Núm. PLE2015/1
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 22 de gener de 2015
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 22 de gener de 2015, es reuneixen, a la sala de
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària, sota la
presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la
tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra.
Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i
el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra.
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr.
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
Actuen de secretari general i d'interventora les que ho són de la corporació, el Sr. Gustau Roca
Priante, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents.
El Sr. Pere Parés
Bon vespre. Deia bon vespre, passa un minut de les vuit i benvinguts en aquest primer Ple de
l’any 2015 i, per tant, no només encetem any sinó que també encetem secretari nou de la
corporació, després ja tindrem temps de parlar-ne, però tenim aquí per primera vegada en un
Ple municipal el senyor Gustau Roca Priante, a qui donem, en nom de tots plegat, la
benvinguda a l’Ajuntament. Després farem lectura del decret o de la comunicació de la
Generalitat. Per tant, comencem aquest ple, estem... tres plens més queden per esgotar el
mandat, per tant, ja estem en temps de compte enrere.
1.

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 20 de novembre de
2014

S’aprova l’acta anterior per unanimitat de les persones assistents, amb una correcció a la
intervenció de la Sra. Marta Neira Reina, pàgina 10.
2.

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Els Pastorets
El cap de setmana del 19 al 21, a l’Espai Escènic, es va poder gaudir de tres representacions
de l'obra Els Pastorets, protagonitzada pels membres de l'Associació Juvenil de Teatre del
Masnou (AJTEM), que van oferir al públic una particular adaptació masnovina d’aquest clàssic
de Folch i Torres.
Concert de Cap d’Any. Espectacle El Trencanous
L'Espai Escènic va tancar l'any 2014 amb dues propostes al voltant de la música i la dansa
clàssiques, les quals van ser molt ben rebudes per part del públic, que va omplir el 27 i 28 de
desembre la sala municipal.
La Jove Orquestra de Cambra del Masnou (JOCEM) va oferir el tradicional concert de Cap
d'Any. En aquesta ocasió, la formació masnovina va estar acompanyada per la jove i virtuosa
pianista masnovina Ester Lecha, qui va posar de manifest el talent que l’ha fet mereixedora
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d'importants premis. En el concert també va participar l’Escola Municipal de Música del
Masnou.
El diumenge 28, va ser el torn de l'Associació de Dansa del Masnou, que va posar a sobre de
l'escenari l'espectacle El Trencanous, que també va rebre l'aplaudiment emocionat de les
persones assistents.
El dies 20, 27, 29 i 30 de desembre, dins del tallers del Nadalem Jove 2014, es van
realitzar:
El dia 20 de desembre, es van realitzar a Ca n’Humet, dos tallers per a adolescent.
Un va ser el taller de parkour, impartit per l’Associació Catalana de Parkour, amb la participació
de 12 adolescents d’entre 12 i 15 anys. El curs es va desenvolupar a la placeta de Ca n’Humet i
en un recorregut per diferents carrers del municipi.
L’altre va ser un taller de cuina creativa “decoració de cupcakes”, impartit per la tallerista de
Leni’s Coockies, amb la participació de 10 adolescents d’entre 12 i 17 anys. En aquest taller
van treballar el fondant i les habilitats per decorar els cupcakes amb motius nadalencs.
Aquestes activitats va tenir molt bona acollida, amb una bona participació i amb molt bona
valoració.
Taller de manualitats “Fet a mà: Crea la teva bufanda i altres complements”.
El curs va estar impartit per l'equip de dinamització de Ca n'Humet, on van participar 6
adolescents. L’activitat va consistir a teixir un coll donant a escollir diferents tipus de llana. Se’ls
ha fet entrega d'un dossier explicatiu. Les participants han valorat l’activitat molt positivament.
Mou-te: “Taller de jazzsteps”
Organitzat amb la col·laboració de l'entitat Ple de Swing del Masnou. Hi van participat 23 joves.
Les edats dels joves estaven compreses entre els 18 i els 35 anys. L'activitat es basava en
l’aprenentatge d’una coreografia molt típica de swing per ser ballada de manera individual.
Ballada de swing
L’activitat organitzada amb la col·laboració de l'entitat Ple de Swing del Masnou, on els
voluntaris de l'associació van preparar l'espai de trobada, conjuntament amb la dinamització de
l'equipament. A l’activitat van participar més de 50 persones.
Taller de manualitats @Fet a mà: Taller de cosmètica natural”
En el taller de cosmètica natural es va treballar com elaborar un bàlsam labial i una crema de
mans. Cada participant s'ha emportat un exemplar de cada en una bosseta. També se'ls ha fet
entrega d'un dossier explicatiu amb les receptes.
Mou-te: Breakdance
El taller va estar impartit per un professor de breakdance i balls urbans, on van participar
adolescents d'edats compreses entre els 12 i els 16 anys. Es van ensenyar els passos bàsics
de breakdance i com fer una petita coreografia amb aquests passos que havien après mostrant
la filosofia d’aquest ball.
Taller de còctels sense alcohol
En aquest taller van elaborat diferents còctels, treballant la prevenció de consum d'alcohol entre
adolescents. Es va entregar un dossier amb consells i receptes dels còctels elaborats.
Curs de DJ
Aquest curs va ser impartit per un DJ professional que va aportar el material tecnològic d’àudio
necessari. A l’activitat van participar adolescents d'edats entre els 12 i els 16 anys, els quals
van poder gaudir i van poder aprendre’n les bases. La valoració va ser molt positiva.
Circ d’hivern
El cap de setmana del 9 a l’11 de gener, a l’Espai Escènic de Ca n’Humet, es van poder gaudir
de tres representacions del Circ d’Hivern, producció del col·lectiu d’artistes residents al
Masnou, LACAM. Espectacles acrobàtics, pallassos i malabars van fer gaudir els espectadors
que van omplir aquest Espai.
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La participació en la programació de les diferents activitats de Nadal ha estat tot un èxit.
Hi han participat uns 2.000 infants repartits en totes les activitats proposades, omplint totes les
