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Un futur incert per a les 
escoles bressol i l’escola 
de música municipals

Arran de l’anunci de la Generalitat d’ajor-

nar indefinidament el pagament del fi-

nançament de les escoles bressol i de les 

escoles de música als ajuntaments, i vista 

l’actitud del Govern municipal de CiU i ERC 

que, en primera instància, van decidir tan-

car l’escola de música i han incrementat, 

per segona vegada, les taxes de les es-

coles bressol, podem afirmar amb molta 

preocupació que, si el govern municipal no 

rectifica la seva obtusa política en el sen-

tit de prioritzar l’educació, és evident que 

aquests serveis municipals estan sentenci-

ats a desaparèixer. 

Que el Govern municipal de CiU i ERC 

no prioritza l’educació és una evidència, 

només cal veure el pressupost municipal: 

han augmentat considerablement el pres-

supost de manteniment en 400.000 euros 

i una mica el de cultura, en detriment de 

totes les altres regidories, entre aquestes, 

Educació. Un Govern municipal que prio-

ritza l’educació hauria fet les previsions 

pressupostàries necessàries per fer front 

a la reducció de les subvencions aportades 

per la Generalitat, perquè ja se sabia que 

això passaria. 

En canvi, el que han fet és incrementar 

la càrrega econòmica de les famílies. Cal 

que tothom sàpiga que l’augment de les 

taxes de les escoles bressol suposarà per 

a les famílies un increment anual de 650 

euros. No es pot obligar a les famílies que 

necessiten aquest servei a suportar costos 

tan elevats i menys si tenim en compte que 

aquest mateix Govern també ens ha aug-

mentat els impostos, especialment l’IBI 

en un 13,5%. Només amb aquest impost, 

l’Ajuntament recaptarà més de 800.000 

euros. Que ens expliquin per què no volen 

destinar una petita part d’aquests diners 

a assumir el manteniment de les escoles 

bressol i de l’escola de música.

Consideració a part mereix l’escola de 

música municipal, perquè n’hi ha per llo-

gar-hi cadires. Primer, decideixen tancar-

la. Però, veient la reacció contrària de les 

famílies davant d’una decisió tan desafor-

tunada, el Govern municipal  decideix rec-

tificar i els mateixos grups que el formen, 

CiU i ERC, que dies abans volien tancar 

l’escola de música, ens sorprenen poc des-

prés presentant una moció per garantir-ne 

el futur. No és broma. Això, però, no va im-

pedir la presència, en el Ple municipal, de 

famílies usuàries de l’escola de música que 

van llegir un manifest demanant al consis-

tori el seu compromís amb la continuïtat 

de l’EMMUM. El del nostre Grup municipal 

el tenen.

Per cert, crida l’atenció que en un Ple 

en el qual es parla bàsicament d’educació, 

la regidora d’Educació no digui ni una pa-

raula. Si tan poc s’hi dedica, potser el seu 

sou s’hauria de destinar a cobrir les despe-

ses de les escoles bressol i de música. Sens 

dubte, hi sortiríem guanyant.

El socialistes creiem fermament en 

la importància de les escoles bressol per 

al desenvolupament dels infants. És per 

aquest motiu que vam presentar, en el dar-

rer Ple, una moció en defensa dels centres 

educatius municipals i del manteniment 

de la xarxa pública d’escoles bressol, mo-

ció que va ser aprovada per unanimitat en 

el Ple de 17 de maig.

Però sabem que això no és suficient, 

sabem que hem de sumar esforços amb al-

tres municipis que es troben en la mateixa 

situació. Per això, hem recollit signatures 

en defensa de les escoles bressol, tal com 

s’ha fet en altres 500 municipis de Cata-

lunya, i les hem presentat al Parlament de 

Catalunya amb l’objectiu d’exigir al Govern 

català que assumeixi la seva responsabili-

tat i garanteixi la viabilitat de les escoles 

bressol municipals. 

