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del Partit dels 

Socialistes 
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El Masnou, a 7 de maig de 2018 
 
 
 
Vista la proposta presentada pel govern per a l’aprovació inicial dels expedients de 
modificació de crèdits núm.10 per Crèdit extraordinari i 11 per suplement de crèdit, 
d'inversions sostenibles; el Grup Municipal del PSC presenta la següent esmena: 
 
 
Única. Esmena d’addicció al punt Segon  
 

Aplicació: ES 34211 62200 Millora i ampliació nou complex esportiu 
Crèdit Final proposat pel govern: 1.688.152,80€  
Increment proposat PSC Coberta Verda:  250.000€  
Increment proposat PSC Aparcament: 300.000€  
Crèdit Final proposat pel PSC: 2.238.152,80€  

 
Com a condició inherent a l’aprovació de l’esmena relativa a la Coberta Verda, el 
govern engegarà un concurs públic d’idees en el termini de tres mesos per a 
seleccionar la coberta verda pel Poliesportiu, que serà escollida per un tribunal tècnic 
seleccionat pels diferents grups del consistori, i que estableixi una plena i adequada 
integració visual en l’entorn del Parc Vallmora. 
 
Com a condició inherent a l’aprovació de l’esmena relativa a l’aparcament, el govern es 
compromet a realitzar en el termini de tres mesos un estudi sobre la mobilitat a 
l’entorn del poliesportiu en base a les assistències de vehicles i persones previstes tant 
de fluxos ordinaris com dels esdeveniments multitudinaris i del seu impacte a fi i efecte 
d’aplicar els canvis i espais d’aparcament necessaris per a garantir la fluïdesa i la 
normalitat a la zona. 
 
Tanmateix a les partides inversores ja existents creiem oportú incorporar de forma 
urgent les presents accions per desenvolupar el més urgent possible: 
 

Ramon y Cajal / Maricel 
• Arranjar -asfaltar- ronda de connexió Vallmora, zona Horts Urbans 

Ocata 
• Reposar senyals de trànsit 

Bell Resguard 
• Escales Mirador  
• Accessos per a vianants per la NII fins a Càmping i Can Teixidor 
• Replantar arbres i palmeres al Parc de Llac i resta d’espai municipals 

Tot el Municipi 
• Incrementar el nombre de camins escolars  
• Enllumenat del poble 
• Enllumenat del passeig marítim fins a Premià 
• Arranjament de voreres i calçades 
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• Canviar arbres malalts i replantar els morts 
• Projecte "Murals per la Convivència": Si el jovent volen pintar parets fem-ho 

possible facilitant espais i pintura. 
 
De la mateixa forma, i en les partides destinades a projectes i obres desitgem que 
s’elaborin els següents projectes: 
 

• Nou Nucli Zoològic ubicat dins el municipi (ADAM) 
• Noves pistes petanca antic Skate Park 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest Suñé 
Portaveu PSC-CP 