places dels diferents tallers. Cal destacar la nova proposta de difusió, amb l’agenda-vinil que
s’ha penjat a tots els equipaments municipals que acollien activitats organitzades des de
l’Ajuntament.
També la proposta de La Ciutat Infinita, que es va fer la sala Joan Comelles, ha estat molt
positiva i, com sempre, la visita dels carters reials amb la nova ubicació a Països Catalans han
omplert d’il·lusió els més petits.
Biblioteca Joan Coromines
El 20 de desembre, a l’activitat l’Hora del conte, es va realitzar un especial de Nadal, a càrrec
de la companyia Fest-t’ho com vulguis, amb el conte Estrelletes de Nadal, adreçat a nens i
nenes de 4 a 9 anys.
Aula d’estudi nocturn
L'obertura de sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines en horari nocturn ha estat ben
acollida pels estudiants del Masnou. Així ho constata l'afluència que ha tingut la Biblioteca
durant els primers dies d'aquesta iniciativa, que s'estendrà fins al 8 de febrer. L'aula d'estudi
nocturn es destina, especialment, als estudiants que preparen els exàmens universitaris (i, en
qualsevol cas, a partir de 16 anys).
L'equipament, a més del seu horari habitual, obre la sala polivalent de 20.30 h a 1 de la
matinada, de dilluns a divendres, i de 18 h a 1 de la matinada els dissabtes i diumenges. A
més, el Wi-Fi és accessible amb el carnet de la Biblioteca.
L’Hora del conte
El dia 7 de gener, a la sessió de l’Hora del conte es va narrar el conte Els calaixos del cel, per a
nens i nenes a partir de 3 anys. Com sempre, la sala infantil va complir-se i totes les famílies es
van engrescar molt amb la sessió.
Club dels Lectors Intrèpids
El dia 13 de gener, es va realitzar la primera sessió del Club dels Lectors Intrèpids, després de
les festes de Nadal, hi van assistir tots els nens i nenes i van acabar de llegir el llibre: Un heroi
amb poca traça, de l’escriptora masnovina Elisenda Guiu.
La Campanya “Queda’t al Masnou” amb més participació que mai
La campanya comercial de suport al comerç local i de proximitat impulsada per l’Ajuntament del
Masnou, "Queda't al Masnou" va tenir la participació més alta de totes les anteriors edicions.
Entre el 6 i el 31 de desembre, en els punts d’informació de la campanya "Queda't al Masnou"
es van repartir 4.000 bosses. Els masnovins i masnovines que van participar a la campanya
van emplenar unes 4.200 butlletes per participar en el sorteig dels vals de compra. El sorteig
dels 10 vals de 300 euros es va portar a terme el 2 de gener i el 8, en aquesta sala de plens, es
van repartir el premis als guanyadors del sorteig.
Concert de Nadal EMUMM
El dia 20 de desembre, a les 12 h, a l’Església de Sant Pere, va tenir lloc el concert de Nadal
dels tres conjunts vocals de l’escola municipal de música (EMUMM). L’escola va comptar amb
la col·laboració de la coral Scandicus del Masnou.
Caga tió i concert de Nadal de la Coral Infantil de la UNESCO El Masnou
El 20 de desembre, l’equipament cívic Els Vienesos va acollir de nou el tradicional Caga tió de
la mà del Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba, amb la participació de més de 200 infants i
amb un ambient molt Nadalenc.
La sala d’actes d’aquest equipament es va omplir de gom a gom per escoltar el Concert de
Nadal de la Coral Infantil Unesco, amb un programa sempre diferent i allunyant-se de les
típiques nadales infantils. El cor de nens i nenes va cantar en català, castellà i angles entre
d’altres llengües i amb sorpresa d’una cançó estrena, on la compositora ens va visitar. Un any
més, l’activitat ha estat tot un èxit .
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35a. edició de la Sant Silvestre
El dia 26 de desembre es va celebrar la 35a. edició de la Sant Silvestre del Masnou,
organitzada per l’Ajuntament del Masnou i Club La Sansi, amb un recorregut de 5 quilòmetres,
amb 2.100 inscrits i prop de 1.900 participants que arribaren a la meta.
Aquest any, han competit prop de 300 infantils i 1.600 adults. En homes, victòria
d’Abderrahman Ait Khamouch en un ajustat esprint amb el letó Edgars Sumskis, el marroquí
Agoual va arribar seguidament. A la cursa de dones, la guanyadora ha estat l’atleta de Letònia
del club La Sansi Jelena Abele, seguida de Hasna Bahom, Sara Loehr, Inna Lebedieva
(Ucraïna) i la marroquina Wafa Azaouz.
Amb més de 2.100 inscrits, actualment és la cursa catalana amb més participants de Cap
d’Any, darrere de la Cursa dels Nassos de Barcelona.
Volem agrair als Tabalers de la Safa que amenitzessin l’arribada, així com a diverses entitats
que van col·laborar per la bona marxa de la cursa: Port del Masnou, Creu Roja, Atlètic Masnou,
Patinatge El Masnou i als Voluntaris de Badalona.
Cavalcada de Reis
El 5 de gener, Ses Majestats els Reis d'Orient van recórrer el municipi amb les seves
carrosses, acompanyats per les carrosses que havien preparat diferents entitats i col·lectius de
la localitat que també van voler acompanyar-los durant la seva visita. Un total d'11 carrosses
van animar la cavalcada pels carrers del municipi, on els esperava una gran quantitat de
persones per veure Ses Majestats de prop.
El dia 6 de gener al matí Ses Majestats van ser acompanyats pels membres del Consistori a
visitar els residents de la Casa Benèfica.
Des de l’Ajuntament volem agrair a totes les entitats, particulars, als membres de Protecció Civil
i Policia Local que varen participar en la Cavalcada, que sense la seva col·laboració no seria
possible l’organització.
Festa dels Tres Tombs
El passat diumenge 18 de gener va tenir lloc la Festa dels Tres Tombs, organitzada pels Amics
del Carrer Sant Rafael, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou. Amb la benedicció
dels animals es va fer els Tres Tombs de rigor al voltant del carrer Sant Rafael, amb una bona
afluència de públic i la col·laboració dels tabalers del Masnou.
Conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2014
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de col·laboració
per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014, en virtut del
qual la Diputació de Barcelona es farà càrrec de diverses quantitats que la Generalitat deu als
ajuntaments.
Concretament, les quantitats que està previst abonar a l'Ajuntament del Masnou corresponen
als deutes dels anys 2013 i anteriors referits al Fons de Cooperació Local i a despeses de
Benestar Social i de l’ICASS, i que sumen en total 380.199,55 €.
3.