Per part del Govern municipal de CiU 

i ERC, cal esperar que sigui conseqüent 

amb la moció aprovada abans esmentada 

i que actuï en conseqüència, rectificant la 

seva política i prioritzant l’educació al nos-

tre municipi.

Un país que no aposta per l’educació 

és un país sense futur!

Un futur incert per 
a les escoles bressol 
i l’escola de música 
municipals

Prou sorolls: pantalles 

acústiques, ja!!!!

Més impostos i més 
despesa

Regidor socialista 
denunciat per l’alcalde 
del Masnou
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Prou soroll: pantalles acústiques, ja!!!!

El Grup Municipal Socialista del Masnou porta al Parlament la moció i insta el Govern de la Gene-
ralitat a exigir a ACESA la instal·lació urgent de pantalles acústiques i el plantat de la vegetació 
més eficaç, per capturar els gasos emanats del trànsit a la C 32 al seu pas pel nostre poble. 
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Presentada pel nostre Grup al Ple fa cinc mesos, aques-

ta moció va ser aprovada per unanimitat, encara que  

l’equip de Govern no ha fet cap pas per al compliment 

dels acords aprovats. És per això que vam demanar al 

Grup Parlamentari Socialista que presentés la nostra 

moció a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Par-

lament de Catalunya. El 7 de març passat es va aprovar 

per unanimitat, en aques-

ta Comissió, una proposta 

de resolució que insta el 

Govern de la Generalitat 

a instal·lar pantalles acús-

tiques a la C32 al seu pas 

pel Masnou.

El motiu que CiU al-

legava per votar en con-

tra de la proposta era 

el fet que l’escola Rosa 

Sensat es va construir 

després que l’autopis-

ta, però varen rectificar 

en veure que la resta de 

Grups donaven suport a 

la moció, no sense modi-

ficar el text:  canviar exigir a ACESA per demanar a 

ACESA. Un to més suau que diu molt de la voluntat real 

del nostre alcalde i de l’equip de Govern sobre això, en 

línia amb la seva actitud fins aleshores: no havien par-

lat amb la Generalitat ni amb el seu Grup parlamentari 

per defensar una proposta unànime per al nostre poble.

El Grup Municipal Socialista del Masnou està con-

vençut que podem aconseguir aquesta important mi-

llora de la qualitat de vida al Masnou si treballem amb 

fermesa. No pararem fins a aconseguir-ho, perquè els 

veïns i les veïnes del Masnou suporten un nivell de con-

taminació acústica molt elevat, superant els límits mar-

cats per la legalitat mediambiental vigent , cosa que 

va quedar demostrada en els estudis realitzats sobre 

la mobilitat al Maresme. És per aquest motiu  que cal 

prendre les mesures ade-

quades i de forma urgent, 

com ara la instal·lació de 

pantalles acústiques que 

preservin dels sorolls.  

Hem donat passos ferms 

en aquesta direcció, ara 

toca esperar. La Generalitat 

té un termini de quatre me-

sos per donar compliment a 

la resolució aprovada per la 

Comissió de Territori i Sos-

tenibilitat, és a dir, per fer 

les gestions oportunes amb 

ACESA perquè instal·li les 

pantalles acústiques i altres 

mesures per tal de reduir la 

contaminació, com el plantat de vegetació més adient 

per recollir els gasos emanats del trànsit. 

Aquest termini acaba el mes de juliol. Continuarem 

alerta i farem el seguiment, per tal que la Generalitat 

faci complir la legalitat i insti a la concessionària d’auto-

pistes ACESA a assumir el cost de l’esmentada mesura.

Grup Municipal PSC El Masnou 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Pots adreçar-te a nosaltres al telèfon 555555555) i al correu electrònic: elmasnou@socialistes.cat.

Pots seguir-nos també a través de twitter (@PSCel masnou) i facebook (elmasnouPSC).

