
1 
 

Núm. PLE 2011/4 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l dia 17 de març de 2011 
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 del dia 17 de març de 2011, es reuneixen, a la sala 
de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, el Sr. Eduard Gisbert i Amat, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. 
Eduard Gisbert i Amat, amb l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Màxim 
Fàbregas i Añaños, el Sr. Enric Folch i Gallén, el Sr. Artur Gual i Castellana, el Sr. 
Ernest Suñé i Nicolàs, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, i la Sra. Marta Neira i Reina, 
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jordi Maset i Blanch, la Sra. Maria Cruz 
Álvarez Artidiello, el Sr. Mariano Alquézar i Alquézar, el Sr. Pere Parés i Rosés, la Sra. 
Maria Dolores Chacón Sánchez, el Sr. Eduard García Gebani, la Sra. Irene Conesa 
Fortea, el Sr. Ferran Flo Torrell, el Sr. Jordi Ballvé Mariñosa, el Sr. Joaquim Fàbregas i 
Sagué, la Sra. Alícia Nieto i García, el Sr. Oriol Fernández i Saltor, el Sr. Francisco 
Avilés Salazar i la Sra. Stella Parodi Barriga. 
 
Actuen de secretària general i d'interventora els que ho són de la corporació, la Sra. 
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 

1) Aprovació, si escau, dels esborranys de les acte s del Ple extraordinari del 3 de 
febrer de 2011, i del Ple ordinari del 17 de febrer  de 2011 

S’aprova per unanimitat, majoria absoluta, l’acta del 3 de febrer de 2011, amb unes 
correccions a les intervencions del Sr. Artur Gual. 
 
S’aprova per unanimitat, majoria absoluta, l’acta del 17 de febrer de 2011, amb unes 
correccions a les intervencions de la Sra. Irene Conesa, la Sra. Cruz Álvarez i la Sra. 
Maria Dolores Chacón. 
  
2) Règim de sessions del Ple del mes d’abril 

 
La Sra. secretària informa d’aquest punt. 

S’informa als assistents que el Ple del mes d’abril tindrà lloc el dijous 14 d’abril de 
2011, a les 20 h.  
 
Així doncs, les comissions informatives i la Junta de Portaveus quedaran de la manera 
següent. 
 
Comissions informatives  

- Ordenació Territorial, es farà el dilluns 4 d’abril de 2011. 

- Serveis a les Persones, es farà el dimarts 5 d’abril de 2011. 

- Municipi i Finances, es faran el dimecres 6 d’abril de 2011. 

 
Junta de Portaveus 
       -  Dimecres dia 13 d’abril de 2011, a les 20 h. 

El Ple en resta assabentat i conforme. 
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3)  Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
No hi ha hagut informacions. 
 
4)  Donar compte dels decrets d'Alcaldia 

a) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 13 de gener de 2011, pel qual es 
contracta una operària de neteja, des del 17 de gener de 2011 fins a la 
reincorporació de la treballadora.  

b) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 de gener de 2011, pel qual es 
contracta una operària de neteja, des del 17 de gener de 2011 fins a la 
reincorporació de la treballadora. 

 
c) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 3 de febrer de 2011, pel qual es 

designa una lletrada adscrita al Servei d’Assistència Jurídica de la Diputació de 
Barcelona, perquè defensi els interessos municipals en el recurs ordinari núm. 
228/2009 Secció: 1A, referent a les obres d’instal·lació de l’enllumenat públic en 
la urbanització de Can Teixidor del Masnou. 

 
d) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 de febrer de 2011, pel qual es 

deleguen totes les funcions de Secretaria el dia 18 de febrer de 2011. 

 
e) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 24 de febrer de 2011, pel qual es 

contracta un operari de neteja des del dia 24 de febrer de 2011 fins a la 
reincorporació del treballador. 

 
f) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 7 de març de 2011, pel qual es 

designen de forma indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè assumeixi 
la representació i la defensa de l’Ajuntament al procediment núm. 542/2010 C, 
interposat pel Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya–
Catalunya (SPPME-CAT). 

 
g) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 10 de març de 2011, pel qual es 

designen de forma indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè assumeixi 
la representació i la defensa de l’Ajuntament al procediment núm. 386/2010 C, 
interposat pel Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya–
Catalunya (SPPME-CAT). 

 
h) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 11 de març de 2011, pel qual es 

designen de forma indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei 
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè assumeixi 
la representació i la defensa de l’Ajuntament el procediment núm. 377/2010–
M2, interposat pel Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya–
Catalunya (SPPME-CAT). 

5)  Donar compte de les persones assistents a la se ssió 

L’alcalde, el Sr. Eduard Gisbert i Amat, amb l’assistència dels tinents i les tinentes 
d’alcalde, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Enric Folch i Gallén, el Sr. Artur Gual 
i Castellana, el Sr. Ernest Suñé i Nicolàs, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, i la Sra. 
Marta Neira i Reina. 
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I els regidors i regidores següents: el Sr. Jordi Maset i Blanch, la Sra. Maria Cruz 
Álvarez Artidiello, el Sr. Mariano Alquézar i Alquézar, el Sr. Pere Parés i Rosés, la Sra. 
Maria Dolores Chacón Sánchez, el Sr. Eduard García Gebani, la Sra. Irene Conesa 
Fortea, el Sr. Ferran Flo Torrell, el Sr. Jordi Ballvé Mariñosa, el Sr. Joaquim Fàbregas i 
Sagué, la Sra. Alícia Nieto i García, el Sr. Oriol Fernández i Saltor, el Sr. Francisco 
Avilés Salazar i la Sra. Stella Parodi Barriga. 

6) Aprovació del plec de condicions per a l’adjudic ació del contracte 
d’arrendament del local comercial núm. 67 del port esportiu del Masnou 

 
El Sr. Jordi Maset, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la proposta següent. 

«Vist l’expedient que es tramita per a l’adjudicació del contracte d’arrendament del 
local comercial núm. 67 del port esportiu del Masnou.  
 
Vist el plec de condicions que ha de regir l’adjudicació.   
 
Vist que s’ha acreditat a l’expedient el caràcter patrimonial del dret sobre el bé, la seva 
valoració tècnica i l’oportunitat o conveniència de la seva cessió en arrendament.  
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i 
Intervenció.  

Vist el que disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 
de les administracions públiques, que té caràcter bàsic de conformitat amb la 
disposició final 2a d’aquesta Llei.  

Per tot això, previ l’informe favorable de la Comissió Informativa de Municipi, es 
proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:  
 
PRIMER. Aprovar l’expedient per a l’adjudicació i la regulació del contracte privat 
d’arrendament del local comercial núm. 67 del port esportiu del Masnou.  
 
SEGON. Aprovar el plec de condicions que ha de regir la contractació esmentada.  

TERCER. Convocar concurs públic per a l’adjudicació del contracte esmentat.»  

El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels regidors i 
les regidores dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC i el vot dels dos 
regidors no adscrits). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
7) Aprovació inicial de l’expedient per a l’establi ment del Servei Públic 

Municipal de Formació de Persones Adultes del Masno u i del Reglament  
corresponent 

 
El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, regidor delegat d’Educació, llegeix la proposta 
següent. 
 
«Vist que l’article 28 de la LRBRL i el 71 del TRLMRLC possibiliten a l’Administració 
local exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions 
públiques, per a la gestió dels seus interessos, entre els quals es troba l’educació. És, 
doncs, en aquest apartat competencial supletori on tenen cabuda els serveis que es 
creen, sota els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència, igualtat i amb 
adequació a la legalitat pressupostària, indicats a l’article 239 del TRLMRLC. 
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Vist que l’article 153.1 del ROAS diu: “Els ens locals tenen plena potestat per crear els 
serveis de la seva competència, d’acord amb la legislació vigent” i l’article 158.1 del 
mateix precepte diu que la iniciativa per a l’establiment d’aquests serveis la té l’òrgan 
competent dels ens locals, en aquest cas el Ple. L’article 161.2 indica que haurien de 
prestar-se amb la continuïtat i regularitat que el funcionament exigeix, podent ésser 
prestats en règim de lliure concurrència, diu l’article 162, com és el cas que ens ocupa, 
ja que al mercat poden existir ofertes iguals o similars a la que ara llança l’Ajuntament. 
 
Atès que, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb data 11 de febrer de 2011, s’incoà 
l’expedient per a l’establiment del servei públic municipal de formació de persones 
adultes del Masnou i s’acordà la creació d’una Comissió, a l’efecte d’elaborar la 
memòria justificativa corresponent, el projecte d’establiment i el reglament sobre el 
règim jurídic de la prestació. 
 
Vist que, en data 14 de febrer de 2011, es va constituir la Comissió Redactora 
encarregada d’elaborar els documents necessaris per a la instrucció de l’expedient 
administratiu corresponent a aquest nou servei.   
 
Vistes les actes de la Comissió Redactora per a la creació del servei públic municipal 
de formació de persones adultes del Masnou, corresponents a les reunions dels dies 
14 i 21 de febrer de 2011. 
 
Vista la memòria justificativa del futur servei, que conté el projecte d’establiment 
d’aquest servei, l’avantprojecte de Reglament i l’annex que l’acompanya, relatius al 
curs 2011-2012, elaborats per aquesta Comissió Redactora, que cal sotmetre a 
l’aprovació del Ple municipal. 
 
Vistos els informes de la tècnica d’Educació, de la secretària i de la interventora 
Municipal.  
 
El regidor d’Educació de l’Ajuntament del Masnou proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient per a l’establiment del Servei Públic Municipal 
de Formació de Persones Adultes del Masnou i els documents que l’integren. 
 
SEGON. Aprovar inicialment el Reglament del Servei Públic Municipal de Formació de 
Persones Adultes del Masnou, d’acord amb l’avantprojecte elaborat per la Comissió 
Redactora designada a aquest efecte. 
 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient per a un termini de 30 dies, a 
comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a l’efecte 
de la presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
QUART. Publicar l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l’exposició al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.» 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels regidors i 
les regidores dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC i el vot dels dos 
regidors no adscrits). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
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8) Aprovació del Text refós del Pla parcial 6 “Vora mar II” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, regidor delegat d’Urbanisme i Habitatge, llegeix la 
proposta següent. 
 
«Examinada la documentació que es tramita en relació amb el Pla parcial 6 “Voramar 
II”, promoguda per l’empresa Bueso i Vicens, SA. 
 
Atès que, per acord del Ple, en data 23 de setembre de 2010 es va aprovar un text 
refós del Pla parcial esmentat. 
 
Atès que, a la vista d’aquest Text refós, en data 16 de desembre de 2010, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar suspendre l’aprovació definitiva del 
Pla parcial 6 “Voramar II”, promoguda per l’empresa Bueso y Vicens, SA, fins que, 
mitjançant un text refós, s’hi incorporessin les prescripcions contingudes a la resolució 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme esmentada. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 25 de febrer de 2011, en el qual 
manifesta textualment el següent:  
 
“En data 16 de desembre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme va emetre 
informe, sobre l’acord pres en relació al Text refós del Pla Parcial 6 “Voramar II”, 
aprovat pel ple de l’Ajuntament de data 23 de setembre de 2010, en el qual 
manifestava que mantenia la suspensió de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial 
6 “Voramar II” fins que, mitjançant un text refós, es complissin les prescripcions 
següents 
 

1.1 Cal recaptar informe favorable de la Dirección General de Ferrocarriles 
 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificació. Així 
 mateix, cal incorporar les prescripcions que es deriven de l’informe de la 
 Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, emès en 
 data 24 de febrer de 2007 o bé incorporar que el projecte d’urbanització 
 tancarà la intersecció del camí amb la N-II i s’integrà el camí agrícola 
 existent dins dels vials del Pla parcial 

1.2 Cal establir que la parcel·la mínima és de 1.500m²s i que el nombre 
 d’establiments màxim serà a raó d’un per parcel·la. Així mateix, cal 
 suprimir la possibilitat de la planta altell i reduir l’alçada màxima de la 
 planta baixa a 4,5m. 

1.3 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 24 de febrer de 2011 va tenir entrada en el registre general d’aquest 
Ajuntament un nou document de Text refós del Pla parcial d’ordenació del PP-6-
Voramar II, el qual dóna resposta a les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de la següent manera: 
 
- Pel que fa a la prescripció 1.1, s’ha recaptat informe favorable de la Dirección  
 General de Ferrocarriles de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
 Planificació.  

Pel que fa a la intersecció del camí amb la N-II, s’ha incorporat a l’article 18.1 
de la normativa urbanística del Pla parcial, l’obligatorietat de que el projecte 
d’urbanització integrarà dins la vialitat del sector el camí existent en el pk. 
636.300 de la carretera N-II 
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- Pel que fa a la prescripció 1.2, s’ha establert la parcel·la mínima en 1.500 m2 
 de sòl, però pel que fa a la superfície mínima de cada establiment, s’ha 
 establert una limitació en funció de l’ús específic de cada possible activitat. El 
 mateix criteri s’ha emprat en la consideració de l’alçada mínima de la planta 
 baixa.  

Aquesta consideració és coherent amb el planejament urbanístic vigent i amb 
les criteris de racionalitat d’utilització de les edificacions futures. 

- Pel que fa a la prescripció 1.3, s’han eliminat de la normativa les referències a 
 la possibilitat dels ajustos de rasants, de manera que el projecte d’urbanització 
 s’ajustarà a la legislació vigent. 

 
S’ha donat compliment a un requeriment contingut a la part expositiva de l’informe 
emès per la CUB, en relació a l’ajust dels sòls qualificats com a sistema d’equipaments 
i d’espais lliures en contacte amb el sòl no urbanitzable. 
 
