veïns 
des que es va construir Ca n’Humet? Home, però què està dient? Això no cal ni 
comentar-ho, és tan absurd, és tan absurd que ho digui això. És clar que s’hi ha parlat 
amb els veïns, moltes vegades. L’alcalde anterior, la regidora anterior, l’anterior, l’altre 
i sempre, perquè no hi ha cap altra manera que parlar amb les entitats per tirar 
endavant els projectes. Perquè, en bona part, tirar endavant els projectes tapen de les 
entitats i per això s’ha d’acordar amb elles i per això s’ha de parlar amb ells.  
 
Jo penso, com li deia abans, Sra. Rolán, que vostè és a temps de canviar la seva 
actitud, de redreçar la seva actitud. Com? Parlant amb els seus antecessors, esbrinant 
què s’ha fet, si hi ha algun reglament, això que li deia de la Federació d’Entitats, 
arribant a acords amb les entitats, cedint, que no li faci tanta por quan es parla 
d’autogestió, que no passa res, que els casals d’avis bé que s’autogestionen i no 
passa res. També es podria autogestionar perfectament Ca n’Humet amb les entitats 
de joves. En fi, espero de veritat, pel bé de vostè, pel bé de les entitats del poble i pel 
bé d’aquest consistori, que canviï la seva actitud. Li ho desitjo de veritat. Res més. 
Moltes gràcies.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si m’ho permet, no solament a vostè, sinó a tothom, si m’ho permet, doncs, faré una 
mica com una relació. L’únic i absolut responsable de la presència policial a Ca 
n’Humet és un servidor, ja que vaig ser jo la persona, com a comandament de la 
Policia Local, qui va donar l’ordre que fossin presents a Ca n’Humet, i tal com vaig 
donar l’ordre que hi fossin presents també vaig donar l’ordre que es retiressin. I aquí hi 
ha una cosa que jo ja li estic reconeixent implícitament. Per què ho vam fer? Home, 
miri, perquè nosaltres, al llarg del matí, teníem la sensació que hi havia temes que es 
podien complicar i, per tant, vam ordenar, jo mateix vaig ordenar, una actuació 
preventiva, és a dir, una acció allà preventiva.  
 
A més a més, i això a ningú se’ns escapa, és a dir, ni a nosaltres mateixos i a molta 
gent, Ca n’Humet, aquella nit, a partir de les dotze de la nit, era un local que es posava 
a disposició de la Junta Electoral. I aquí, doncs, potser amb bona fe, el que vam 
intentar evitar va ser un mal major. Perquè si el local està en disposició de la Junta 
Electoral i hi ha una situació anòmala, doncs aquí s’hauria pogut produir realment una 
situació que jo no desitjo particularment per al meu poble. Segurament vam 
dimensionar-ho, segurament, i aquí accepto la responsabilitat, és a dir, que si han de 
reprovar algú, doncs, escolti, amb molt de gust em pot reprovar a mi. Accepto que, 
segurament, vam sobredimensionar el risc del que en aquell moment estava passant. 
I, per tant, un servidor, al llarg de la tarda, veient el malestar que hi havia i la 
redimensió segurament exagerada va ser quan vaig ordenar la retirada de la presència 
policial i vaig anar allà a dir “escolta, què passa?”. Per tant, aquí jo ja li estic acceptant 
en certa manera que, segurament, va ser una mesura que jo crec que a priori podria 
semblar adequada, que era de prevenció, però que al llarg del dia es va demostrar que 
depassava la realitat del que estava passant.  
 
Jo em comprometo davant de vostè i davant de tots els grups polítics que, si hi som a 
temps, a la propera Junta de Govern, perdó, perdó, a la propera Junta de Portaveus, 
presentarem un informe sobre l’actuació de la presència o les ordres policials que es 
van donar. Això, ja em comprometo, jo, com a alcalde, i això ho tindrà vostè i tots els 
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grups a disposició. Potser no serà tan exhaustiu com hauria de ser, però jo sí que li 
admeto que, segurament, si hi ha alguna responsabilitat errònia, aquesta és meva i, 
per tant, no tinc cap problema a acceptar que, potser, segurament, em vaig equivocar. 
I ja està, Sra. Neira. Gràcies.   
 
16) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per preservar la continuïtat 
del Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIR D) 
 
La Sra. Núria Fusellas i Gaspà llegeix la moció següent: 
 
“El mes de juliol de 2009 l’Ajuntament del Masnou i l’Institut Català de la Dona van 
signar un Contracte-programa bianual pel desenvolupament del  Centre d’Informació i 
Recursos per a dones en base al qual rebíem  20.000 € anuals.  
 