Donar compte dels decrets d'Alcaldia

El Secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van
del número 1.563, de data 12 de desembre 2014, al número 1.671, de data 31 de desembre
2014, i del número 1, de data 2 de gener 2015, al número 36, de data 15 de gener 2015.
El Ple en resta assabentat.
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4.

Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró
municipal referida a 1 de gener de 2014

El Sr. Pere Parés dóna compte de la xifra oficial de població.
“Únic. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró municipal
referida a 1 de gener de 2014, amb efectes des del 31 de desembre de 2014, que ha estat
comunicada per la delegació provincial de l’Institut Nacional d’Estadística a Barcelona en data
11 de desembre de 2014.
La xifra oficial per al Masnou és de 22.742 habitants.”
El Ple en resta assabentat.
5.

Donar compte dels informes previstos a l’article 218 del Reial decret legislatiu
2/2014, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

El Sr. Pere Parés
Donem compte per primera vegada, arran de LARSAL, dels informes previstos en l’article 218
del Reial decret legislatiu 2/2014, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
“Donar compte dels informes d’Intervenció previstos a l’article 218 del Reial decret legislatiu
2/2014, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, números 59/2014, 69/2014, 85/2014 i 91/2014, i dels
informes número 2, 5, 6, 8, 14, 25, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, referits a les nòmines de l’exercici
2014.”
El Ple en resta assabentat.
6.