Per tot l’exposat, s’informa favorablement el Text refós del Pla Parcial 6 “Voramar II” 
presentat per la mercantil José Conti y Asociados, SL en data 24 de febrer de 2011.” 
 
Vist  l’informe jurídic emès en data 25 de febrer de 2011 per la responsable adjunta 
d’Urbanisme, el qual es transcriu literalment: 
 
“En data 16 de desembre de 2010 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre 
informe en relació al Text refós del Pla Parcial 6 “Voramar II” verificat pel ple de  
l’Ajuntament del Masnou en data 23 de setembre de 2010. 
 
En el referit informe la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, després 
d’acordar mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla Parcial 6, Voramar II, 
condiciona l’aprovació definitiva del referit pla a la presentació d’un text refós, en el 
que es compleixin les següents prescripcions:  
 
     - Cal recaptar l’informe favorable de la Dirección General de Ferrocarriles de la 
 Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, i incorporar les 
 prescripcions que es deriven de l’informe de la Dirección General de Carreteras 
 del Ministerio de Fomento, emès en data 24 de febrer de 2007, o bé incorporar 
 que el projecte d’urbanització tancarà la intersecció del camí amb la N-II i 
 s’integrarà el camí agrícola existent dins dels vials del Pla parcial.  

- Cal establir que la parcel·la mínima és de 1.500m² i que el nombre 
 d’establiments màxim serà a raó d’un per parcel·la.  

- 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 l
 egislació urbanística.  

 
Així mateix es condiciona l’aprovació definitiva a la presentació davant l’Ajuntament, 
dins del termini de 3 mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació definitiva de la 
garantia del 12% del total del total cost d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra 
d’urbanització.  
 
En data 24 de febrer de 2011, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, la mercantil Bueso y Vicens, SA va presentar el text refós del Pla Parcial 
6, Voramar II.  
 
En data 20 de desembre de 2010 va tenir entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament l’informe favorable emès per la Dirección General de Infraestructuras 
Ferroviarias. 



7 
 

 
A la vista de l’exposat i vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 
25 de febrer 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 
dels acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar 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 a l’acord 
adoptat per la Comissió d’Urbanisme en la sessió del 16 de desembre de 2010, 
segons els informes emesos per l’arquitecte municipal i la responsable adjunta 
d’Urbanisme.  
 
SEGON. Remetre tres exemplars del Text refós esmentat 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: 18 vots a favor (PSC, ICV-
EUiA, CiU i el vot dels dos regidors no adscrits), 3 vots en contra (ERC). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, bona nit. Argumentarem una mica el vot en contra del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com va fer al Ple del 23 de setembre de 
2010, al qual s’ha fet referència en la lectura de la proposta. En aquell moment, 
argumentàvem diferents aspectes pels quals Esquerra Republicana es posicionava en 
contra de l’aprovació d’aquest Text refós. En primer lloc, perquè creiem que el Pla 
parcial 6 limita gairebé amb el terme municipal de Premià de Mar. El Baix Maresme 
sabem que és una comarca molt densament poblada i que els municipis tendeixen a 
unir-se de manera que les seves trames urbanes són pràcticament contínues. 
Nosaltres creiem que tant el Pla parcial 6 com el Pla parcial 7 haurien de ser no 
urbanitzables per intentar mantenir aquesta discontinuïtat en la trama urbana entre els 
municipis del Masnou i Teià, Premià de Mar, perdó.  
 
Un altre problema en aquest Pla parcial 6 era que aquest sector té, crec, evidents 
problemes d’accessibilitat, ja que només permet l’entrada de vehicles que van en sentit 
Premià  i, en canvi, no permet l’entrada al sector dels que van en sentit contrari ni la 
sortida a la Nacional II en cap sentit de la marxa. Un altre tema que ens va fer votar en 
contra de la proposta va ser el fet que creiem que la ubicació dintre del sector que es 
proposa per a equipament públic és un sector una mica residual, tocant al Pla parcial 
7, i creiem que era més adequat, en el cas que es pogués, introduir aquest sòl destinat 
a equipament públic dins l’illa central d’aquest Pla parcial, en el qual hi ha la part 
urbanitzable del Pla parcial.  
 
I, finalment, dins dels usos que es permeten, un dels usos és el comercial, ja sigui 
petit, mitjà o gran, que és un ús complementari. Nosaltres, al Ple del mes de gener, si 
no ho recordo malament, vam donar suport a la proposta de modificació del Pla 
general pel que fa a l’Illa Centre. Allà hi havia una dotació de sòl comercial important. 
Era una sòl comercial dins la trama urbana i és el model de sòl comercial que, des 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, volem o creiem que és més apropiada. Comerç 
vinculat a trama urbana. Fer comerç fora de la trama urbana l’únic que comporta és 
això: mobilitat, més vehicles, més contaminació i obligar, en certa manera, el ciutadà 
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del Masnou a desplaçar-se fora de la trama urbana per fer les seves compres 
setmanals o mensuals, amb la qual cosa això repercuteix en l’empobriment del que és 
el comerç urbà dins el nucli del Masnou. Aquests eren, bàsicament, els quatre motius 
que ens han portat a votar en contra de la proposta.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, en primer lloc agraeixo als grups que han donat suport a la proposta del Govern la 
seva votació en aquest sentit i, per respondre als arguments d’Esquerra Republicana, 
que entenc que són coherents amb la seva posició del mes de setembre. El primer 
argument que ha explicat és que la seva postura no favorable es deu al fet que ells 
pensen que el PP 6 hauria d’haver seguit el mateix camí que el PP7 i, per tant, el Pla 
de protecció del sistema costaner l’hauria d’haver declarat com a no urbanitzable o no 
delimitat. Aquesta decisió és una decisió que no és competència de l’Ajuntament i, per 
tant, qui tenia la competència, que era el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, va decidir que el PP7 fos desclassificat i, en canvi, el PP6 no. El PP 6 és 
plenament vigent i, per tant, el promotor té dret a presentar un projecte de 
planejament. L’Ajuntament té l’obligació de tramitar-lo intentant que aquest projecte de 
planejament que es presenta s’adeqüi al que diu el Pla general; per tant, respecte a 
aquesta primera situació, el Govern està obligat a donar tràmit a la figura de 
planejament. 
 
Respecte al problema d’accessibilitat, el que vull recordar al regidor d’Esquerra 
Republicana és que aquest projecte de planejament, que ha quedat afectat justament 
per la desclassificació del PP7, al Pla general ja es preveia un accés al PP6 al PP7. 
Aquest accés, en estar el PP7 desclassificat, va quedar anul·lat, però el projecte de 
planejament que avui hem aprovat conté l’informe favorable de Foment. Per tant, se 
suposa que Foment, que és qui té les atribucions per informar favorablement o no 
respecte a aquesta figura, quan ha donat el vot favorable és perquè pensa que els 
accessos estan ben resolts.  
 
Respecte al tema de l’equipament, que Esquerra Republicana opina que ocupa una 
posició residual perquè està tocant al PP7, justament, si ho recorda Esquerra 
Republicana, l’equipament que hi havia al PP6 i PP7 ocupava una posició molt 
semblant. Era a cavall dels dos plans parcials i l’avantatge que té aquest equipament 
és que, justament perquè és fora de l’illa destinada a comercial i terciari, serà un edifici 
aïllat confrontant a mar i, per tant, alineat a carrer i amb un accés que li donarà una 
posició preeminent en el planejament. I, pel que fa als usos, en el cas del comercial, 
sap que ara mateix comercial significa comercial no alimentari, però els usos que el 
Pla parcial preveu com a compatibles són els mateixos que els que el Pla general 
també establia prèviament com a compatibles. Per tant, estem tramitant una figura de 
planejament que s’adequa al que diu el Pla general del Masnou. I aquesta figura de 
planejament no té res a veure amb la de l’Illa Centre, on la implantació comercial no 
diu res de l’ús alimentari. I, en aquest cas, sí que no està permès. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
No, bé, només per puntualitzar. Certament, aquest Pla parcial està previst al Pla 
general d’ordenació del Masnou, al qual nosaltres no vam donar suport i, per tant, no 
sé si hem de contribuir a desenvolupar-lo. El tema de l’informe de Foment pot ser 
favorable i pot ser que siguin ells l’òrgan competent, però bé, des del nostre punt de 
vista l’accés és, ho tornem a repetir, molt limitat en l’àmbit d’actuació. De manera que 
qualsevol vehicle que va a aquest sector, si vol sortir, s’ha de desplaçar pels carrers 
interns fins a la rotonda de la benzinera de la carretera d’Alella i baixar fins a la 
Nacional II. A nosaltres ens hauria agradat més un accés directe des d’aquell àmbit i 
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estic segur que al Govern també és el que li passa. Malauradament, Foment no ho ha 
permès. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només una cosa respecte al Pla general. El Govern actual tampoc no hi va donar 
suport, però, per coherència respecte al planejament, una vegada el Pla general està 
aprovat i, per tant, és una eina urbanística, estem obligats a respectar-ne el contingut, 
ens agradi o no ens agradi.  
 
El Sr. Oriol Fernández 
 
Bona nit. Només per puntualitzar el tema del comerç, que es comentava que només no 
es pot instal·lar alimentari. No tinc la Llei aquí al davant, però jo diria que amb la Llei 
d’equipaments vigent actualment pel que fa al comerç de Catalunya, un gran 
establiment comercial no es pot instal·lar fora del tram urbà. Ho dic perquè ho estem 
aprovant, ho permetem en el cas que la Llei es tingui i modifiqui, i nosaltres el que 
critiquem és que com a ajuntament estem permetent que es pugui instal·lar allà una 
gran superfície, quan la Llei ho permeti, la Llei de la Generalitat.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Però estem complint estrictament el que diu l’informe de la Direcció General de 
Comerç. La Direcció General de Comerç diu que hem de fer referència al Pla territorial 
d’equipaments comercials i hem posat un text que recull exactament el que diu allà. 
Quan estigui. 
 
9) Aprovació inicial de l’Ordenança d’edificació 
 
El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, regidor delegat d’Urbanisme i Habitatge, llegeix la 
proposta següent. 
 
“Vista la proposta d’Ordenança municipal d’edificació redactada pels serveis tècnics 
municipals, l’objecte de la qual és la regulació, en sòl urbà i urbanitzable, dels 
aspectes constructius, tècnics, sanitaris i de seguretat de tota mena de construccions i 
instal·lacions, sigui quin sigui el seu ús o la seva destinació, alhora que la regulació de 
l’edificació admesa amb caràcter excepcional i de manera restrictiva per la legislació 
urbanística al sòl no urbanitzable. 
 
Atès que els articles 59, 60 i 64 de la normativa del Pla general d’ordenació del 
Masnou es remeten a les ordenances municipals per regular aquells aspectes no 
previstos per aquesta normativa, per les figures de planejament derivat 
desenvolupades i per qualsevol altre instrument urbanístic, així com aquells aspectes 
d’aquests documents que no tenen una interpretació unívoca.  
 
Vist el que estableixen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 60 
a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en relació amb l’aprovació de les ordenances 
municipals. 
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides a l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a la corporació 
municipal l’adopció dels acords següents: 
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PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal d’edificació, així com els seus 
annexos gràfics.  
 
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al tauler d’anuncis municipal i en un dels diaris de major difusió. Aquest 
termini començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
TERCER. Disposar que, en el cas que no es formulin al·legacions, reclamacions o 
suggeriments durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment es considerarà aprovada definitivament a tots els efectes, sense necessitat 
de cap tràmit ulterior.» 
 
El Sr. Eduard García  
 
Sí, bona nit. Una qüestió d’ordre, malgrat que a la part expositiva d’aquest punt es parli 
que, tal com regula el Decret 175/1999, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en relació amb l’aprovació d’ordenances municipals, 
hem trobat que hi ha alguns punts d’aquesta Ordenança que contradiuen el que diria 
aquest Reglament, que és una llei de rang superior. A part d’això, també hem trobat 
algunes discrepàncies entre els textos que hi apareixen quan des d’un article es 
refereix a un altre i, fins i tot, discrepàncies entre els textos i els annexos gràfics, que 
pretenen ser aclaridors, al final del document. Per aquest motiu, voldríem demanar que 
aquest punt quedés sobre la taula per poder-lo seguir treballant. Gràcies.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo, en nom del Govern, i no sé si en nom de la resta de membres del consistori, trobo 
estrany que es faci aquesta argumentació aquí, quan fa deu dies hem tingut una 
comissió informativa i no s’ha posat de manifest cap d’aquestes contradiccions. Per 
tant, és una cosa que, com a mínim, trobem estranya, perquè la voluntat del Govern, i 
hem estat intercanviant correus electrònics fins aquest matí, era arribar a un text 
consensuat. Jo entenc —és possible que el que diu el portaveu de CiU tingui raó—
que, si el que fem és aprovar inicialment l’Ordenança i posar-la a informació pública, si 
algú hi ha detectat incorreccions —que ara mateix no estem en condicions de saber si 
efectivament ho són o ho deixen de ser... Aquesta Ordenança ha estat elaborada pels 
serveis tècnics municipals. Jo l’aprovaria inicialment i, a partir d’aquí, s’obre un termini 
d’informació pública, s’hi poden presentar al·legacions i les al·legacions es respondran, 
però jo agrairia, en nom del Govern, que, si alguna vegada es detecta una errada, que 
és possible que es pugui produir, s’avisi amb suficient antelació, perquè llavors ens 
estalviem aquest problema i aquesta situació. Per tant, jo demanaria posar-la a 
votació.  
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Ho posaríem a votació. Queda clar que queda un període d’al·legacions i a les 
al·legacions es podrien aclarir els aspectes que diu el Sr. Eduard García, d’acord? Hi 
esteu d’acord? 
 