Els membres del Grup Municipal Socialista són:
Marta Neira Reina: martanr@elmasnou.cat

Artur Gual Castellana: arturgc@elmasnou.cat
Nuria Fusellas Gaspa: nuriafg@elmasnou.cat
Ernest Suñé Nicolás: ernestsn@elmasnou.cat

Marta Neira i Artur Gual, acompanyats del president de l’Associació 
de Veïns de Ramón y Cajal, el Sr. José Luis Montes, al Parlament 
de Catalunya per la defensa de les pantalles acústiques del Masnou.
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Més impostos i més despesa

LES XIFRES ECONÒMIQUES DEL MASNOU EN DOS MINUTS

El Grup Municipal Socialista va votar en contra de les mesures previstes en el Pla d’Ajust Econòmic, 
perquè comporta uns compromisos per als propers 10 anys que no han estat estudiats amb la pro-
funditat que requereix la importància dels acords i, tot i el llarg termini a què fan referència, no han 
estat consensuats amb la resta de forces polítiques. 
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Per primera vegada, l’Ajuntament demana un crèdit per 
finançar despesa corrent. Aquest Pla es du a terme per 
solucionar un problema de tresoreria puntual a causa, 
principalment, del gran deute (2M€)  que la Generalitat 
té amb el nostre Ajuntament. Com ho resol l’equip de 
Govern municipal? Amb una operació d’endeutament 
del nostre municipi a llarg termini que condiciona el 
pressupost dels propers 10 anys. Serem intervinguts i 
no sembla tan clar que sigui necessari adoptar aquestes 
mesures: aquest any tancarem l’exercici amb un diferen-
cial positiu d’1 M€, gràcies a l’augment d’impostos i no a 
la reducció de la despesa i, a més, la Diputació avança 
una bona part del deute (800.000€), la qual cosa millo-
rarà la disponibilitat  econòmica de l’Ajuntament.

Tampoc no compartim la idoneïtat del pressupost muni-
cipal de l’actual equip de Govern que, lluny de ser restrictiu, 
és un pressupost expansiu de 22,1M€ (1,3M€ més que l’any 
anterior). En definitiva, més impostos i més despesa. 

 L’increment d’ingressos es gràcies a una major 
pressió fiscal: un 13,5% d’augment del rebut de l’IBI i la 
nova taxa de clavegueram.

Pel que fa a la despesa, aquesta augmenta en 400.000€ 
en serveis externs, amb el greuge que TOTES les partides 
destinades a l’atenció a les persones (Educació, Igualtat, 
Salut, Solidaritat,...) han sofert una retallada. Cal destacar 
especialment les partides de Promoció Econòmica i Ser-
veis Socials, una contradicció si tenim en compte la situa-
ció econòmica que estem patint. El que és més contradic-
tori, però, és que mentre aquestes partides pateixen una 
rebaixa substancial, d’altres com ara Manteniment i Ser-
veis, ja de per sí les més importants del pressupost (?), ex-
perimenten un augment considerable respecte a l’any an-
terior. Les entitats són les altres grans damnificades. Les 
aportacions municipals disminuiran considerablement en 
concepte de subvencions: si empobrim les entitats es-
tem empobrint la vida del poble.

Els temps que vénen són complicats, però que en-
cara ho seran més si no busquem la complicitat de la 
ciutadania i la resta de forces polítiques i si, a més, 
optem per  embolicar els propers anys amb ajustos in-
justificats. Aquesta sembla, però, l’actitud del Govern 
municipal. 

PUGEN
L’IBI un 13,5%, el rebut de l’aigua amb la 
nova taxa de clavegueram, la desocupa-
ció, la despesa municipal, els ingressos de 
l’Ajuntament en 1,8 M€, el deute, els pres-
supostos de Manteniment i de Cultura, la 
desinformació municipal, el descontenta-
ment de la ciutadania...

BAIXEN
Les despeses en Promoció Econòmica, les 
subvencions a entitats, els ajuts en ser-
veis socials, la qualitat dels serveis muni-
cipals, els ingressos previstos pel Govern, 
el poder adquisitiu de la ciutadania del 
Masnou, la reducció de la despesa enceta-
da en l’anterior mandat...