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani,
la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra.
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr.
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
S’excusa per la seva absència el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia i
prèvia declaració d’urgència
El Sr. Pere Parés
I ara aquí, abans d’entrar en el bloc de control dels òrgans de Govern municipal, els proposem
passar d’urgència un punt de l’ordre del dia, que els serà presentat, abans de votar la seva
urgència, pel regidor Joaquim Fàbregas: és la Proposta de resolució del recurs de reposició
interposat per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de data 20 de novembre de 2014, en virtut del qual s’aprova l’actualització de
preus del compte d’explotació corresponent a l’exercici de 2014 del contracte de concessió del
servei de transport urbans.
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El Sr. Joaquim Fàbregas els explicarà la urgència i després, si vostès ho consideren, llegirem la
proposta.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Moltes gràcies, senyor alcalde. La urgència d’aquest tema ve determinat perquè en el Ple
celebrat el 20 de novembre, el plenari va prendre l’acord d’aprovar el compte d’explotació del
2014 del servei de transport urbà. Es va notificar el 28 de novembre, amb la qual cosa es va
donar un termini d’un mes a l’operador perquè presentés un possible recurs si ho creia adient.
Efectivament, el dia 29 de desembre per correu entra el recurs de reposició, que va entrar al
Registre General de l’Ajuntament el dia 7 de gener, amb la qual cosa entre el 7 de gener i el dia
d’avui, l’únic Ple possible per encabir aquesta proposta d’acord era avui. Per tant, si ho creuen
justificat.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a favor
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, i la regidora no adscrita). S’aprova la urgència per
unanimitat.
El Sr. Pere Parés
S’incorpora aquest punt a l’ordre del dia.
“Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per l’empresa Transports
Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 20 de novembre de
2014, en virtut del qual s’aprova l’actualització de preus del compte d’explotació
corresponent a l’exercici de 2014 del contracte de concessió del servei de transport urbà
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, fa un resum de la proposta, la
qual, literalment, diu el següent:
‘Vist l’escrit presentat amb data 29 de desembre de 2014 a l’Oficina de Correus per l’empresa
Transports Urbans del Masnou, SL amb entrada al Registre General de l’Ajuntament en data 7
de gener de 2015, en virtut del qual interposa recurs de reposició contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament del Masnou amb data 20 de novembre de 2014, en virtut del qual es va acordar
aprovar l’actualització de preus del compte d’explotació previst per a l’exercici 2014, en el qual
manifesta, en síntesi, el següent:


L’Ajuntament no aplica correctament el que preveu el pacte 23è del conveni de la
concessió de servei públic de transport urbà signat amb data 30 de novembre de 2007, el
que causa danys a l’empresa concessionària.



Des de l’Ajuntament es realitza un càlcul erroni del compte d’explotació:
1. Pel que fa a la partida de manteniment, manifesta que la previsió que constava per
aquesta partida al compte d’explotació de 2013 (11.321,30 euros) era superior a l’import
que pel mateix concepte es preveu al compte d’explotació de 2014 (8.163,74 euros), i
que el cost de les reparacions realment efectuades l’any 2013 (13.698,76 euros) va ser
superior a la previsió que per aquest concepte consta al compte d’explotació impugnat.
2. El cost de la partida tributs i taxes no té en compte que l’autobús MAN, a partir del 4t
trimestre, ha de passar la ITV dos cops l’any, i que, per tant, amb els 166,66 euros que
es preveu no cobreix el cost de totes les ITV reglamentàries.
3. El cost de la partida del personal que l’empresa acredita que va tenir al 2013 és de
117.498,58 € i ara al 2014 la partida preveu 107.230,87 €.
4. El recorregut real que preveu l’informe tècnic és de 7,408 quilòmetres i segons
l’empresa aquest valor és de 7,639 quilòmetres.
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5. Per calcular el cost del combustible no cal fer cap anàlisi estadístic i mitjanes, perquè
l’empresa pot facilitar totes les factures corresponents a aquest concepte.