El president sotmet a votació la proposta perquè quedi sobre la taula amb el resultat 
següent: 6 vots a favor (CiU) i 15 vots en contra (PSC, ICV-EUiA, ERC i el vot dels dos 
regidors no adscrits). La proposta de quedar sobre la taula queda rebutjada. 
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 15 vots a favor (PSC, ICV-
EUiA, ERC i el vot dels dos regidors no adscrits) i 6 vots en contra (CiU). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Només per comentar  que nosaltres, a la Comissió Informativa, vam proposar una 
al·legació en forma d’incorporació d’un punt que feia referència a la protecció de 
l’arbrat viari quan es produeix una obra, sigui pública o privada, i el deure del propietari 
o promotor de l’obra a reposar l’arbrat viari i aquesta esmena, després de diferents 
intercanvis, ha estat consensuada, i entenc que s’ha incorporat a l’Ordenança i, per 
tant, per això hi hem votat a favor. Tot i així, cal dir que, arran de la reflexió que ha fet 
el Sr. Eduard García en relació amb els possibles errors que pot haver-hi a 
l’Ordenança, la repassarem i ens reservem el dret de presentar-hi alguna al·legació. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
El que queda clar és que, a veure, el que ha dit el Sr. Eduard García mereix la pena 
tenir-ho en consideració perquè, al final, el que volem, és que l’Ordenança sigui al més 
aclaridora i adequada possible. 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, el nostre sentit de vot. Primer de tot, cal dir que hi hem votat en contra perquè ens 
reservem el dret, òbviament, de presentar-hi les al·legacions oportunes. Creiem que és 
raonable que, si tenim intenció de presentar-hi al·legacions, no podem votar a favor 
d’aquest punt. Dit això, respecte a la reflexió que feia l’Equip de Govern sobre si ho 
vam dir o no ho vam dir a la Comissió Informativa, jo li diria que vostès, com a Equip 
de Govern, tenen el temps que tenen per presentar les ordenances. Tenen un equip 
tècnic al darrere, que els prepara les ordenances i amb el qual treballen, i nosaltres no 
tenim ni aquest temps ni aquesta dedicació. Moltes vegades hem de buscar 
assessorament tècnic i jurídic fora del nostre Grup Municipal, perquè, dels temes que 
es toquen, potser no en som especialistes.  
 
Dit això, hi ha vegades que, quan demanem consultes, no ens arriben a temps per a la 
Comissió Informativa i ens arriben quan ens arriben. Vull dir de passada també que, al 
Ple anterior, vam rebre una lliçó magistral sobre com actuar en certs casos; per tant, 
ens sorprèn també que avui vostès mostrin aquesta sorpresa quan som nosaltres 
durant el Ple els que fem constar algunes discordances o algunes coses que nosaltres 
entenem que no són correctes. A tall d’exemple, i perquè no sigui dit que hi hem votat 
en contra i potser no acabem d’aclarir quins són aquests errors, podríem classificar els 
errors o les errates en dos grups: d’una banda, pel que fa al reglament d’obres, 
activitats i serveis que hem esmentat abans, ROAS per abreujar, i de l’altra, els que 
fan referència a les errates produïdes en la redacció o transcripció de documents. Al 
primer grup, en els que contradiuen el ROAS, trobaríem l’article 10, que parla sobre els 
actes subjectes a llicència municipal prèvia d’obres majors. En aquest article número 
10 es parla que la modificació de les condicions d’una llicència d’obres majors ja 
atorgada és motiu per haver de demanar una llicència prèvia d’obres majors, és a dir, 
modificació de les condicions d’una llicència d’obres majors. El ROAS, al seu article 
85.3, el que manifesta és que, perquè això sigui així, el que han de fer són 
modificacions substancials i distingeix el que són modificacions substancials del que 
no ho són. En la mateixa línia, l’article 33.3 de la seva Ordenança municipal estableix 
que, si segons el parer de la direcció facultativa de l’obra es tractés de variacions de 
detall, és a dir, vostès deixen a criteri de la direcció facultativa de l’obra si la variació és 
de detall o no, podran continuar-se els treballs, etc. Segons el parer de la direcció 
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facultativa, és evident que no es pot deixar el criteri, ja que poques modificacions de 
llicències farien, perquè tothom entendria que la seva modificació és de detall. Potser 
per això el ROAS, a l’article 85.3, estableix el que és una variació substancial i, per 
tant, el que necessita una llicència o una modificació de llicència. Quant a errates de 
redacció, a l’article 23.1, quan parla de rases, assumir les despeses d’obertura de 
rases per a connexions de serveis, etc., aquestes actuacions s’hauran de realitzar 
d’acord amb el que determina l’article 25 de la present Ordenança. L’article 25 no parla 
de rases, sinó que parla de les característiques de la tanca de protecció de l’obra.  
 
L’article 50.1 i 50.2 de l’Ordenança municipal diuen que la limitació del pendent de la 
coberta, establert al 70% segons l’article 176 de les normes urbanístiques, etc., etc., i 
el 50.2 incideix en el tema i parla d’un annex gràfic núm. 1. Quant anem a l’annex 
gràfic núm. 1, trobem que, grafiat, en lloc d’un pendent d’un 30%, hi ha un pendent 
d’un 35%. Creiem, per tant, que seria bo corregir-ho, perquè, malgrat que hi hagi unes 
excepcions en alguna qualificació urbanística en què es pugui permetre aquest 35%, 
no és el cas de la zona de la qual està parlant l’article 50. Hi ha més errors. No els 
direm ara. En tot cas, els farem arribar juntament amb l’al·legació i, un cop més, 
manifesto que el nostre vot en contra s’ha produït precisament per reservar-nos el dret 
a presentar-hi al·legacions, ja que, en un altre cas, no hauria estat possible. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Miri, sense entrar a fer valoracions. La primera cosa que ha de saber el públic és que 
aquesta Ordenança és una ordenança absolutament tècnica, és a dir, que aquí de 
criteris polítics no n’hi ha cap. És una ordenança que han redactat els serveis tècnics 
municipals que, per suposat, no són infalibles, ningú no té aquesta pretensió, però a mi 
em sembla que, igual que a aquests regidors els ha quedat clara la seva intervenció, li 
passarà al públic, que si vostè ha tingut temps d’explicar-nos el que diu l’article 50.1, el 
50.2, el 176, el 23.1 del ROAS, etc., és com a mínim difícil de creure que aquesta 
argumentació a vostè li hagi arribat ahir, i ahir teníem Junta de Portaveus, i ahir, a la 
Junta de Portaveus, en la qual hi havia el seu portaveu, jo vaig esmentar que hi havia 
aquesta modificació de l’article, al qual ha fet referència el regidor Quim Fàbregas i 
que era l’única qüestió pràcticament que s’havia tractat a la Comissió Informativa i el 
seu portaveu no ens ho va fer saber. Potser és que no ho sabia que vostès hi havien 
trobat errades, que possiblement hi són perquè, si ens ho hagués fet saber, 
segurament encara avui hauríem estat a temps a rectificar-les, tenint en compte que 
són, ho torno a repetir, si és que hi són, errades tècniques. Jo l’únic que vull posar de 
manifest és aquest aspecte.  
 
El que sí que els agrairíem com a govern, crec que en nom de l’interès del consistori, 
és que, si us plau, no esperin al darrer dia per presentar les al·legacions. És clar que 
és la seva decisió, perquè, si justament el que pretén aquesta Ordenança, com s’ha 
pogut deduir de la lectura, és completar aspectes que no queden clars o aclarir-los al 
Pla general, se suposa que l’aprovació és d’interès del municipi. Per tant, no es faria 
un bon servei al municipi si s’hagués d’esgotar el termini per presentar-hi l’al·legació, 
amb la qual cosa segurament hauríem d’endarrerir l’aprovació de les modificacions, si 
és que s’haguessin de produir un o dos mesos. Llavors, agrairíem a Convergència 
que, en el moment en què tinguessin les al·legacions tancades, que les presentessin 
com és aviat millor. I si ens fan arribar ja una còpia d’allò que vostès han detectat que 
poden ser errades sense que tingui encara forma d’al·legació, nosaltres ja les podem 
passar als serveis tècnics municipals perquè hi comencin a treballar.  
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El Sr. Eduard García 
 
Sí, només vull afegir que vostès saben que nosaltres som l’oposició. Vostès tenen la 
dedicació i el temps que tenen per dedicar a les ordenances i a totes les propostes que 
vostès presenten i nosaltres tenim el temps que tenim. Vostè posava en dubte si ahir 
el portaveu..., li puc assegurar que ahir el portaveu no en sabia res. Jo li podria 
ensenyar els correus electrònics que he rebut aquest matí amb aquesta informació. 
Vull dir-li també que vostè dubtava de si tinc temps o no tenim temps. A títol personal, 
he de dir-li que jo, avui a les set de la tarda, sortia d’una reunió a Sant Cugat per 
temes professionals; per tant, he arribat aquí al Ple amb el temps just, és a dir, 
cadascú sap del temps de què disposa i l’administra com pot. Quant al tema de les 
al·legacions, vostè deu tenir un equip jurídic i tècnic al darrere i nosaltres no el tenim. 
Llavors, si hem de presentar unes al·legacions, les hem de presentar a Intervenció, 
ens prenem el temps que necessitem. Res més. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Jo el que vull dir, sense entrar en detalls, és que els nostres serveis d’Urbanisme estan 
a la seva disposició per fer les al·legacions ara i qualsevol consulta als nostres equips 
tècnics, que també estan a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte. Ho dic, 
però no per aquest cas concretament, sinó per tots els casos.  
  
10) Adjudicació definitiva de les places d’aparcame nt de residents per a 

vehicles automòbils a la zona del Mercat Vell, en r ègim de concessió 
demanial 

 
El Sr. Enric Folch, regidor delegat de Projectes i Obres, llegeix la proposta següent. 
 
«Vist l’expedient que es tramita per a l’adjudicació de places d’aparcament de 
residents per a vehicles automòbils a la zona del Mercat Vell, en règim de concessió 
demanial.  
 
Atès que, en data 30 de novembre de 2010, es va celebrar el sorteig previst a la 
clàusula 10a del plec de condicions, i durant els dies posteriors els interessats van 
anar manifestant les seves preferències d’adjudicació.  
 
Atès que han estat notificats tots els interessats a fi que, en el termini de vint dies 
hàbils des de la data de rebut de la notificació, dipositin el 20% del preu de la 
concessió, de conformitat amb el que preveu la clàusula 11a del plec de condicions.  
 
Atès que, consultat l’expedient, es comprova que, dels cinc interessats en la concessió 
d’una plaça d’aparcament, una persona hi ha renunciat i, segons ha informat la 
Tresoreria general de l’Ajuntament, dues persones han ingressat l’import corresponent 
al 20% del preu de licitació, de manera que resten pendents de fer l’ingrés els altres 
dos interessats.   
 
De conformitat amb el que preveu la clàusula 10a del Plec de condicions per a 
l’adjudicació de places d’aparcament de residents per vehicles automòbils a la zona 
del Mercat Vell, en règim de concessió demanial i en ús de les atribucions conferides a 
la corporació municipal, es proposa l’adopció, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal com ho exigeix l’article 
47.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i l’article 114.3. del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, dels acords següents: 
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Primer. Adjudicar les places d’aparcament següents als interessats que tot seguit 
s’esmenten:  
 
 Plaça número 33 ------------ Número de registre d’entrada 13.451 amb data 23/12/10 
 Plaça número 26 ------------ Número de registre d’entrada 13.561 amb data 28/12/10 
 
Segon. Aprovar la relació de les liquidacions que es detallen tot seguit. 
  
 Plaça número 33 -------------- 21.287,67 euros 
 Plaça número 26 -------------- 29.542,07 euros  
 
D’aquests imports, els interessats n’han abonat el 20% i, d’acord amb el que disposa 
la clàusula 11a del plec de condicions, el 80% restant s’haurà de fer efectiu a la 
signatura del contracte. 
 
Tercer. Informar els interessats que aquesta operació resta subjecta al pagament de 
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que hauran 
d’autoliquidar davant l’Agència Tributària de Catalunya.  
 
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal i al 
tauler d’edictes municipal, i notificar-lo als interessats.  
 