Aquests contracte-programes, en els que participen diversos Ajuntaments, és la 
materialització de l’Acord marc que es va signar el 15 de juny de 2009 entre l’Institut 
Català de la Dona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.  
 
L’objectiu d’aquest acord marc és enfortir les polítiques locals de suport a les dones i 
promoure la consolidació i/o creació d’espais de referència (CIRD) que atenguin les 
seves necessitats. La llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
defineix el nou context de treball i desenvolupament territorial d’aquests serveis i 
estableix els Centres d’Informació i Recursos per a Dones com serveis que 
incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la 
detecció de les situacions de violència masclista. 
 
Atès que el mes de juliol de 2011 es va renovar el contracte-programa entre ICD i 
l’Ajuntamnet del Masnou, en virtud del qual l’Ajuntament va rebre un import de 23 000 
euros. 
  
Atès que l’Institut Català de la Dona manifesta la voluntat de continuïtat de 
col·laboració de les diferents entitats que van subscriure l’acord marc abans esmentat. 
 
Atès que el contracte-programa, en el seu punt 2.4 s’acorda promoure la consolidació 
d’espais de referència que atenguin les necessitats específiques de les dones.  
 
Atès que l’Institut Català de la Dona determina que és d’obligat compliment que l’espai 
físic on s’ha de prestar el Servei d’Informació i atenció a les dones ha de ser un espai 
públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a les dones usuàries. 
 
Donat que com a conseqüència del pacte de Govern entre CiU i ERC s’ha traslladat el 
CIRD de la Casa de Cultura a l’Edifici de Roger de Flor, i que resulta una obvietat que 
l’actual ubicació del CIRD no compleix el requeriment bàsic  de comptar amb un espai 
físic diferenciat d’altres serveis. 
 
En definitiva, la singularitat del CIRD exigeix un espai propi i diferenciat per diversos 
motius: perquè així ho demana la legislació vigent, perquè hem  subscrit un contracte-
programa amb l’Institut Català de la Dona pel qual rebem una subvenció anual sempre 
que es compleixin els acords presos, i aquest n’és un; perquè els casos  atesos al 
CIRD, molts d’ells relacionats amb la violència masclista, requereixen d’una atenció 
personalitzada i professional des de la  recepció de l’usuària al centre, i de privacitat, i 
ambdós punts no s’assoleixen ni es poden assolir on està actualment ubicat el servei, 
a l’edifici Roger de Flor. 
 
En atenció a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
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Que l’Equip de Govern determini, en un termini màxim de dos mesos, una ubicació 
adequada pel CIRD, tenint en compte que haurà de ser un espai específic, ben 
comunicat, cèntric i de fàcil accessibilitat, per tal de donar compliment als acords 
presos amb l’ICD, en el marc del contracte-programa i que  es garanteixi, d’aquesta 
manera,  la continuïtat del Centre de Informació i Recursos per a Dones.” 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, abans de començar el Ple, he fet arribar unes esmenes als portaveus i a la senyora 
secretària que, si els sembla, passaria a llegir.  
 
Les esmenes diuen el següent:  
 
Al quart paràgraf afegiríem que la vigència del contracte programa fa referència fins al 
31 de desembre del 2011. 
 
D’altra banda, demanaríem eliminar el cinquè paràgraf, ja que la Regidoria no té 
notificació oficial que el contracte programa continuï vigent.  
 
Demanaríem també eliminar el vuitè paràgraf. 
 
I substituir l’últim paràgraf pel següent:  
 
“En definitiva, la singularitat del servei exigeix un espai adequat perquè els casos 
atesos, molts relacionats amb la violència de gènere, requereixen d’una atenció 
personalitzada i professional.”  
 
Finalment, i per acabar, demanaríem substituir l’acord pel següent: 
 
“Que, atesa la nova ubicació del servei, se’n plantegi una avaluació constant, se’n 
millora la visibilitat i es vetlli per la qualitat del servei en les mateixes condicions que 
s’estaven oferint fins al seu trasllat.” 
 
Si la qualitat del servei es veiés afectada a la nova ubicació, l’Equip de Govern 
prendria les mesures necessàries perquè s’assolís.  
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
En principi, el nostre Grup no pot acceptar aquestes esmenes presentades per 
Convergència i Unió, perquè ens sembla que no aporten res en benefici del que pretén 
assolir la moció: la continuïtat del Centre d’Informació i Recursos per Dones. 
 