L’acord de Ple impugnat és nul per ser procedimental i materialment no ajustat a dret.
Amb l’actualització aprovada es trenca l’equilibri econòmic financer de la concessió.
Finalment sol·licita la suspensió de l’acta impugnant de conformitat amb el que preveu
l’article 111 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Vist l’informe tècnic emès en data 15 de gener de 2015, per la tècnica de mobilitat en el qual es
manifesta textualment el següent:
‘Antecedents
L’Ajuntament del Masnou, en sessió Plenària de data 20 de novembre de 2014, va aprovar
l’actualització de preus del servei corresponent al compte d’explotació per a l’any 2014, amb un
preu per quilòmetre útil de 4,06.
Aquest acord és conseqüència de la proposta d’actualització de preus del compte d’explotació
segons l’IPC corresponent al compte d’explotació previst per a l’exercici 2014, segons informe
de la tècnica de Mobilitat de data 9 de juliol de 2014.
En data 7 de gener de 2015 va tenir entrada al Registre General d’aquest Ajuntament el recurs
de reposició de l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple de data 20
de novembre de 2014 en el qual, entre d’altres qüestions, discutia els càlculs realitzats per la
tècnica de Mobilitat per procedir a la revisió de preus del contracte i al respecte manifestava el
següent:
1.

Pel que fa a la partida de manteniment, manifesta que la previsió que constava per
aquesta partida al compte d’explotació de 2013 (11.321,30 euros) era superior a l’import
que pel mateix concepte es preveu al compte d’explotació de 2014 (8.163,74 euros), i
que el cost de les reparacions realment efectuades l’any 2013 (13.698,76 euros) va ser
superior a la previsió que per aquest concepte consta al compte d’explotació impugnat.

2.

El cost de la partida tributs i taxes no té en compte que l’autobús MAN a partir del 4t
trimestre ha de passar la ITV dos cops l’any, i que, per tant, amb els 166,66 euros que
es preveu no cobreix el cost de totes les ITV reglamentàries.

3.

El cost de la partida del personal que l’empresa acredita que va tenir al 2013 és de
117.498,58 € i ara al 2014 la partida preveu 107.230,87 €.

4.

El recorregut real que preveu l’informe tècnic és de 7,408 quilòmetres i segons
l’empresa aquest valor és de 7,639 quilòmetres.

5.

Per calcular el cost del combustible no cal fer cap anàlisi estadístic i mitjanes, perquè
l’empresa pot facilitar totes les factures corresponents a aquest concepte.

Consideracions
A la vista de l’exposat, es detalla en aquest informe que:
1. Pel que fa a la partida de manteniment, en primer lloc s’ha de dir que, en contra del que
manifesta l’empresa recurrent, el cost previst per aquest concepte en el compte d’explotació
corresponent a l’exercici de 2013 va ser de 8.174,89 euros i no d’11.321,30 euros. Així
consta a l’acord del Ple de data 20 de juny de 2013, en virtut del qual es va aprovar el
compte d’explotació corresponent a l’exercici de 2013.
Partint d’aquesta dada i en aplicació del que preveu l’apartat a) del pacte vint-i-tresè de la
modificació del contracte de concessió del servei públic de transport urbà del Masnou,
segons el qual el cost unitari d’aquesta partida s’actualitzarà anualment d’acord amb l’IPC de
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Catalunya del mes de desembre de l’any anterior, s’ha calculat el cost d’aquesta partida per
a l’any 2014, i tenint en compte que al mes de desembre de 2013 l’IPC va ser del 0,2 %, el
resultat total és de 8.163,74 euros, tal com es desglossa a la present taula adjunta.

2.

€/km

km

Total anual

Manteniment, reparacions i neteja 2014

0,1127 €

72.448

8.163,74 €

Manteniment, reparacions i neteja 2013

0,1125 €

72.692

8.174,89 €

En relació amb el cost imputat a la partida de tributs i taxes, l’import previst de 166,66 euros
correspon al cost per a la realització de dues revisions de la ITV del vehicle VOLVO i una
revisió de la ITV del vehicle MAN. Aquest import es calcula segons els criteris de periodicitat
establerts pels serveis d’inspecció tècnica de vehicles, on per a la categoria de vehicles
pesants amb una antiguitat superior a 10 anys s’estableix una periodicitat de revisió
semestral, i amb una antiguitat inferior a 10 anys s’estableix una periodicitat de revisió anual.
Tenint en compte que la data de matriculació del vehicle VOLVO és al 1999, i la data de
matriculació del vehicle MAN és al 2009, es considera correcta la valoració de la realització
de dues ITV per al vehicle VOLVO i una revisió per al vehicle MAN.
No obstant això, segons preveu l’article 1 f.) del Reial decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual
es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecció tècnicca de vehicles (ITV) i a
l’homologació de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica, alhora, el Reglament
General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, els vehicles
dedicats al transport de persones, incloses el transport escolar i de menors, amb capacitat
per a deu o més places, inclòs el conductor, hauran de realitzar la inspecció tècnica
periòdica dels vehicles amb la freqüència següent:
-

Els vehicles amb una antiguitat de fins a 5 anys, una revisió anual.
Els vehicles amb una antiguitat de més de 5 anys, una revisió semestral.