Cinquè. Comunicar als interessats que la formalització del contracte s’haurà de 
realitzar en un termini màxim d’UN MES, a comptar des de la data de notificació del 
present acord.» 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (dels regidors i 
les regidores dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC i el vot dels dos 
regidors no adscrits). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Bé, gràcies. Vejam, vull explicar el vot favorable d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Ara, aproximadament fa un any i tres mesos que es va inaugurar la plaça. Si no ho 
recordo malament, era el 21 de desembre de l’any 2009, el 20 em diuen, en tot cas fa 
un any i tres mesos i tot just adjudiquem les dues primeres places de concessió. 
Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha posat en dubte que la concessió amb 
les condicions que es fixaven —una concessió, recordem-ho, a 50 anys, amb imports 
importants entre 20 i 30.000 € per plaça— podia fer que no hi hagués gaires persones 
interessades. Malauradament —he dit malauradament, perquè és d’interès de 
l’Ajuntament en conjunt que aquestes places tretes a concessió s’omplin i que hi 
hagués llista d’espera— però, malauradament, de 17 places —si no ho tinc mal 
entès— que surten a concessió, tan sols n’adjudiquem dues i sembla ser que hi ha 
tres persones que hi podrien estar interessades. La conclusió d’això és que tindrem, al 
nucli antic del Masnou, en una zona on hi ha un dèficit d’aparcament molt important, 
una de les plantes del Mercat Vell on hi haurà 17 places i, en breu, hi haurà aquestes 
17 places que estaran ocupades per dos vehicles que tenen la concessió. Les altres 
15 places estaran buides. Em sembla una mica greu el tema, tenint en compte que és 
un sector en el qual, com he comentat, hi ha un dèficit important d’aparcament. Ja no 
sé si serà aquest Govern o el proper, però haurà de tenir en compte com resoldre 
aquest problema, si convé acabar d’omplir aquesta planta, que quedarà tancada, si no 
ho he entès malament, de la resta de l’aparcament, si cal emplenar-la encara que sigui 
en règim de lloguer, tal com hi ha l’aparcament de la plaça dels Cavallets o com es 
preveu en una altra de les plantes del Mercat Vell, perquè no s’entendria que 
tinguéssim un aparcament soterrat en una plaça cèntrica del nucli antic i que la 
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tinguéssim mig buida, perquè no hi ha persones interessades a adquirir aquestes 
concessions que ja hem sentit que valen, aquí n’hem vistes dues, entre 21.000 i 
29.000 €, i que aquest import important suposa que molta gent s’hagi fet enrere i que, 
actualment, tinguem l’aparcament pel que fa a la concessió pràcticament buit. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, la nostra argumentació aniria en la línia del que ha explicat el company Quim 
Fàbregas. Nosaltres, el nostre Grup Municipal de Convergència i Unió, jo crec que ha 
estat el Grup que ha estat més bel·ligerant amb el tema del Mercat Vell, el que ha fet 
més intervencions arran de la gestió que s’ha portat a terme al Mercat Vell. Hi hem 
presentat al·legacions, fins i tot al plec de condicions. Crec que som els únics que ho 
vam fer i una gran part de les nostres intervencions i al·legacions eren en el sentit de 
l’excés de places que vostès treien a concessió administrativa. Recordem que la seva 
proposta inicial era destinar dues plantes per a unes 34 places, si no ho recordo 
malament, a concessió administrativa i, finalment, van acabar rectificant i ho van 
rebaixar a 17. Possiblement aquesta poca demanda que hi ha hagut de les places 
d’aparcament l’atribuiran a la crisi econòmica, però creiem que no és l’únic factor. 
Nosaltres en el moment en què es va redactar aquest plec de condicions ja vam 
anunciar que, al nostre parer, el preu d’aquestes places era excessiu tenint en compte 
el preu de les places que s’oferien al nostre municipi. Considerem, també, les 
limitacions que tenen les places de concessió administrativa, que no són les mateixes 
condicions que quan un n’és el propietari. Dit això, la cosa ha anat com ha anat i ens 
trobem en aquest punt. És moment de mirar endavant i de pensar què hem de fer. 
Com deia el company d’Esquerra Republicana de Catalunya, què pensen vostès fer 
amb aquestes places que queden buides? No sé si vostès han pensat a presentar un 
nou concurs. Possiblement el tema d’introduir més places de lloguer passaria també 
per una modificació del plec de condicions que es va aprovar al seu dia i els 
convidaríem a reflexionar sobre què ha passat amb aquesta tramitació, quin és el 
motiu pel qual només hi ha dues places adjudicades i, especialment, què pensen 
vostès de les places que no s’han adjudicat. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Enric Folch 
 
Sí, per manifestar una qüestió. Siguem realistes. No són dues places: avui hem 
adjudicat i aprovat dues places, però en realitat són quatre. Sí que és veritat que la 
situació és difícil i que encara en resten, de les 17, 13, però també hem de manifestar 
com a govern que, d’un aparcament petit i amb tres nivells, cadascun dels nivells té un 
model d’ús diferent —la concessió, el lloguer o la zona blava—, precisament per 
complaure o intentar complaure la gran demanda o el dèficit que hi ha al barri, tant el 
comercial com el veïnal o la pròpia concessió. Els representants d’Esquerra 
Republicana no han citat la crisi econòmica, un dels factors importants, que creiem 
que ho és i molt. I la situació transitòria que, de moment, encara ho és, de transitòria. 
Que el nivell menys 1 de l’aparcament, amb quinze places de cotxes i 3 de 
motocicletes, està sent gratuït fins que no s’apliqui el reglament per al sistema de 
lloguer d’aquestes places, que ja està aprovat fa dues juntes de govern local i que, 
immediatament es posarà en marxa. Pensem que aquesta nova oferta, el lloguer 
d’aquestes places, una vegada obertes, i ho estaran perquè hi ha una llista d’espera 
important, ajudarà, si més no, a col·locar algunes places més en concessió. Per tant, 
què pensem fer? En principi això que he comentat i, si no hi ha cap dilema més, en 
principi, és tot. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Sr. Fàbregas, això vol dir, com ha dit el Sr. Folch, que anirem avançant. 
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, progressivament anirem avançant. S’agraeix l’aclariment, s’agraeix molt 
l’aclariment. No, és que hi ha hagut un moment en què he entès que semblava que 
avui adjudicàvem quatre places; crec que no, que n’adjudiquem dues. Una altra cosa 
és que hi hagi dues persones més interessades i que al proper Ple o d’aquí a dos, o al 
proper mandat, acabin sent quatre les places de concessió. I pot ser que d’aquí a un 
any en siguin deu, però no ho sé, jo crec que s’hauria d’actuar abans, perquè, ho 
repeteixo, tenim un aparcament molt cèntric en un sector on no hi ha gens 
d’aparcament a la via pública i n’hi ha molt poc també de privat i, en canvi, tindrem un 
pàrquing de tres plantes soterrat sota la plaça del Mercat Vell que estarà buit i, per 
tant, jo entenc que qui sigui haurà d’actuar amb celeritat per intentar ocupar aquesta 
planta, que quedarà buida pràcticament. 
 
El Sr. Eduard García 
 
No, de fet volia fer el mateix matís que ha fet el company Quim Fàbregas, és a dir, hi 
ha coses que són interpretables i d’altres que no ho són. I el que és clar és que avui 
s’han adjudicat dues places, i no quatre places com ha manifestat el Sr. Folch. 
 
El Sr. Enric Folch 
 
Bé, era per aclarir-ho. Les quatre places estan realment compromeses, el que passa 
és que, les dues que resten, per uns petits problemes tècnics, no s’han adjudicat avui, 
però es farà de forma immediata.  
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Cal tenir en compte que l’administració té les seves limitacions i la seva burocràcia, i 
no podem anar en contra de la burocràcia, si no, aquestes dues senyores que tenim 
aquí, la senyora interventora i la Sra. secretària, ens farien una correcció.  
 
11) Desestimació de les al·legacions al pressupost inicial 2011 i aprovació 

definitiva del pressupost 
 
El Sr. Artur Gual, regidor delgat de Finances, llegeix la proposta següent. 
 
«Vist que el pressupost per a l’exercici 2011, juntament amb les bases d’execució, el 
catàleg i la plantilla del personal, va ser aprovat inicialment pel Ple extraordinari de 
l’Ajuntament en la sessió del dia 3 de febrer de 2011. 
 
Vist que, en compliment de les disposicions vigents, s’ha mantingut exposat al públic 
pel termini de 15 dies hàbils i en hores d’oficina, de 9 a 14 hores, perquè les persones 
legítimament interessades, segons el que disposa l’article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 
puguin examinar i fer-hi reclamacions, si fos el cas, pels motius anomenats al punt 2 
del mateix article. 
 
Vist que, en data 25 de febrer de 2011, amb número de registre d’entrada  2.099, els 
representants de la secció sindical de SPPME-CAT i els treballadors d’aquest 
Ajuntament van presentar al·legacions al pressupost inicialment aprovat. 
 
Vistos els informes emesos per la responsable de Recursos Humans i per la 
Intervenció incorporats a l’expedient. 



17 
 

 
És per això que, a la vista del que s’ha exposat, s’adopten els acords següents: 
 
PRIMER. Desestimar, en la seva totalitat, les al·legacions presentades. 
 
SEGON. Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2011, juntament 
amb les bases d’execució, el catàleg i la plantilla del personal, aprovats inicialment pel 
Ple extraordinari de l’Ajuntament en la sessió del dia 3 febrer de 2011. 
 
TERCER. Publicar al Butlletí Oficial de la Província un resum per capítols del 
Pressupost per a l’exercici de 2011 i la plantilla del personal, que entrarà en vigor 
l’endemà de la seva publicació definitiva i regirà mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació, tal com determina l’article 169.3 TRLHL.» 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 12 vots a favor (PSC, ICV-
EUiA i el vot dels dos regidors no adscrits), i 6 vots en contra (CiU), i 3 vots d’abstenció 
(ERC). S’aprova per majoria absoluta. 
 

El Sr. Pere Parés 

Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Hi hem votat en contra perquè al Ple passat, del mes 
de febrer, quan es van sotmetre a consideració els pressupostos, nosaltres vam votar 
en contra dels pressupostos i, concretament quan parlàvem del capítol I, vam fer 
esment expressament que nosaltres hi mostràvem la nostra disconformitat perquè hi 
havia una part, nosaltres crèiem que important, de representants dels treballadors 
d’aquest Ajuntament que se sentien poc informats o se sentien especialment poc 
tinguts en compte a l’hora de presentar la plantilla. I, a més a més, els dèiem que, com 
que es feia referència a la plantilla del 2010, sabem que hi ha un recurs que està 
admès a tràmit; per tant, nosaltres els vam mostrar aquesta consideració i el nostre vot 
d’avui el que ve és a ratificar el que nosaltres pensàvem i, per tant, per coherència 
amb el sentit de vot arran dels pressupostos. El que sí que veiem és que, a més a 
més, a un grup dels representants dels treballadors s’hi ha afegit una part molt 
sensible dels treballadors d’aquest Ajuntament, com és la Policia Municipal; per tant, 
l’únic que volem fer és deixar esmentada aquesta qüestió i, per tant, és un tema que 
ens preocupa. Res més que això, gràcies. 
 
El Sr. Jordi Maset 

Bona nit. Entenem perfectament que hi votin en contra, igual que hi van votar en 
contra en el moment dels pressupostos, però, òbviament, les raons que donen avui no 
tenen res a veure amb les que es van comentar al seu moment de pressupostos, 
tenen un cert desenfocament. Algunes les voldria matisar. En primer lloc, hi ha una 
reclamació, igual que l’any passat, d’una sèrie de representants dels treballadors que, 
comptant els dos grups que presenten aquesta reclamació no són ni de bon tros la 
majoria, ni de bon tros no arriben a la majoria de membres que conformen la Junta de 
Personal i el Comitè d’Empresa i, per tant, és legítima aquesta reclamació, òbviament 
amb els aspectes que hi havia de reclamació, que podríem dir que hi havia quatre 
grans apartats. Començaria pel primer: tot un reguitzell de coses que no tenen res a 
veure amb els pressupostos i tenen a veure, en tot cas, amb peticions o interessos 
concrets que poguessin tenir, personals o col·lectius. I les altres dues, que vaig 
explicar a la Informativa, n’hi havia sobre consignacions, que és claríssim que sí que 
estaven en plantilla en els pressupostos, i un segon grup que feia referència a 
modificacions de condicions de treball, que en absolut no existeixen al catàleg de 
plantilla. Una quarta feia referència a uns criteris de valoració de llocs, que tampoc no 
han estat ni modificats ni alterats per l’aprovació dels pressupostos i per això es 
desestima. El dret d’impugnar el té tothom i, per tant, és un dret que no prohibirem, ara 
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raons objectives, en el fons, cap ni una. A mi em preocuparia que el 100% dels 
representants dels treballadors d’aquest Ajuntament, comptant la Junta de Personal i 
el Comitè d’Empresa, impugnessin els pressupostos, però no és el cas. Els que l’han 
impugnat tenen dret a fer-ho, estan en la seva legítima disposició de fer-ho i, per tant, 
aquí estem, però no és ni de lluny la majoria i estic parlant de més del 60% que no han 
impugnat aquest pressupost, ni molt menys. 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. Eduard Gisbert 
 
El Sr. Pere Parés a una pregunta sobre el calendari del 2011. Sí, efectivament aquest 
any l’edició del calendari ha estat una iniciativa d’Alcaldia a través dels departaments 
de comunicació. Li agraeixo molt sincerament les seves paraules dient que és maco, 
que és un calendari maco, recull el que diu a l’acta. L’edició ha estat de 12.000 
exemplars, 10.000 dels quals s’han distribuït a tots els habitatges del municipi i, la 
resta s’ha repartit pels equipaments i edificis municipals, com és habitual en altres 
tipus de productes. El cost de la impressió i manipulació ha estat de 6.832,20 €, 
comparable amb el del 2009 de 6.487 €, o sigui, molt similar, i el petit increment es deu 
a la impressió d’una capa de vernís transparent sobre les fotografies, aportació del 
senyor Enric Folch. Pel que fa a les fotografies, el disseny i la realització, hi ha hagut 
un lleuger augment respecte a l’any passat, de 1.400 €, si bé cal justificar-ho perquè 
hem aprofitat per fer un ampli reportatge que passarà a disposició de l’Ajuntament per 
a diversos usos presents o futurs, és a dir, que fem un banc de fotografies. I la 
distribució és de 310 €. Si dividim l’import per cada exemplar: 0,90 € per unitat. Jo 
penso, sincerament, que si volem fer del Masnou un referent com a vila moderna, 
necessita productes i propostes de qualitat, i jo aprofito el viatge per dir que el proper 
Govern m’agradaria que fes un bon calendari i que el nostre Grup donarà suport que 
es facin les coses ben fetes i que el poble pugui gaudir de calendaris que puguin 
regalar als seus amics o als seus veïns.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, Sr. alcalde. Bona nit. Al Ple passat no hi vaig poder assistir i hi havia una 
sèrie de dubtes. Jo els que tinc són del regidor Quim Fàbregas. No sé si n’hi ha cap 
altre, però, en tot cas, avui també... Perdó... Doncs no m’ha arribat, en tot cas me la 
tornes a fer avui si no passa res i si puc... Per respondre-li avui segons com sigui... En 
tot cas passarà resposta al proper Ple. 
 