Marta Neira, Artur Gual, Núria Fusellas i Ernest Suñé, 
regidors del Grup Municipal PSC-PM a la sala de Plens municipal.
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Regidor socialista denunciat per l’alcalde del Masnou

El passat 14 de febrer, el diari El País vinculava l’alcalde 
del Masnou, el Sr. Pere Parés, en una trama ordida 
amb la finalitat d’enriquir-se a costa de l’Associació 
de Municipis de Catalunya (ACM). Presumptament 
l’empresa que el Sr. Parés havia creat l’any 2003, ha-
via facturat fins a l’any 2011 gairebé un milió d’euros 
a costa d’inflar factures per serveis que li eren com-
prats per l’ACM, el gerent de la qual, era el Sr. Josep 
Maria Matas, llavors cunyat seu. Una empresa sense 
treballadors, sense oficines i que, el mateix dia de la 
seva constitució, va facturar una important suma de 
diners.... així fins el gairebé milió d’euros.

En aquests moments, la Fiscalia està investigant 
aquest afer per si és constitutiu de delicte, quin és 
l’abast de la implicació de cadascun dels diferents ac-
tors i on han anat a parar els diners presumptament 
estafats.

L’alcalde del Masnou va llegir una declaració pú-
blica el 17 de febrer que, tot i que va donar algunes 
respostes, va deixar encara molts més dubtes. Mal-
grat les interpel·lacions, tant dels diferents Grups de 
l’oposició com del grup de veïns presents en el Ple, 
a hores d’ara, el Sr. Parés encara no ha donat cap 
resposta, deixant una ombra gens beneficiosa per la 
institució que representa.

Des de la data de publicació de la primera notí-
cia fins a dia d’avui, el nostre 
company del Grup Munici-
pal Socialista, Ernest Suñé, 
ha donat la informació que 
pertocava, tant des del punt 
de vista informatiu com des 
del punt de vista polític, fent 
servir les eines que té al seu 
abast: els seus blocs.

Efectivament, fent ús del 
legítim dret d’expressió ava-
lat per la nostra constitució 
així com l’obligació inherent 
al seu càrrec d’electe local, 
ha fet un seguiment exhaus-
tiu i crític d’aquest afer fent 
servir com a única eina la 
informació publicada pels 
diferents mitjans de comu-
nicació. Una crítica oberta i 
transparent, amb l’única fi-
nalitat de conèixer la veritat 
de tot plegat i donar respos-

ta a preguntes, com ara per què va muntar el Sr. 
Parés l’empresa?

Sembla que al Sr. Parés no li importa que el seu 
cunyat hagi utilitzat el seu nom per enriquir-se de 
forma il·legal i això fa pensar. Tampoc no diu res 
de la informació que, dia rere dia i des del febrer 
d’aquest any, es publica a la premsa sobre la seva 
vinculació a la trama. Cap queixa, cap acció. El silen-
ci com a resposta.

Però sí que ha presentat una denúncia contra 
l’Ernest Suñé. Segurament, quan llegiu aquest butlle-
tí haurà passat l’acte de conciliació que pretén el 
Sr. Parés amb el nostre company, sota amenaça de 
querella criminal per injúries que, ja us avancem, no 
suposarà cap rectificació d’allò que ha publicat el 
nostre company.
• Què pretén en Pere Parés, el nostre alcalde? 

Quedar com a víctima? 
• Víctima és el nostre company a qui no deixen 

exercir el seu dret i el seu deure. 
• Víctimes som la resta de regidors i regidores als 

quals això els podria coaccionar. 
• Víctimes som tots els masnovins i masnovines 

als quals el nostre alcalde no ha donat respos-
ta a la pregunta: per què va muntar aquesta 
empresa, Sr. alcalde?

Trama a l’entorn de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), segons va publicar el diari 
El País el 29 de maig de 2012.
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