Atès que la data de matriculació del vehicle MAN és del març de 2009 i que, per tant, al mes
de març de 2014 tenia 5 anys, es pot considerar que la periodicitat d’inspecció tècnica
d’aquest vehicle durant l’any 2014 fos semestral i, per tant, s’haurà d’incrementar en 55,55
euros (taxa ITV de 2014, IVA exclòs) la partida de tributs i taxes, resultant un import final
revisat de 222,22 euros. Aquest increment, però, no té cap afectació al preu final del cost del
servei, establert en 4,06 euros/quilòmetre útil, tal com s’aprecia al document adjunt, annex 2.
3.

Quant al cost unitari per hora del personal de conducció, aquest valor s’actualitza anualment
d’acord amb la variació del cost/hora d’un conductor que estableix el conveni provincial del
sector per a a província de Barcelona. Per a l’exercici de 2014, aquesta partida es regeix per
l’acord de pròrroga del conveni col·lectiu de treball de les empreses de transport mecànic de
viatgers de la província de Barcelona per als anys 2013-2014, en el qual es detalla que
l’increment sense revisió per a 2014 és d’un 0,75 %.

Personal de conducció
4.

€/hora

Hores

Total anual

21,10 €

5.056

107.230,87 €

En relació amb l’apreciació que fa l’empresa sobre el valor del recorregut real de la línia de
servei d’autobús urbà, el valor que preveu l’informe tècnic és de 7,408 quilòmetres i, segons
l’empresa, aquest valor hauria de ser de 7,639 quilòmetres. Aquest valor de 7,408
quilometres útils per trajecte es troba avalat en l’estudi realitzat al mes de març de 2010 per
l’empresa CINESI, relatiu a l’estudi previ per a la implantació d’una segona línia de transport
urbà al Masnou, el qual es detalla a les pàgines 31 i 41 de l’estudi referenciat, el paràmetre
analitzat al compte d’explotació de Longitud/recorregut té un valor de 7,408 quilòmetres
útils/trajecte.

8

Per contra, el valor proposat per l’empresa de 7,639 quilòmetres, correspon a la divisió del
nombre de quilòmetres totals entre el nombre d’expedicions anuals. Per tant, resulta que
aquest valor inclou els quilòmetres totals per trajecte, és a dir també els quilòmetres morts.
Però el valor correcte és el de 7,408 quilòmetres, que es calcula dividint el nombre de
quilòmetres útils entre el nombre d’expedicions anuals.
Així mateix s’ha de tenir en compte que aquest valor de 7,408 quilòmetres útils de recorregut
de la línia és el que constava al compte d’explotació de l’exercici de 2010 aprovat per acord
del Ple de data 15 de juliol de 2010 en virtut del qual es va ampliar el recorregut de la línia
del servei d’autobús urbà. Aquest acord es va notificar a l’empresa concessionària, la qual
no va mostrar cap objecció al referit valor dels quilòmetres útils/trajecte.
5.

L’actualització del cost unitari de combustible per quilòmetre útil de servei s’ha calculat tal
com preveu l’apartat b) del pacte vint-i-tresè, segons el qual el preu del litre de gasoil net en
un any serà calculat d’acord amb les variacions temporals del preu de venda del gasoil
obtingut a partir de les estadístiques publicades pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
En cap cas el contracte preveu el càlcul d’aquest cost a través de les factures relatives al
combustible aportades per l’empresa. A continuació es detallen les operacions realitzades
que, seguint l’aplicació del conveni, donen un cost anual de la partida del combustible de
34.942,47 €.
Preu gasoil Barcelona sense IVA cèntims
€/Litre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana (any) cèntims €/L

2012
113,64
114,53
117,37
119,07
116,69
111,86
114,07
119,28
119,42
117,77
113,14
113,22
115,84

2013
113,72
115,62
114,05
110,83
108,10
109,17
111,07
111,90
113,64
110,91
109,92
110,74
111,64

Mitjana preu gasoil Barcelona 2012 (generdesembre) :
Mitjana preu gasoil Barcelona 2013 (generdesembre) :
Variació:
Aplicat al preu gasoil 2013
consum L/100 km