La primera pregunta del regidor Quim Fàbregas anava adreçada a les gestions que 
havien estat realitzades per a la recuperació de la concessió de la Nècora d’Or. Com ja 
saben, la concessió de la Nècora d’Or és competència o en correspon la competència 
al Ministeri de Medi Ambient, però, durant l’any 2009, ha estat traspassat gràcies a 
l’acord de l’Estatut a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Les gestions 
que he fet com a regidor i que ha fet el personal del Departament de Medi Ambient són 
les següents. Comencem.  
 
Ens vam adreçar al Ministeri de Medi Ambient, a l’octubre del 2007, per sol·licitar per 
escrit informació sobre la situació administrativa de l’edifici. Vam rebre una resposta 
verbal del contingut que deia que els titulars concessionaris el 2 de novembre de 2004 
havien demanat una renovació de la concessió que finalitzava el 25 de març de 2005, 
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que havia estat denegada per Ordre ministerial de 18 de setembre de 2005 i que va 
ser recorreguda en reposició i que el 6 de març de 2008 encara estava pendent de 
resolució. El 13 de març de 2007 els titulars de l’establiment de la concessió van 
sol·licitar una nova concessió sobre l’equipament. Arran d’aquesta informació verbal, 
avançament d’una informació que ens vindria per escrit, nosaltres, l’Ajuntament del 
Masnou, en data 28 de desembre de 2007, vam trametre un escrit al Ministeri de Medi 
Ambient per sol·licitar la concessió administrativa per recuperar l’edifici de la Nècora 
d’Or per a ús públic. El 6 de març de 2008 va arribar la resposta del Ministeri que he 
comentat abans, amb aquests termes per escrit. L’11 d’abril de 2008 va arribar la 
resposta de Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient, en què s’informava 
que, per fer la tramitació de la demanda de la concessió administrativa el que calia era 
presentar un projecte bàsic d’allò que volia fer l’administració en aquell espai amb 
quatre còpies i un seguit d’informació. Del que es tractava era d’argumentar què volia 
fer l’Ajuntament del Masnou amb aquest espai perquè el Ministeri tingués capacitat de 
fer-li la concessió. El 6 de juny de 2008 es va enviar a la Demarcació de Costes la 
documentació requerida a l’escrit esmentat. El 22 de gener de 2009, en ple procés de 
traspàs de competències, es va enviar un nou escrit reiterant l’estat de la situació i 
perquè ens aclarissin qui tenia la competència en aquell moment, si ja havia estat 
traspassada a la Generalitat o encara estava en procés, ho desconeixia, hi havia una 
mesa de traspassos que negociava i hi havia temes que estaven pendents. El 5 de 
febrer de 2009, vam mantenir una reunió, jo juntament amb la tècnica de Medi 
Ambient, amb la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, en aquell moment el 
Sr. Oriol Balaguer, i la subdirectora, en aquell moment, la Sra. Rosa Busquets que em 
sembla que continua, per demanar informació respecte a l’estat de la concessió i per 
recordar-li que encara no havíem rebut cap resposta de tota la demanda escrita que li 
havíem fet. El Sr. Oriol Balaguer, o la Generalitat, no tenia ni idea de la demanda de 
l’Ajuntament, és a dir, no li havia estat traspassada encara la documentació i vam 
adquirir el compromís de fer-n’hi arribar una còpia perquè, tot i que no hagués arribat, 
comencessin a fer. El 9 de febrer es va trametre l’escrit amb una còpia del projecte 
adjunta. A final d’abril es va enviar un correu electrònic a la Sra. Rosa Busquets per 
reiterar-li la sol·licitud d’informació i demanar-li explicacions. El 21 de maig de 2009, es 
va trametre un escrit oficial a la Sra. Rosa Busquets explicant-li que, en aquell 
moment, no sabíem res respecte a la Nècora d’Or, ni si era favorable o no era 
favorable, ni on era la documentació. Reiterem que al juny del 2009, amb trucada 
telefònica, i el 30 de setembre tenim una entrevista amb la Sra. Rosa Busquets, 
tornem a parlar de la Nècora d’Or, entre d’altres temes que vam parlar, i ens va 
demanar que tornéssim a enviar la documentació perquè havien extraviat el paper que 
havíem enviat amb el projecte. El 10 d’octubre de 2009, se li envia un nou escrit amb 
un nou projecte a l’hora que se li exigia ja una reunió per conèixer realment quin era el 
posicionament i si era viable poder reclamar la concessió. El 20 de gener de 2010, va 
tenir lloc la reunió amb la Direcció General de Ports i Costes amb la Sra. Carlota 
Barceló, cap de Serveis de Costes, i el Sr. Francesc Macià, cap de Secció d’Ordenació 
del Litoral, que són realment els tècnics que porten el tema aquest, i ens van informar 
literalment del següent: en aquell moment el traspàs entre l’Estat i la Generalitat no ha 
finalitzat i que encara no tenen tota la documentació sobre aquest tema. De totes 
maneres, avança —llegeixo literalment de l’acta que vam aixecar aquell dia— que no 
és un tema fàcil, ja que a dreta Llei aquest edifici s’hauria d’enderrocar. En el cas 
hipotètic que es permetés mantenir-lo seria difícil justificar-ne el traspàs del particular 
que va construir l’edifici i que anés al propietari i encara el vol a l’Ajuntament. Ens 
trobem davant d’una situació conflictiva jurídicament i, hores d’ara, ni la Generalitat ni 
l’Estat no hi troben una solució. I cal esperar aquesta resolució. Nosaltres hem reiterat 
una nova... Hem esperat que a veure si arran de les eleccions primer arribava l’escrit 
aquest. Durant el 2010 no va arribar res. Com sabem, a finals d’any ja hi va haver 
unes eleccions, hi ha hagut un canvi de govern a la Generalitat, hem esperat un temps 
prudencial, hem ja demanat una reunió al nou Govern, a la Sra. Rosa Busquets que 
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continua estant-hi, de moment, per tenir una reunió i reiterar parlar d’aquest tema. I 
així estem, tota aquesta informació la hi passaré per escrit perquè ho pugui tenir.  
 
Perdó, tinc dues respostes més. Curtes, curtes, sí més que curt breu. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Molt bé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, Sr. alcalde. Seré molt més breu en les preguntes següents. N’hi havia una 
també del Sr. Quim Fàbregas pel tema del concurs de neteja i de recollida, i jo he de 
dir que subscric plenament la resposta que aquell dia el regidor Màxim Fàbregas va 
fer-li. La faig meva i entenc que queda resposta la seva pregunta, tret que vulgui fer-ne 
de més. I aprofito per agrair al Sr. Màxim Fàbregas el detall que va tenir de respondre 
per mi.  
 
Hi ha dues respostes més i intentaré ser molt breu per evitar que m’esbronqui el Sr. 
alcalde. Una respecte a la poda de l’arbrat viari, de l’endarreriment de la poda. Tinc 
una resposta que volia llegir literalment de la tècnica, però me n’estalviaré la lectura. 
Només vull dir que, pel tema d’haver de fer el concurs d’esporga i jardineria, que no 
portava l’esporga, s’ha endarrerit el temps i que, segons la tècnica de Medi Ambient, 
perdó, la tècnica de Paisatge, no hi ha cap inconvenient a procedir a l’esporga, a fer-la 
a aquest temps.  
 
I una altra era el tema de la plantada d’arbres, que aquí sí que m’agradaria explicar 
que la tècnica de Paisatge ha fet una resposta on explica que el període de plantació 
de l’arbrat viari es realitza en funció de diferents condicionants, com ara la fisiologia de 
l’espècie, el tipus d’entrega en què es compra, si és d’arrel nua, de pa de terra o de 
contenidor, i el clima, principalment. 
 
M’estalviaré d’explicar els condicionaments de cada un, però bé, val a dir que, excepte 
dues temporades molt concretes, tenint en compte la climatologia del Masnou, quan és 
on hi ha el moment de major fredor o el moment de major calor, la resta d’èpoques si 
l’arbre ja té arrel es pot plantar perfectament, això ho assumeix la tècnica de Paisatge. 
Jo ho comento perquè encetarem la plantada dels arbres que queden pendents i 
especialment els del carrer Navarra que, com ja saben vostès, hi ha haver una 
demanda veïnal específica. Estem elaborant la relació d’espècies perquè ells puguin, 
en certa manera, escollir quin és el que volen que hi hagi al seu carrer, així com de 
quina manera es defensarà de l’agressió que pateixen pels cotxes, ja que, com tothom 
sap, estan plantats a la calçada. Ja he acabat, senyor alcalde.  
 
El Sr. Enric Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. Ràpid de debò, breu i concís. Al Ple anterior, el Sr. Oriol 
Fernández em va parlar de la problemàtica del semàfor de l’avinguda de Cusí i 
Furtunet amb el carrer de la Mare de Déu del Carme de Califòrnia i el senyor Quim 
Fàbregas... Has contestat? 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Ja he contestat per escrit, t’ho he estalviat. Un menys. 
 
 



21 
 

El Sr. Enric Folch 
 
De totes maneres, hem fet una sol·licitud a la Diputació per afinar aquest temps i 
aquesta fricció. A la sol·licitud del senyor Quim Fàbregas dels passos de vianants en 
dues cruïlles completes, està passat al sotsinspector, que es qui porta, juntament amb 
la tècnica de Mobilitat, els temes de mobilitat, i se n’està estudiant la implantació.  
 
El Sr. Quim Fàbregas va comentar també per què no és rehabilitable la portella 
corredissa que hi ha al carrer de Sant Rafael. Quan es va fer el projecte de carrers al 
voltant de l’edifici de Correus, vam estar a punt d’integrar aquesta portella corredissa, 
vestigi de la protecció de les riuades al nostre municipi, a l’obra, però, malauradament, 
la primera fase de l’obra s’acabava vint metres abans i pel seu preu d’adjudicació i 
posterior liquidació final no va ser possible disposar dels diners suficients per fer-ho. 
Hem demanat un pressupost estimatiu per conèixer-ne l’import.  
 
Pel que fa al banc del carrer de Lluís Millet o el trasllat o canvi d’ubicació dels 
contenidors situats davant de l’escola d’Ocata que va comentar la senyora Irene 
Conesa, vull dir que hi estem treballant des de fa més d’un mes amb el grup de veïns 
del carrer de Lluís Millet i tenim pendent de fer una reunió amb ells, una segona 
trobada amb ells, on els plantejarem un parell de possibilitats per resoldre les seves 
demandes d’aparcament i circulatòries, i on inclourem aquests dos temes, el banc i el 
trasllat de contenidors, evidentment. La mateixa senyora Irene Conesa va comentar la 
problemàtica de l’edifici número 1 de l’avinguda de Cusí i Furtunet que, certament, no 
té rètol de carrer, i he passat a Manteniment la demanda de col·locar-ho perquè es pot 
confondre on comença el carrer. Bé, en canvi, pel que va comentar vostè de la 
problemàtica de l’armari que hi ha al darrere dels comptadors del gas, hem observat 
que aquests comptadors estan tancats i perfectament protegits amb una porta 
metàl·lica força rígida. Si un vehicle puja a la vorera i després de pujar a la vorera 
s’estampa contra allí, s’estamparà contra la porta però, a veure, això serà un fet, 
creiem, excepcional. Aquesta qüestió la vam anar a veure personalment amb el tècnic 
de via pública i em va fer aquest comentari. No calia protegir aquest element d’una 
forma excessiva.  
 
I, finalment, pel que fa a la qüestió que va plantejar la Sra. Dolores Chacón respecte a 
la demanda i perillositat dels desnivells dels jardins dels Països Catalans, li faré arribar 
un informe tècnic de l’arquitecte municipal i un altre de la Policia Local sobre aquesta 
qüestió, que ja van ser lliurats al seu moment al grup d’Esquerra Republicana, però 
n’hi trametré una còpia perquè els conegui. Gràcies. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçades a l'Equip de Govern. 
 
La Sra. Alícia Nieto 
 
Mira, ara justament que parlàveu dels passos de vianants, ja en un ple vam comentar 
que al carrer de Mèxic cantonada gairebé amb l’avinguda del president John F. 
Kennedy, hi ha un pas de vianants que serveix molt per anar cap a l’escola Marinada i 
a l’escola bressol La Barqueta. Aquest pas, al seu moment ja ho vam comentar, 
gairebé ni es veu i, ja que heu parlat del tema, m’agradaria tornar-ho a recordar. 
 
I també en aquest tram de gairebé tota la Kennedy fins a l’escola Marinada no hi ha 
cap paperera i els que utilitzem aquest camí ens trobem moltes vegades, sobretot 
quan els nens surten de l’escola i berenen o el que sigui, et trobes amb el paper a la 
mà i fins gairebé al final no trobes una paperera. Jo crec que seria un bon moment per 
començar a col·locar-ne en aquesta zona.  
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. En primer lloc, vull agrair les explicacions detallades del company Ernest 
Suñé en relació amb la Nècora d’Or. Crec que són detallades. També, si m’hagués fet 
arribar per escrit la resposta, per correu electrònic o el que fos, potser ens hauríem 
estalviat una part de les explicacions. En tot cas, queda patent la dificultat de la 
negociació d’això i, malauradament, un any més, estem ja entrant a la primavera com 
aquell qui diu, i d’aquí a quatre dies obriran o començaran a instal·lar les àrees de 
servei, i la Nècora d’Or seguirà treballant tenint una concessió administrativa caducada 
des de fa ja no sé si cinc, sis o set anys, però bé, l’administració és lenta en alguns 
casos i també seria una contradicció que, com que sembla que la concessió està 
acabada i és improrrogable, el propietari hagi d’enderrocar l’edifici i assumir els costos 
de l’enderroc i nosaltres, que som l’administració, que li diem “escolti, vostè no cal que 
enderroqui, li estalviem els costos, nosaltres farem ús d’aquest edifici com a 
equipament públic”, que no es pugui traspassar la concessió d’aquest propietari a una 
administració pública. M’imagino que el propietari el que vol és que la concessió se li 
ampliï amb els anys. Està en el seu dret, però crec que, legalment, no pot ser. Per tant, 
si no pot ser, per ell és molt millor que enderrocar, que sigui l’administració pública de 
l’Ajuntament del Masnou qui assumeixi la concessió d’aquest equipament, que tant de 
bo algun dia arribi, tot i que ja veig que passaran mandats i seguirem amb aquell 
senyor fent ús d’aquest local sense tenir cap concessió que li ho permeti.  
 