Respecte al primer, no cal esmentar que el contracte programa té vigència fins al 31 
de desembre perquè la voluntat de l’Institut Català de la Dona és renovar-lo anualment 
i dotar-lo d’una subvenció anual com ha fet fins ara. Així doncs, és renovable cada any 
i la seva continuïtat està assegurada si és que és aquesta la voluntat de l’Equip de 
Govern. 
 
No entenem per què s’ha d’eliminar, que es tracta d’un pacte de Govern entre CiU i 
Esquerra Republicana el trasllat del CIRD, quan és una realitat i, en conseqüència, 
ambdues forces sabien del seu trasllat ja al juny.  
 
Respecte a substituir el darrer paràgraf, em sembla interessant subratllar que rep una 
important subvenció i que l’edifici Roger de Flor no és un espai adequat per dur-hi a 
terme el servei, ja que no és un espai públic diferenciat d’altres serveis i les dones 
usuàries no hi tenen accés directe i és molt difícil que l’hi tinguin, impossible diria jo, 
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dosa que impedeix la seva privacitat i confidencialitat. Així doncs, presentem la moció 
sense incloure-hi les esmenes de Convergència i Unió. Bé, s’ha de votar, no? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si. Gràcies, Sra. Fusellas. 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
En principi, si surten aprovades les esmenes, doncs retirem la moció.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Queda retirada la moció? 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Sí. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, sí, és lògic. Si la ponent diu que ja la retira, doncs... 
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Nosaltres retirem la moció perquè per nosaltres és un punt fonamental que no estigui 
encabit a l’espai de Roger de Flor, perquè creiem que no és un espai adequat. Llavors, 
com que a les esmenes parla que continuarà allà el servei, pensem que això és 
inadmissible per nosaltres. A més a més, sabem que l’Institut Català de la Dona hi està 
a sobre valorant el servei; llavors, entre l’Institut Català de la Dona i nosaltres farem 
vigilància respecte si les usuàries continuen acudint al servei i, bé, hi estarem a sobre 
i, llavors, per això preferim retirar l’esmena. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
D’acord. Està retirada, oi? Molt bé. 
 
La Sra. Núria Fusellas, regidora del Grup Municipal del PSC-PM, manifesta, en nom 
del seu Grup, la decisió de retirar la moció.  
 
17) Moció per a la presentació de propostes per a l a convocatòria 2011 dels ajuts 
per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica 
 

El Sr. Ernest Suñé i Nicolás llegeix la moció següent: 
 

“El passat divendres dia 9 de desembre, l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) va obrir 
la convocatòria 2011 dels Ajuts per a promoure l'Estalvi i Eficiència Energètica. 
Aquests ajuts van destinats a sectors on existeix una potencial possibilitat d'estalvi i 
millora energètica, entre els que es troben les administracions públiques i 
especialment les municipals. Aquests ajuts poden assolir fins el 75% del cost elegible 
de l'acció portada a terme. 
 
Atès  que l’Ajuntament del Masnou va engegar fa anys una important estratègia de 
bescanvi de bombetes, instal·lació de sistemes de control de l’enllumenat i altres 
mesures d’eficiència energètica, que cal continuar per seguir reduint  el consum 
energètic i les despeses derivades, així com la reducció de les emissions de CO2  a 
l’atmosfera. 
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Atès que les sollicituds es tramiten per rigorós ordre d'entrada a registre, i que el 
termini per a entregar la documentació pertinent finalitza el 30 de desembre. 
 
El Grup Municipal del PSC-PM proposa al plenari municipal que adopti els següents 
acords 
 
1er. Encarregar als serveis tècnics municipals la elaboració de nous projectes per  a 
executar o d’adequar-ne ja creats,  que puguin ser susceptibles de rebre subvenció per 
qualsevol de les línies d’actuació proposades a la convocatòria. 
 