1,1584 €
1,1164 €
-3,6%
1,10 €
44,00
€/km

Combustible

0,4823 €

km

Total anual

72.448 34.942,47 €

Conclusions
Per tot l’exposat, considero que s’han d’estimar parcialment les al·legacions contingudes en el
recurs de reposició interposat pel senyor GGGGG, en representació de la mercantil Transport
Urbans del Masnou, SL contra l’acord de Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 20 de
novembre de 2014, en virtut del qual s’aprova l’actualització de preus del compte d’explotació
de l’any 2014 de la concessió del servei de transport urbà.
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Aquesta estimació parcial correspon a l’increment en 55,55 euros del cost de la partida de
tributs i taxes del compte d’explotació de 2014, sense que aquesta variació esdevingui en cap
cas modificació del preu final del cost del servei, establert en 4,06 euros/quilòmetre útil, tal com
s’aprecia al document adjunt annex 2.
La resta d’al·legacions contingudes en el referit recurs contra el càlcul de la revisió de preus del
compte d’explotació s’han de desestimar de conformitat amb el manifestat en el cos del present
informe.’-------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe jurídic emès en data 15 de gener de 2015, per la tècnica de gestió de l’Àrea de
Foment de l’Ajuntament en el qual es manifesta textualment el següent:
‘Antecedents:
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 20 de novembre de 2014 es va aprovar l’actualització
de preus del compte d’explotació corresponent a l’exercici 2014 del contracte de concessió del
servei de transport urbà, de conformitat amb el que preveu el pacte 23è del referit contracte.
Consta a l’expedient que el referit acord es va notificar a la mercantil concessionària el dia 28
de novembre de 2014.
Amb data 7 de gener de 2015 va tenir entrada en el Registre General de l’Ajuntament el recurs
de reposició interposat per Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord esmentat, el qual
consta que es va presentar en l’oficina de correus amb data 29 de desembre de 2014, motiu pel
qual es conclou que es va presentar dins del termini legalment establert i que s’ha d’admetre a
tràmit.
Transports Urbans del Masnou, SL manifesta en el seu escrit, en síntesi, el següent:
-

-

L’Ajuntament no aplica correctament el que preveu el pacte 23è del conveni de la
concessió de servei públic de transport urbà signat amb data 30 de novembre de 2007,
fet que causa danys a l’empresa concessionària.
Des de l’Ajuntament es realitza un càlcul erroni del compte d’explotació.
L’acord del Ple impugnat és nul per ser procedimental i materialment no ajustat a dret.
Amb l’actualització aprovada es trenca l’equilibri econòmic financer de la concessió.
Finalment sol·licita la suspensió de l’acta impugnant de conformitat amb el que preveu
l’article 111 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Amb data 15 de gener de 2015, la tècnica de Mobilitat va emetre informe en el qual concloïa
que s’havien d’estimar parcialment les al·legacions contingudes en el recurs presentat per
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL en el sentit d’incrementar en 55,55 euros el cost
de la partida corresponent als tributs i taxes del compte d’explotació de 2014, sense que
aquesta variació suposi cap modificació del preu final del cost del servei, establert en 4,06
euros/quilòmetre útil.
Fonaments de dret:
- Articles 160 i següents del RD legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Articles 243 i següents del Reglament d’obres, activitat i serveis del ens locals.
- L’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el qual es preveuen
les causes de nul·litat dels actes administratius.
- Els articles 115 i 116 de la referida Llei 30/1992, pel que fa a la regulació del recurs de
reposició.
- L’article 111 de la Llei 30/1992, pel que fa a la suspensió de l’execució dels actes
administratius.
A la vista de l’exposat, emeto el següent informe:
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Quant al càlcul de l’actualització de preus i a la interpretació del pacte 23è del conveni de la
concessió de servei públic de transport urbà signat amb data 30 de novembre de 2007, em
remeto a l’informe emès al respecte per la tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament.
Pel que fa a la suposada nul·litat de l’acord del Ple de data 20 de novembre de 2014, s’ha de
manifestar que Transports Urbans del Masnou, SL no concreta en quina causa de nul·litat de
les previstes a l’article 62.1 de la Llei 30/1992 s’incorre, motiu pel qual, per si mateix, ja ha de
suposar la desestimació de l’al·legació.
Així mateix i malgrat que l’empresa recurrent declara d’una forma genèrica que l’acord
impugnat no és ni procedimentalment ni materialment ajustat a dret, no justifica ni detalla els
motius en els quals fonamenta aquesta afirmació.
En relació amb la denúncia que realitza l’empresa concessionària sobre el suposat desequilibri
financer que li causa el compte d’explotació aprovat, s’ha de manifestar, per una banda, que
aquest desequilibri s’ha d’acreditar, extrem que no ha fet l’empresa concessionària, i, per altra
banda, en el present cas, no concorre cap de les causes previstes a la Llei de contractes de les
administracions públiques, que obliguin a l’Administració a restablir l’equilibri econòmic del
contracte.
Finalment, pel que fa a la sol·licitud de suspensió de l’acte impugnat, cal manifestar que no s’ha
justificat la concurrència de cap de les circumstàncies previstes a l’article 111 de la Llei
30/1992, motiu pel qual s’ha de denegar la petició.
Conclusions:
Considero que s’han d’estimar parcialment les al·legacions presentades per l’empresa
Transports Urbans El Masnou, SL en el sentit que consta a l’informe emès per la tècnica de
Mobilitat de l’Ajuntament del Masnou i desestimar la resta d’al·legacions.
Així mateix, s’ha de denegar la sol·licitud de suspensió de l’acta impugnada.’-------------------D’acord amb tot l’exposat i de conformitat amb el que preveuen els preceptes anteriorment
esmentats i en l’exercici de les competències conferides per l’article 52 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, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:
Primer. Estimar parcialment les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat
per la mercantil Transports Urbans del Masnou,SL contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 20 de novembre de 2014, en virtut del qual es va aprovar el compte d’explotació previst
per a l’exercici 2014 i la previsió del balanç econòmic relatiu a la proposta d’actualització de
preus del compte d’explotació segons l’IPC corresponent, en el sentit que consta en l’informe
emès per la tècnica de Mobilitat i que consta reproduït textualment a la part expositiva del
present acord.
Segon. Desestimar la resta d’al·legacions contingudes en el referit recurs, en el sentit que
consta en els informes emesos per la tècnica de gestió de l’Àrea de Foment i per la tècnica de
Mobilitat, els quals consten reproduïts textualment a la part expositiva del present acord, així
com la petició de suspensió sol·licitada.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSCPM, ICV-EUiA, i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies alcalde. Només volia agrair el vot favorable del Partit Socialista de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Agraeixo, en nom del Govern
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agraïm el vot favorable, també de la regidora no adscrita i també esperem que amb això ja
podíem aplicar definitivament el compte d’explotació 2014, ja que suposarà un petit ingrés per a
l’operador que a dia d’avui està facturant en base al compte d’explotació 2013.
El Sr. Pere Parés
Gràcies. Abans també de passar al bloc següent, el senyor secretari m’ha fet recordar que m’he
deixat una qüestió que no consta en l’ordre del dia i que hem de fer oficial, que es donar
compte de la resolució de la Generalitat de Catalunya del 4 de gener de 2015.
Donar compte de la Resolució de concessió d’una comissió de serveis per ocupar el lloc
de treball de secretaria a l’Ajuntament del Masnou
“Donar compte de la Resolució, de data 4 de gener de 2015, de concessió d’una comissió de
serveis al senyor Gustau Roca Priante per ocupar el lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament
del Masnou.”
El Ple en resta assabentat.
7.