Agraeixo també les respostes d’altres àmbits i vull comentar que n’hi ha una que, no 
sé si no s’hi ha fet referència, que és sobre la part de Premià del PP5. Hi ha un torrent, 
que crec que és el torrent Xic, que al tram sota la via del tren està pràcticament colgat 
fins gairebé les vies de sorra i que, aquests dies que ha plogut força, estic segur que 
s’ha desbordat i ha passat per sobre el passeig Marítim, amb les destrosses que això 
provoca al passeig. Agrairia que em diguessin si s’ha fet alguna gestió, si s’ha netejat 
o no. 
 
Després, en relació amb les respostes sobre el concurs de neteja viària, el Sr. Màxim 
Fàbregas, al Ple del mes de febrer, em va respondre. Em va dir que probablement no 
estava l’informe, però, és clar, és que ja ha passat un mes des d’aquell ple. Ha passat 
tot un mes sencer, seguim sense l’informe que dictamina si les empreses que es van 
presentar, les dues empreses que es van presentar, compleixen els requisits 
econòmics que fixaven els plecs. Jo agrairia que igual que als que formem part de la 
mesa en algun se’ns ha convocat molt precipitadament i se’n ha obligat, potser no 
obligat, però forçat a prendre acords d’un dia per l’altre, de convocar un dia una reunió 
per a l’endemà a les set de la tarda, i que ara, fa més d’un mes i mig o dos que no 
sabem què passa, que se’ns informés què passa exactament, més que res per estar-
ne al corrent i, si això va per llarg, si les empreses incompleixen els requisits, potser 
s’haurà de prendre una determinació.  
 
Després, en relació amb la resposta del tema de l’arbrat, certament els arbres es 
poden gairebé en qualsevol època de l’any, però la més apropiada aquí, en el clima 
mediterrani, és durant els mesos d’hivern, al mes de gener, febrer i principi de març, 
perquè després comencen a brotar i ja no es poden plantar amb arrel nua. Quina és la 
diferència entre arrel nua i en contenidors? Doncs que un arbre en contenidor és molt 
més car que amb arrel nua i, per tant, si el pots plantar durant els mesos d’hivern amb 
arrel nua, doncs et pots estalviar una bona part del cost d’aquests arbres o plantar-ne 
més.  
 
I, finalment, volia comentar una cosa que he vist ara venint cap a aquí. Al carrer de 
Navarra, a l’altura de la Caixa Catalunya, encreuament amb Roman Fabra, hi ha uns 
forats, uns petits esvorancs bastant importants que obliguen alguns vehicles, fins i tot 
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alguns que ja ho coneixen, a fer la essa, i els que no ho coneixen tiren pel dret i 
passen pel mig del sotrac. N’hi ha un al costat muntanya i un al costat mar. Agrairia 
que s’hi fes alguna actuació per evitar que els vehicles facin aquesta ziga-zaga per 
evitar aquests petits esvorancs. Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Hola, bona nit. Intentaré ser breu. Tinc un informe de la Sra. Cruz. No s’enfadi que 
abans del Ple hem parlat precisament de coses d’aquestes, però tinc un informe sobre 
La Barqueta i volia saber exactament com està, perquè aquest informe, amb data 27 
de gener, posa de manifest força deficiències tant d’equipaments com d’àmbit sanitari. 
Simplement, a tall d’exemple, pel que fa a les instal·lacions fa referència als llums, que 
no estan protegits; les aixetes tampoc no són de funcionament manual; manca també 
escalfabiberons, que han de ser d’una temperatura determinada; la temperatura de 
l’aigua de l’aixeta hauria de ser 45 graus màxim i tampoc està limitada. Totes aquestes 
coses m’estranya que no funcionin, ja que és un construcció nova. Si fos ja una 
instal·lació que tingués una sèrie d’anys, seria lògic que s’espatllessin aquestes coses, 
però, sent així, de nou, la veritat és que crida l’atenció.  
 
També pel que fa a l’aspecte de la sanitat dels nens, de la canalla, consta que no 
tenen certificats mèdics o que no es demanen, no se sol·liciten. La canalla de nou 
ingrés, conforme no tenen cap malaltia contagiosa, etc., penso que això és important, 
en el sentit d’evitar infeccions i que s’encomanin malalties.  
 
I quant a les vacunacions, tampoc no sembla que els calendaris estiguin actualitzats 
de la canalla, això en data 27 de gener. No sé com està, però, és clar, sobta que una 
cosa nova.. Si fos, com he dit abans, si fos que fa dies que funciona, sobre tot pel que 
fa a les instal·lacions i estructures... Això, en definitiva, ja hauria d’estar controlat. Per 
exemple, fa referència aquí a la cuina, que hi falten molts autocontrols; això és lògic, 
això sí que s’entén. Ara, la resta sobta; quan ho vaig llegir, em va cridar l’atenció.  
 
I ja en un altre ordre de coses, volia saber com està el tema de la Comissió de l’Aigua. 
Es va crear, si se’n recorda el Sr. Suñé, a conseqüència d’una moció presentada per 
CiU al juny de 2008, per tal de regular l’aigua, etc., etc. Era una època en què hi havia 
una mica de sequera i tota la pesca. Vam tenir reunions des de, que jo sàpiga, des del 
novembre de 2009 i no se n’ha fet cap més. I fins i tot recordo que hi va haver una 
exposició, va venir una Fundació privada, etc., etc., i es va parlar d’una ordenança, un 
esborrany d’ordenança, però la cosa ha quedat totalment en aigües, fa aigües 
totalment, perquè mai més se n’ha parlat, és a dir, si no vaig errat, des del novembre 
del 2009 mai més no n’hem sabut res. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard García 
 
Sí, diverses qüestions. La primera fa referència a una pregunta breu, si s’ha iniciat o 
tenen previst fer alguna campanya de prevenció del soroll, especialment per a les 
motocicletes. Malgrat que encara no hagi arribat el bon temps, és sabut que, quan 
comença el bon temps, la gent comença a sortir més al carrer, té les finestres obertes 
i, sistemàticament, es produeixen queixes, algunes ja s’han produït ara, respecte al 
soroll que produeixen les motocicletes en algunes zones molt localitzades; per tant, 
voldríem saber si aquesta campanya s’ha fet aquest any o està previst fer-la. 
 
En un altre ordre de coses, ens ha arribat una queixa del poliesportiu municipal, on, 
dissabte passat, a causa dels aiguats que hi va haver, hi va haver unes fortes 
inundacions. Fruit d’aquestes inundacions, hi va haver competicions esportives que 
van estar a punt de ser suspeses, amb l’agreujant que un dels partits que s’havia de 
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suspendre era contra un rival que venia de les Illes Canàries. No cal dir el perjudici 
econòmic que suposa per a un equip d’aquestes categories haver de tornar al cap d’un 
temps a sufragar un altre cop un viatge de les Illes Canàries fins aquí per tal de jugar 
un partit que s’ha anul·lat o que s’ha suspès per un aiguat o per una quantitat d’aigua 
acumulada dintre de la pista del poliesportiu. Sembla que pares i responsables dels 
equips esportius, tant de bàsquet com de l’Interdinàmic, es van posar en contacte amb 
Manteniment d’aquest Ajuntament per tal d’ajudar a extreure l’aigua que hi havia 
acumulada. Aquí apareixen certes informacions que no he pogut contrastar; per tant, 
no hi entrem, però el que ens arriba és que aquesta aigua va ser finalment evacuada 
per part dels pares dels equips esportius que hi havia, pares, socis i els mateixos 
jugadors d’alguns equips que havien de jugar el partit en aquell moment. Sembla que, 
gràcies a l’esforç que van realitzar, només es va suspendre un partit, que era d’un 
equip que venia de Canet. Per tant, malgrat l’inconvenient, no és tan tràgic com si 
l’equip hagués estat de les Canàries. Voldríem saber si l’Equip de Govern és 
coneixedor d’aquests greus problemes que afecten el poliesportiu, si va ser coneixedor 
aquell dia d’aquesta situació, quines accions van prendre aquell dia i quines accions 
pensen prendre per tal que aquests fets no es repeteixin.  
 
En un altre ordre de coses, properament s’ha d’inaugurar l’ampliació de la Biblioteca 
municipal. Val a dir que, segons la informació que ens arriba tant per part de 
l’Ajuntament com de la Subdirecció General de Biblioteques, aquesta ampliació permet 
que la Biblioteca passi d’una superfície de 628 a 1.932 metres. El que sorprèn és la 
inversió total que s’ha realitzat en aquesta Biblioteca, que, segons la mateixa nota de 
premsa, és d’1.463.571,37 €, 762.452,37 dels quals corresponen a aquest Ajuntament. 
Cadascú pot extreure les conclusions que cregui oportunes. No diem que sigui 
excessiu o que no sigui excessiu, però sembla que, tractant-se d’una reforma o d’una 
rehabilitació o d’una ampliació, el preu que surt per aquesta Biblioteca sí que sembla... 
A més, contraposant-lo amb altres intervencions que el mateix Equip de Govern té 
pendents, com seria el famós parc de Vallmora que, entre d’altres, la primera fase del 
qual crec que estava pressupostada per 1.500.000 €, és a dir, que aquesta ampliació 
de Biblioteca ha costat el mateix que el que costaria la primera fase del parc de 
Vallmora.  
 
En un altre ordre de coses, també ens hem assabentat que el municipi d’Alella està 
fent una modificació del seu pla general o està redactant el POUM, el Pla urbanístic 
d’ordenació urbanística. Aquest POUM inclou una part de l’àmbit del camp de futbol 
del Club Deportiu Masnou, en un pla de millora urbana, amb unes grans càrregues 
urbanístiques a causa de les obres i la viabilitat que volen fer. Desconeixem si aquesta 
zona afectada del Club Deportiu Masnou és propietat o no de l’Ajuntament del 
Masnou. El que voldríem saber és si l’Equip de Govern ha presentat al·legacions a 
aquest POUM i en quins termes s’han presentat aquestes al·legacions.  
 
I, ja per acabar, un tema que, personalment, m’incomoda, però que vull fer patent en 
aquest Ple. S’ha vist un candidat a l’Alcaldia del Masnou arrencant cartells d’altres 
candidatures. Des d’aquí volem fer una crida al respecte envers els altres. Som 
conscients que encara no s’ha procedit al sorteig dels panells per a cada partit polític, 
però entenem que la gent pot penjar els seus cartells i em sembla que no està bé 
arrencar els cartells aliens. Abans que arribi la campanya electoral, volem fer una crida 
al respecte envers els altres, anticipant-nos a aquests fets, i demanem que, quan es 
produeixi el sorteig de panells, entre tots posem de la nostra part per ocupar aquells 
que ens siguin assignats. Moltes gràcies. 
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La Sra. Maria Dolores Chacón 
 
Gràcies, senyor alcalde. La meva intervenció va adreçada cap a la parada d’autobús 
que hi ha al torrent de Can Gaio. Resulta que, arran de les pluges, vaig passar-hi amb 
el paraigües i no podia passar. Vaig intentar fer com si anés amb cadires de rodes i la 
persona que vagi amb cadires de rodes ha de baixar a la calçada perquè, per darrere 
de la parada d’autobús, no hi pot anar. Si la porta així, sí, però si ha d’anar amb els 
seus braços fent anar les rodes, senyors, això facin-ho mirar, no poden passar i han de 
baixar al carrer. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Pregunto, per aclarir-me: de les preguntes que han fet els representants d’Esquerra 
Republicana, hi ha alguna resposta verbal en aquest Ple? No, passaran a ser per 
escrit. 
 
De les preguntes que ha fet el Grup de Convergència i Unió, el Sr. Flo, resposta per 
part del Sr. Màxim o de la Sra. Cruz. 
 
La Sra. Cruz Álvarez 
 
Sí, a veure. Bona nit. Per donar resposta al senyor Flo sobre el tema de l’escola 
bressol La Barqueta. Aquestes incidències que comentaves es van posar de manifest 
en el tràmit de l’autorització sanitària que és competència de l’Agència de Salut 
Pública. És un altre tema aquest. La Regidoria de Salut Pública del Masnou vam fer 
d’intermediaris, de mediadors, entre l’Agència de Salut Pública i la Regidoria 
d’Educació. Per això passo la paraula al Sr. Màxim, que li pot explicar millor com ha 
anar el procediment i quin és l’estat actual. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
De seguida. El procediment posa de manifest la descoordinació que hi ha entre 
l’Agència de Protecció de la Salut i la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Educació, perquè el primer de què s’ha de deixar constància és que el projecte de La 
Barqueta, abans de ser executat, es va trametre al Departament d’Educació que 
recordeu que subvencionava, en una part molt important, el projecte, i el Departament 
d’Educació i, per tant, la Generalitat va dir que endavant. I es va construir l’escola 
exactament com deia el projecte. El problema es planteja quan, després, ve l’Agència 
de Protecció de la Salut i fa una inspecció i detecta, segons la seva interpretació, que 
no és la interpretació de la Generalitat de Catalunya, una sèrie de deficiències. 
Algunes considera que són d’obligat compliment i d’altres són únicament 
recomanacions. Nosaltres trametem aquestes discrepàncies al director facultatiu 
redactor del projecte, que també s’ha de dir que és el mateix que va realitzar el 
projecte de Sol i Solet i que el va construir i no va haver-hi cap problema i, posat en 
contacte amb la Generalitat, li manifesten que ells continuen sense posar-hi cap tipus 
d’objecció i no hi ha hagut manera que, entre els uns i els altres es posin d’acord amb 
un protocol determinat que sigui d’obligat compliment per tots els projectes d’escoles 
bressol que es construeixin a partir d’ara o a partir d’un temps determinat.  
 