2n. Sol·licitar aquests ajuts amb la major celeritat possible, evitant així que alguna de 
les línies d'actuació s'exhaureixi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM), i 2 vots d’abstenció (PP). La moció s’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
És molt senzilla. Jo penso que, si hem de presentar esmenes per cada actuació que 
hem de fer per demanar subvencions, ens podem tornar bojos. Jo penso que és un 
tema en què no haurien d’entrar esmenes, poden entrar via suggeriments i res més. 
Aquests temes jo els trauria, si fos possible, dels ordres del dia dels plens a voluntat 
de tots, perquè, si no, podríem col·lapsar de papers l’ordre del dia. 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, bé, vull afegir que també considerem que aquesta moció és més pròpia d’un 
suggeriment cap a l’Equip de Govern o d’una petició que no pas d’una moció. Dit això, 
afegeixo també que l’Equip de Govern ja estava treballant per demanar aquesta 
subvenció, que tenim tota la documentació a punt i que ens hi presentarem i que 
demanarem aquesta subvenció en les properes hores. Espero i, bé, en tot cas espero 
que hi arribem a temps i que aquesta subvenció ens sigui atorgada. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sr. alcalde, gràcies. El meu agraïment per als que hi han votat a favor. En tot cas, les 
mocions són un dels recursos que tenim els que formem part de l’oposició per, en tot 
cas, fer política. La seva reflexió és una reflexió que és vàlida i, en tot cas, si alguna 
vegada es proposa fer un nou Reglament orgànic municipal, es pot intentar analitzar. 
Mentre això no sigui així, aquest grup no desistirà de presentar les mocions o els precs 
o suggeriments que cregui adients. Nosaltres enteníem que era un tema prou 
important com per fer-lo per escrit, perquè en quedés constància, i, a més a més, en 
comptes d’esperar trobant-se algun regidor per alguna cantonada, pel fet d’entrar-lo 
per registre, ells en van tenir coneixement des del dia 15 del mes de desembre 
d’aquestes subvencions, per si no n’havien estat informats, com entenc que així ha 
estat, perquè l’explicació del Sr. Eduard García Gebani és que ja hi estan treballant. 
Doncs ja només em resta que ens expliqui, no ara, més endavant, quines són les línies 
que han demanat i sobre quins projectes ho han fet. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Si de cas per fer un apunt. Com vostè deia, tenen altres mecanismes. També ho podia 
haver presentat com un suggeriment o una pregunta per escrit. En aquests casos 
acostumen a ser molt més àgils, perquè, segons el tipus de pregunta, se’ls respon en 
un termini de 4-5 dies i, per tant, no cal esperar al Ple. No, no, escolti, tinc exemples 
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ben clars de preguntes que vostès han entrat per escrit abans del Ple i han estat 
respostes abans de cinc dies. Per tant, deixi’m, com a mínim, que jo també qüestioni 
que aquesta és la manera més àgil per obtenir resposta per part d’aquest Equip de 
Govern. Moltes gràcies.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, només vull dir-li que agraeixo la informació i matem aquí el tema, però pensi que el 
fet de donar resposta per escrit, ara per ara, la mitjana de resposta és una mica més 
llarga dels cinc dies que vostè diu, però ja ens conformaríem que fossin els quinze que 
marca el ROM.  
 
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de Ci U, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, 
PP i GIM presenten la moció següent:  

 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 20 vots 
a favor dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM. 
S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
Moció d’urgència conjunta dels grups municipals de CiU, ERC-AM, GIM, ICV – 
EUIA, PP i PSC-PM de l’Ajuntament del Masnou en rel ació amb l’oferta educativa 
per al curs 2012-2103 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés llegeix la moció següent: 
 
“El treball conjunt, que la comunitat educativa del Masnou i els diferents Governs 
municipals han realitzat al llarg de la història, ha fet possible que l’oferta educativa, 
obligatòria i no obligatòria, dels darrers anys hagi permès l’escolarització al 100% de 
tot l’alumnat que hagi sol·licitat una plaça escolar al nostre municipi. 
 
 No obstant, les decisions de la Generalitat de Catalunya en quant a l’oferta de places, 
en els processos de preinscripció i matrícula per als cursos  2010-2011 i 2011-2012, 
van provocar importants problemes i complicacions que no s’han de repetir. 
 
Per això, la planificació de l’oferta educativa al Masnou s’ha de fer amb el temps i el 
rigor suficient i, a l’hora, els resultats de la mateixa han d’assegurar el manteniment de 
la qualitat de l’ensenyament al nostre municipi. 
 
L’Ajuntament del Masnou ratifica, una vegada més, el seu compromís de vetllar perquè 
es garanteixi la total escolarització al nostre municipi, perquè aquesta es produeixi 
amb el màxim respecte al dret d’elecció de les famílies i, també, perquè no comporti 
una massificació a les aules. 
 
Fa poc més de vuit mesos, davant la possibilitat que el Departament d’Ensenyament 
modifiqués l’oferta inicial de grups de 1r d’ESO per al curs 2011-2012 una vegada 
iniciat el procés de preinscripció, l’Ajuntament del Masnou va aprovar, per unanimitat, 
una moció en la qual, a més de manifestar el seu desacord amb aquesta possibilitat, 
exigia al Departament d’Ensenyament “el màxim respecte a les competències que 
l’actual marc legal atorga als Ajuntaments en matèr ia educativa i més 
concretament a les Taules Mixtes de Planificació i a les OME en l’àmbit de la 
planificació de l’oferta educativa i en els process os de preinscripció i matrícula”.   
Aquest acord va ser traslladat al Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Maresme – Vallès Oriental, a la Consellera d’Ensenyament i al President i al Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
I, una vegada més, els fets ens demostren que els responsables de l’Ensenyament del 
nostre país no són gaire sensibles a les demandes que els arriben del nostre municipi. 
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Perquè, menyspreant les competències del nostre Ajuntament en matèria educativa, a 
la darrera reunió mantinguda entre representants de l’Ajuntament i Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Maresme – Vallès Oriental, aquests darrers van informar als 
representants de l’Ajuntament de que, per al curs 2012-2013, la seva voluntat  era no 
augmentar la ràtio per al nivell de P3 i suprimir una línia a 1r d’ESO.  
 
Considerem que aquesta planificació de places escolars de la qual se’ns informa per al 
curs 2012-2013, no respon a les necessitats reals d’escolarització al nostre municipi i 
que, de mantenir-se, repercutiria molt negativament en la qualitat de l’ensenyament als 
nostres centres educatius.  
 
Si recordem que, per al curs  2011-2012, es van oferir 250 places per a l’ensenyament 
de P3 quan, en període de planificació, constava una demanda aproximada de 230 
places i donat que, per al curs escolar 2012-2013, en període de planificació, tenim la 
previsió de 269 infants per escolaritzar a P3, és fàcil deduir que de mantenir-se la 
nostra actual oferta educativa, aquesta deixaria un mínim de 19 demandes sense 
atenció o bé suposaria un important augment de ràtio a les nostres aules de P3.  
 
Pel que respecta a 1r d’ESO, per al curs escolar 2012-2013 haurem de garantir 
l’escolarització per a 213 alumnes, als quals caldrà afegir els possibles repetidors, que 
l’estudi provisional realitzat pels centres situa al voltant de 15 alumnes, així com les 
places corresponents a la matricula viva que es produeix al nostre municipi i que 
representa un degoteig constant d’arribada d’alumnes a les nostres aules.  
 
Aquestes dades ens permeten constatar que, pel que fa a la situació de 1r d’ESO, la 
decisió de supressió d’un línia només permetria oferir 210 places escolars, no podent 
doncs atendre la demanda estimada que la comunitat educativa del Masnou la situem 
aproximadament en 230.  
 
Si, a més, tenim en compte que a hores d’ara hi ha 215 alumnes escolaritzats a 5è, 
229 a 4t, 221 a 3r, 228 a 2n i 241 a 1r de primària, es demostra la necessitat de que a 
l’ensenyament secundari al Masnou es mantingui per al curs 2012-2103 la mateixa 
oferta de grups que la del curs actual.  
 
És per tot això que els Grups Municipals de CiU, ERC, GIM, ICV-EUiA, PP i PSC de 
l’Ajuntament del Masnou, proposen que l’Ajuntament Ple adopti els següents: 
 
ACORDS 

1. Manifestar el nostre desacord davant de la planificació que el Departament 
d’Ensenyament ha realitzat per al curs escolar 2012-2013. 

2. Demanar al Departament d’Ensenyament que se’ns garanteixi la creació d’una 
nova línia per a P3 per al curs escolar 2012-2013, per tal que es pugui donar 
resposta a totes les demandes previsibles de places sense que això suposi un 
augment de ràtio a les aules de P3. 

3. Demanar al Departament d’Ensenyament que, per al curs escolar 2012-2013, 
es mantingui l’oferta de 8 grups per a cursar 1r d’ESO i, en conseqüència, que 
aturi qualsevol mesura engegada per a la supressió d’una línia de 1rd’ESO per 
al curs escolar 2012-2013 als nostres centres educatius.  

4. Exigir, una vegada més, al Departament d’Ensenyament, el màxim respecte a 
les competències que l’actual marc legal atorga als Ajuntaments en matèria 
educativa i més concretament a les Taules Mixtes de Planificació i a les OME 
en l’àmbit de la planificació de l’oferta educativa i en els processos de 
preinscripció i matrícula.   
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5. Demanar, al conjunt de la població del Masnou, el seu suport i la seva 
participació en les actuacions que s’organitzin per aconseguir els objectius 
esmentats en els acords anteriors. 

6. Traslladar aquests acords al Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
del Maresme – Vallès Oriental, a la Consellera d’Ensenyament, al President i al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, als membres del CEM, als claustres i a les AMPA dels centres 
educatius, i a les entitats i col·lectius del nostre municipi.” 

El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 20 vots a favor (dels 
grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 

El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a 1.05 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. 
 

 

 

 

 

 