No obstant això, nosaltres posem mans a l’obra amb la col·laboració de la Regidoria 
de Salut Pública. S’ha d’agrair l’esforç que va fer la seva tècnica i manifestem a 
l’Agència de la Protecció de la Salut el nostre desconcert per aquesta situació i, a partir 
d’aquí, realitzem algunes de les actuacions. Seguim mantenint discrepàncies amb 
algunes de les actuacions que ens plantegen, algunes de les quals són: se’ns demana 
que fem un control cada cinc anys, per exemple, vostè ho deu haver llegit, i La 
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Barqueta fa un any que funciona; per tant, jo crec que hi ha coses que no tenen cap 
mena de sentit. D’altres s’han corregit, com el tema de les aixetes d’accionament no 
manual, que allà on eren obligatòries, o s’ha entès que eren obligatòries, s’han 
col·locat. Estem encara discutint el tema de la protecció dels llums, translúcida de la 
llum, perquè s’està fent referència a un reglament de l’any 1983 i som a l’any 2011 i els 
llums que es col·locaven l’any 1983 i el 2011 no tenen res a veure, però, no obstant 
això, vostè ja ho sap que, malgrat el que diu l’informe que vostè ha llegit, que té tota la 
raó, de 27 de gener de 2011, tenim una autorització de funcionament signada per 
l’Agència de Protecció de la Salut el 2 de desembre, el 2 de desembre de 2010; per 
tant, jo crec que s’ha dit també respecte al suggeriment que vostè o l’esment que vostè 
feia respecte al carnet de vacunacions i certificats mèdics, és una cosa que s’ha 
reclamat de l’empresa que gestiona la gestió pedagògica de l’escola, de la mateixa 
manera que també alguns gots que estaven desendreçats o algun tipus de material 
que estava ocupant un espai que no havia d’ocupar, se’ls ha dit que el retirin. Jo crec 
que el que ha de tranquil·litzar tothom és que, finalment, des del 2 de desembre tenim 
autorització de funcionament de l’Agència i que del departament l’hem tinguda des 
d’un principi.  
 
El Sr. Ferran Flo 
 
L’autorització sanitària de funcionament a partir del dia 9 ja s’ha derogat, ja no cal, 
però vaja, això és el de menys. Més que res, és clar, que és una instal·lació nova, 
aquestes despeses que s’han de canviar els llums, que siguin d’una manera que siguin 
d’una altre, les aixetes, etc., etc., es poden evitar de nou en nou, es fa ben fet i no hi 
ha cap mena de problema. Quant a la resta que has dit dels cinc anys, això fa 
referència a l’ASI, que és una inspecció de l’aigua que s’ha de fer cada cinc anys. 
Evidentment, si és inicial aquesta escola no l’heu feta, ara que heu de fer-la i, a partir 
de llavors, cada cinc anys s’ha d’anar repetint, simplement això. Gràcies.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Justament la queixa del Govern anava en el sentit que deies tu, és a dir, no té cap 
mena de sentit que ara ens diguin que hi ha coses que s’havien de fer de manera 
diferent quan això ens ho haguessin pogut dir quan el projecte estava encara en fase 
de redacció o en fase d’adjudicació de l’obra. Aquest és el problema, perquè hi ha 
coses que es poden corregir durant l’obra i el cost posterior no és el mateix, i d’aquí 
venia la nostra sorpresa i la certa indignació.  
 
Respecte al planejament a Alella, nosaltres el que hem fet ha estat, en termini 
d’informació pública, ens va arribar la comunicació a nosaltres, em sembla que la 
setmana passada, per tant, el que hem fet ha estat passar la documentació a estudi 
dels serveis tècnics municipals i, en el moment en què tinguem una informació 
concreta de què és el que planteja, veurem si hem de presentar-hi o no al·legacions. 
Probablement haurem de presentar-hi al·legacions.  
 
I només una cosa per si es referia a mi en el tema del candidat a l’Alcaldia, perquè, 
com a dit candidat, i no ha dit candidat per a... Jo sí que he desenganxat cartells, però 
no de candidats, o sigui, nosaltres cada vegada que fem un acte ens enganxem la 
nostra pròpia propaganda, sortim sempre a la nit a fer aquesta feina i és molt 
desagradable quan l’endemà al matí et trobes algú que ha publicitat cursos per pèrdua 
de pes, etc., etc., i que aquesta publicitat s’ha col·locat justament i casualment al 
damunt dels nostres cartells. Per tant, jo un dia, quan venia de casa a les 8 h del matí 
cap a l’Ajuntament, al passeig, cada cartell d’aquests que vaig veure el faig arrencar, 
però eren cartells, si feia referència a mi, eren cartells de publicitat, col·locats 
expressament a sobre dels nostres.  
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La Sra. Marta Neira  
 
Sí, un parell de coses. Bona nit a tothom. Senyor García, és igual el que costi la 
Biblioteca. Costi el que costi, ben empleat està, al meu entendre, sobretot si tenim en 
compte que la Biblioteca, cal recordar-ho a tothom, que la Biblioteca és un servei 
obligatori per poblacions a partir de 5.000 habitants i nosaltres en tenim 23.000. I que 
la superfície, el personal, l’horari i el fons bibliogràfic s’estableixen en funció de la 
població i nosaltres estàvem molt lluny del que havíem de tenir. Ja era hora que el 
Masnou tingues la biblioteca que es mereix, ja era hora. jo penso que hem d’estar 
contents, costi el que costi. De fet, ja està fet, ha quedat molt maca i ja està. 
 
A veure, jo també vull fer referència, ah, sí, i sobretot el dia 19, o sigui, aquesta 
setmana, dissabte, s’inaugura la Biblioteca, o sigui que ja podem gaudir de la 
Biblioteca. A veure, jo no sé si es referia a mi. Aquí tots ens sentim una mica al·ludits, 
no? Quan parlem de campanya... Sí, home, és clar, però jo penso que cal parlar clar. 
Jo diria que es referia a mi, perquè em vaig trobar amb el seu director de campanya, 
amb el vostre director de campanya, per això m’ho imagino, o no, el que porta el web, 
bé, és igual, un de Convergència. Ja està. Però, a veure, mireu, jo el diumenge al matí 
vaig sortir a enganxar cartells amb en Màxim no amb un altre, d’acord? Nosaltres vam 
sortir al matí i, mireu, jo vaig començar el dia amb la cartellera que hi ha al davant de 
Ca n’Humet i les dues persones van dir: a aquest ritme farem tres cartelleres, perquè 
el primer que vam fer va ser netejar la cartellera, perquè havia plogut moltíssim i 
estava moll, tot penjant. Vam haver de treure’n dos cartells, un de Foc Nou i un altre 
de l’OME, que era l’únic que encara diguem que era vigent el que anunciava. Ho vam 
haver de posar al terra i tota la pesca, i vam posar un cartell nostre per cada banda i 
vam enganxar amb la mateixa cola que portàvem aquests dos cartells i aquesta va ser 
la nostra pràctica, d’acord? Què va passar? Quan vam arribar a la plaça de Martí i Pol, 
al costat de la Biblioteca, a l’Edifici Centre, quan hi vam pujar ja hi havia un cartell 
nostre posat i n’hi havia tres del Sr. Oliveras, un de meu, la veritat, i tres del Sr. 
Oliveras, i el de dalt estava tot aixecat, així que estava agafat per una punta. Home, no 
podíem agafar i enganxar-hi el cartell, vull dir, el que vam fer és treure’l. Què voleu que 
us digui? N’hi havia dos, un de nostre, i vam dir, no, perquè a més a més és que 
només calia agafar-lo i seguir arrancant-lo i emportar-s’ho tot, i ho vam treure, amb 
molt de compte, perquè no s’arrenquessin els de baix. Sí, home, vam treure aquest, és 
que, a veure, no m’avergonyeixo de dir-ho. A veure, no espero que em doneu les 
gràcies, les gràcies us les hauríem de donar a vosaltres, que en poseu quatre en cada 
una. D’acord? Home, a veure, i, per tant, aquesta va ser la pràctica. Després em vaig 
trobar amb un company vostre, no, no, és que em vaig trobar un company vostre, ens 
vam parar, vam estar parlant i li ho vaig explicar, amb la qual cosa jo, sincerament, 
trobo, en tot cas, malintencionat el comentari, què voleu que us digui. Perquè com que 
vaig..., home, sí, doncs sí. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
El Sr. Pere Parés, és per al·lusions? 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No, no, per al·lusions no, senyor alcalde. Vull fer una reflexió, perquè tinc la sensació 
que estem en un xou continu i que, per tant, jo no sé si l’any que ve val la pena fer un 
Ple de Riure. Diem a la gent que vingui aquí directament, perquè és que estem donant, 
sincerament, li ho dic personalment, un espectacle lamentable i, per tant, jo crec que 
aquí és una cambra, que en aquí hi som els representants de tot el poble, que ens han 
triat per debatre, per dialogar i que no ens han triat per fer humor i que per fer hi hi hi i 
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ha ha ha. Per tant, jo poso aquesta reflexió al damunt de la taula i res més que això. 
Vull dir que és una reflexió personal, no té res a veure amb el que parlàvem i jo, 
particularment, em sento una mica incòmode amb aquesta situació. Per tant, crido a 
tothom una mica a reflexionar sobre aquesta qüestió que, siguem seriosos i que, per 
tant, honrem la institució a la qual representem de la millor manera possible, i crec que 
no ho estem fent de la millor manera possible. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Jo no vull fer un judici de valors sobre les seves paraules, però també cal tenir en 
compte que jo podria ara replicar a la seva reflexió dient que no da lugar, però llavors 
entraríem en un debat. El que és evident és que moltes vegades es produeixen 
reflexions o preguntes tancades o obertes i a partir d’aquí hi ha intervencions. Jo crec 
que la pregunta del Sr. Eduard García, vull dir, ha estat una mica tipus CIA o KGB, 
volent dir: jo tinc coneixements, però no dic qui és el tema. A partir d’aquí s’han produït 
unes respostes i, possiblement, han estat excessives també però això de valorar-les, 
que estem fent un festival de riure, jo crec que és excessiu. De qualsevol manera, el 
que és evident és que nosaltres tractem els temes seriosament, però, a vegades, 
s’han de fer aclariments i aquest és un problema, el de la publicitat i el de la 
propaganda, que cal regular millor, però, moltes vegades, és difícil, vull dir, jo també 
podria dir, doncs, que, a vegades, tenim un lloc per col·locar-hi cartells i no fa falta 
col·locar-n’hi quatre, sinó que, si la mida és x, cadascú hi col·loca els seus. També 
passa que és molt difícil que, sectors que no tenen res a veure amb la campanya 
electoral, col·loquen els seus. Fins i tot s’ha donat una ordre dintre del municipi que, 
aquests dies, s’abstinguin de posar cartells de publicitat que no pertoquen en aquest 
tipus de cartellera, però el carrer és el carrer i controlar el carrer és difícil. Jo no 
m’estendria més, perquè, si no, entraríem ja en judicis de valor que crec que no 
procedeixen. Algú més té alguna resposta a fer verbal? 
 
El Sr. Enric Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. No volia contestar directament avui mateix, però ho faré 
respecte a la parada d’autobús a la intervenció de la senyora Dolors Chacón, perquè si 
no ho fes semblaria i seria poc seriós i poc rigorós, i aquí sí que ho vull ser molt, de 
rigorós. Semblaria que l’Equip de Govern instal·la una nova marquesina d’autobús allà 
on li peta i sense encomanar-se a ningú. Estem parlant que amb el paraigua no podia 
passar i que un minusvàlid no hi passaria. Bé, doncs, sóc el responsable, de moment, 
de l’accessibilitat i de projectes i obres i, precisament, rebrem la propera setmana un 
pla d’accessibilitat de tot el municipi, especialment de la via pública i els edificis 
públics. I la norma número 1 de l’accessibilitat, de la Llei d’accessibilitat, són els 
famosos noranta centímetres com a mínim de pas lliure per dos metres d’altura, 
absolutament lliures. Bé, si ho vol, vostè hi treballa a prop, anirem al lloc perquè, 
evidentment, es va mesurar abans de col·locar aquesta marquesina en aquest indret i 
la mida exacta era de 90 cm. Que és la mínima? Ho sabem, però, compleix la Llei 
d’accessibilitat i barreres arquitectòniques. I no m’ho negui, perquè hi anirem junts i hi 
anirem amb una cinta mètrica i li ho demostraré, d’acord? Res més. 
 
La Sra. Maria Dolores Chacón 
 
No li ho nego, solament jo feia aquesta observació perquè vaig passar i vaig veure que 
amb el paraigua no es podia i vaig intentar fer així i vaig pensar: “molt just, així”. Sí, 
però vaig pensar, era una reflexió, no acusava de res, perquè jo no anava amb una 
cinta mètrica a mesurar o no mesurar, si vol hi anem, però no qüestionava això. El que 
estava fent era una reflexió, si això era correcte o no era correcte. Per què? Perquè 
això condicionava que la persona hagués de baixar i no si està en aquestes condicions 
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no està en moltes condicions de baixar el carrer i pujar en una persona que no té 
aquesta... 
 
Mocions 
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per instar el Govern de la 
Generalitat a mantenir la dotació de Mossos d’Esqua dra en la promoció 2011 
 
El Sr. F. Xavier Serra llegeix la moció següent. 
 
«El desplegament del Cos de Mossos d’Esquadra a tot el territori de Catalunya va 
culminar el mes de novembre de l’any 2008, la qual cosa obliga a dotar de forma 
suficient les noves places de Mossos d’Esquadra. 
 
Malgrat això, el Departament d’Interior ha ajornat la incorporació de 200 dels 800 
mossos previstos per a la promoció 2011-2012 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Mollet. Aquesta decisió de retallar el 25% de les places previstes, adoptada per la 
Conselleria sota l’argument d’una mesura d’austeritat, afecta el desplegament dels 
Mossos d’Esquadra arreu del territori català. 
 
Aquesta forta retallada en el nombre de places, de 800 a 600, pot afectar també 
l’objectiu d’assolir la xifra de 18.000 efectius del cos de Mossos d’Esquadra en els 
propers dos anys, tal com estava previst inicialment al Pla de desplegament de la 
policia catalana. 
 
Així mateix, la reducció de places de la propera promoció podria generar un problema 
en la distribució d’agents a la ciutat de Barcelona, que té acordat cada any un 25% 
dels mossos de cada promoció. 
 
Tot i que el programa electoral de CiU, força política que avui governa el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, prometia “centrar els esforços a corregir el dèficit de mitjans 
humans i materials del cos de Mossos d’Esquadra”, i que el mateix president de la 
Generalitat, el senyor Artur Mas, s’havia compromès a no reduir “mestres, metges i 
mossos”, el Govern de la Generalitat, incomplint el seu programa i els compromisos 
del seu candidat, ha retallat 200 places de les 8.010 previstes en la promoció de 
mossos d’aquest any. 
 
A la vegada, el sindicat policial SME-CCOO ja ha reclamat més efectius, principalment 
a la demarcació de Girona i també a la de Lleida, on asseguren que hi ha comissaries 
que estan “sota mínims” i pateixen una situació “d’autèntica inseguretat” per la manca 
d’efectius. 
 
És per això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que el Ple de l’Ajuntament prengui els acords següents: 
 
Primer. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la previsió de 800 nous mossos 
d’esquadra en la promoció de 2011, i deixar sense efecte la retallada acordada de 200 
places, per tal de poder atendre la demanda de més efectius de Mossos d’Esquadra a 
la ciutat de Barcelona i en diverses comarques de Catalunya. 
 
 
Segon. Remetre aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, a la Federació de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis, i a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.» 
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El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 13 vots a favor (PSC, 
ICV-EUiA i ERC), 6 vots en contra (CiU), i 2 vots d’abstenció (dels dos regidors no 
adscrits). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Bé, ja és més o menys costum la nostra postura en determinades mocions que no 
tenen un interès o una relació directa amb el que passa al municipi i la veritat és que 
aquesta és encara una mica més preocupant, perquè, fins ara, no havíem arribat a 
aquesta línia i és que són mocions d’un caire polític de contesa electoral i, és clar, jo 
no sé què passarà en el futur dels plens, però bé, si que agrairia a aquestes persones, 
que estan en legítim dret de presentar aquest tipus de mocions, que miressin de fer la 
política allà on toca. Potser ara tindrem una campanya electoral, potser hi ha el 
Parlament de Catalunya per a coses que són més pròpiament pensades per fer aquest 
tipus de retrets a forces polítiques. No seré jo, lògicament, qui defensi si l’actuació de 
la retallada és o no és suficient o si està presa amb suficient coneixement del tema i si 
és una mesura necessària econòmicament, però sembla que, segons tots els diaris, la 
Generalitat no té ni un puto euro. Per tant, si no hi ha ni un euro, alguna cosa s’hi 
haurà de fer. Com que tampoc no s’especifica a la moció si és que és un tema de 
seguretat, si pot afectar la seguretat, perquè, fins ara, totes les opinions que hem 
sentit, tant d’aquest Ajuntament com d’altres institucions, és que no hi ha manca de 
seguretat, que els delictes no van augmentant, és a dir que, fins ara, almenys el que 
se’ns havia dit fins ara, era això, que no es que hi hagués una manca de seguretat, per 
tant, tampoc no podem saber si aquestes places que poden no crear-se o no 
convocar-se també podrien afectar la seguretat ciutadana, que és això el que sí que 
ens podria importar perquè, ja et dic, l’argument de la moció, sembla que va dirigit a 
retreure alguna promesa electoral o fer qualsevol rebuig a una força política. Això a 
nosaltres no ens agrada. Ja hem manifestat que som més partidaris de debatre aquí 
mocions que tinguin contingut municipal i espero i desitjo —perquè, segurament, seran 
moltes les retallades que haurà de fer el nou Govern— que amb la nova retallada no 
vegem aquí una moció per demanar que el Govern faci o desfaci aquella decisió.  
I, ja finalment, com a mostra, perquè al final és el que denunciem o el que hem estat 
denunciant nosaltres, els dos regidors no adscrits, és una mica la incoherència, és a 
dir, quantes mocions s’han presentat en aquest municipi de grups que no formen part 
de l’Equip de Govern amb un contingut totalment municipal i en quantes s’instava 
l’Equip de Govern que fes o prengués alguna mesura o decisió determinada i en 
quantes l’Equip de Govern argumentava amb un informe jurídic, s‘ha dit o s’ha exposat 
que les competències del Ple són competències del Ple, les competències de la Junta 
de Govern són Junta de Govern i, per tant, una moció que pugui dir o pugui intuir o fer 
que la Junta de Govern decideixi sobre una determinada qüestió que no és 
competència del Ple no es pot aprovar, és un acord vàlid, és un acord invàlid, és un 
acord nul i ara resulta que nosaltres podem decidir o demanar que la Generalitat de 
Catalunya deixi sense efecte la retallada, és a dir, nosaltres ara tenim la capacitat de 
demanar a una altra institució, amb la qual no tenim ni per cosins germans cap mena 
de responsabilitat i resulta que això sí que es pot fer, amb qualsevol tipus de mocions, 
i les mocions que tenen contingut municipal que demanen que l’Equip de Govern actuï 
o faci una determinada actuació, se’ns diu que això no, perquè les competències estan 
ben delimitades i no corresponen al Ple sinó a la Junta de Govern Local. Per tant, els 
acords seran anul·lats i ara resulta que nosaltres podem demanar que la Generalitat 
de Catalunya faci o prengui decisions al nostre desig o al desig de les persones que hi 
han votat a favor. Per tant, és una mica per reiterar l’argument que hem estat 
manifestant molt de temps i esperem que la preocupació que ara se’ns obre perquè, 
en definitiva, amb un canvi de Govern és lògic i hi haurà decisions que canviaran de 
sentit i esperem que això no sigui que aquest Ple no es converteixi en aquella bústia 
de mocions via partit que arriben aquí per ser discutides sense cap tipus de contingut 
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municipal. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Gisbert 
 
Molt bé, Sr. Avilés, li agraeixo la seva reflexió.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, Sr. alcalde. Jo, en tot cas, evidentment, com a força política de Convergència 
i Unió, nosaltres donem suport a les decisions en aquest aspecte al Govern de la 
Generalitat. Nosaltres mai no ens hem negat que en aquesta cambra es pugui parlar 
absolutament de tot i si aquesta moció hagués tingut una afectació molt directa aquí, a 
la comarca, o a la Comissaria de Premià, cosa que no hem vist per ara ni que s’hagi 
justificat, nosaltres no hauríem tingut cap inconvenient a donar-hi suport, perquè, 
evidentment, les necessitats del Masnou haurien estat unes altres. Jo crec que estem 
al davant, si em permetem l’expressió, d’una moció que torna a fer girs en el 
llenguatge. Segurament, si Iniciativa per Catalunya estigués governant no parlaria de 
retallades, sinó que parlaria d’ajornament, de la mateixa manera que en lloc de 
barracons va parlar d’aules prefabricades i de la mateixa manera que en lloc de 
transvasament de l’Ebre va parlar de captació puntual d’aigua, i així en moltes coses 
més. Per tant, si vostès veuen com una retallada la incorporació de 600 mossos més, 
doncs bé, en fi, és un tema que no discutiré, és un tema totalment subjectiu. En 
qualsevol cas, la promoció inicial, si no tinc mal entès, era de 500 mossos. Per tant, hi 
ha una ampliació. En qualsevol cas, hi ha un compromís perquè la Conselleria de 
Seguretat i Interior, que és l’única de les conselleries de la Generalitat que aquest any 
ampliarà personal i, per tant, retallar. Jo accepto dir les coses pel seu nom, jo sí que 
ho accepto, retallar, perquè jo crec que la gent té la necessitat de saber, que se’ls 
expliqui on som i cap on anem i que, per tant, la necessitat de retallar aquestes places 
implicarà, tal com s’ha dit, que el 2015 les 18.300 places, no 18.000, 18.300 places 
segons l’acord de la Junta de Seguretat, es podran complir, perquè hi ha un 
compromís que nosaltres, d’entrada, ens creiem i, si no, ja ho denunciarem, que 
aquestes places seran absorbides en properes convocatòries. En qualsevol cas, 
nosaltres entenem que això vol dir, aquesta retallada vol dir aquesta priorització i que 
estem davant d’un context en què ens apropem a un 4% de dèficit en termes de PIB 
català quan el previst inicialment pel Govern sortint era el 2,7%. I per tant, bé, res més 
que això, el que intento és justificar una mica totes aquestes coses. Però jo també he 
mirat això que diu del programa electoral i no ho dubto, però en tot cas el nostre 
programa electoral de referència, que és el que nosaltres hem tingut i el que hem 
sotmès a consideració dels ciutadans, no diu res. Jo me l’he llegit diverses vegades i 
després n’hi faré arribar una còpia. No posa res d’això que diu la moció i, darrerament, 
jo crec Iniciativa per Catalunya pot parlar amb coneixement i pot parlar amb 
consistència de moltíssimes coses, això no ho negaré i tampoc no vull que em mal 
interpretin, però, segurament, hi ha dues coses de les quals no es pot parlar: l’una és 
dels bombers i l’altra és dels mossos d’esquadra. 
 
Recordo que el mateix president de la Generalitat, el president Montilla, els ha 
recriminat en més d’una ocasió el paper que ha tingut la Conselleria d’Interior. Fins i tot 
els seus socis d’Esquerra Republicana, obertament i a través dels mitjans de 
comunicació, han reconegut que era un error; per tant, aquesta és la nostra posició i, 
per tant, així intentarem defensar aquest no. Gràcies. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, a veure, per contestar. A veure, les mocions que toquen o no toquen en la política 
municipal. Això en tot cas no és objectiu, sinó perfectament comprovable: que, 



32 
 

qualsevol cosa que tingui a veure amb el desplegament de mossos afecta la política 
municipal, perquè nosaltres, que jo sàpiga, som a Catalunya i, per tant, el 
desplegament dels mossos d’esquadra també ens afecta. Igual que ens afectarà, al 
seu moment, si hi ha més o menys metges o si hi ha més o menys mestres. És la 
mateixa cosa. Tot són decisions que prenen departaments que són de la Generalitat i 
que no són preses per l’Ajuntament del Masnou, però sí que poden afectar o afecten la 
nostra població. I, evidentment, en aquest sentit tornarem a portar al ple aquells temes 
que ens semblin a nosaltres que puguin afectar la nostra població, sigui per via directa, 
directíssima, perquè sigui la col·locació d’una cosa, d’una persona, etc., dintre del 
nostre territori, sigui per afectació general. I, evidentment, fem política on toca. Aquí, a 
l’Ajuntament, que jo sàpiga, és un organisme polític i no crec que la definició hagi 
canviat en aquest sentit; per tant, és on toca fer política, en aquest cas, de la població 
que pot prendre, en representació dels ciutadans i ciutadanes de la població, decisions 
en virtut de la representació d’aquests ciutadans i ciutadanes sobre els temes que els 
afecten i, evidentment, aquest Ple pot demanar el que se li ocorri a qualsevol altra 
administració superior que tingui un altre tipus de competències i, no ho dubto, si en 
comptes de parlar dels mossos d’esquadra de manera general parléssim, com s’ha dit, 
de la Comissaria de Policia de Premià de Mar, la demanda seria exactament la 
mateixa, la situació jurídica seria exactament la mateixa i, en canvi, no hi hauria aquest 
problema per poder decidir què demanem a alguna altra institució que prengui una 
mesura diferent.  
 
Respecte a la intervenció ja del portaveu de CiU, home, jo no sóc matemàtic, sóc 
historiador, tinc el problema que els números no són el meu fort. Que jo sàpiga, per 
això, si hi havia previstos 800 mossos i al final n’hi ha 600, la retallada és de 200. 
Sense ser matemàtic, ens podem equivocar en aquest tema, suposo que no. Respecte 
si Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida pot parlar de bombers i mossos 
d’esquadra, ni vostè ni ningú no impedirà a aquest grup parlar de mossos d’esquadra 
ni de bombers. És el nostre dret democràtic explicar la nostra posició sobre aquests 
temes i sobre qualsevol altre tema, absolutament el nostre dret democràtic. Ens 
equivoquem o no. I el nostre dret democràtic és poder parlar d’aquests temes com de 
qualsevol altre i, insisteixo, ni vostè, ni el seu Grup ni ningú no ens impediran parlar 
d’això.  
 
El Sr. Eduard Gisbert conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.05 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. 
 
 