Control dels òrgans de Govern municipals
a. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior.

El Sr. Jordi Matas
Hi ha una resposta pendent al senyor Màxim Fàbregas, del Ple passat a la pregunta número
cinc que feia referència al cas de les marquesines i mobiliari urbà. En el cas dels plafons
publicitaris, s’ha efectuat algun requeriment o denúncia en relació amb aquests fets. Volia
comentar-li que ho estem fent des de Manteniment, a tres regidories no s’ha fet cap
requeriment, però volem acabar de veure-ho; en una altra regidoria sí que n’hi ha hagut. En
aquests moments, a les regidories que hem consultat no s’ha produït cap requeriment; per
tant, els en donarem resposta quan ho tinguem tot comprovat exactament. Sols era això.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, gràcies senyor alcalde. La pregunta pendent de la senyora Crespo sobre els ingressos i
despeses de l’Espai Escènic Ca n’Humet. Volia contestar-li i també fer una breu reflexió.
Aquest any 2014, aquest espai escènic té tres tipus d’ingressos, el que és ingrés directe de
l’Ajuntament, que per a l’any 2014 són 7.000 €; els ingressos de les entitats, que una part
d’aquestes es destinen a sufragar totes les despeses tècniques i poden ser al voltant dels
17.000 €; més quan hi ha algun espectacle que cobra en funció de la taquilla, que l’any 2014 va
ser un espectacle.
Les despeses de l’espai escènic al pressupost anual que teníem al 2013 era de 77.000 €, que
es va prorrogar, i la despesa va ser superior a 99.500 €, que es van sufragar a partir de l’estalvi
produït també en el festival Ple de Riure, que estava previst al 2013 per un import de 144.000 €
i es van gastar els 100.000; evidentment, amb una voluntat política d’equilibrar la despesa amb
arts escèniques no se la pot endur, doncs, una activitat que només dura tres o quatre dies, sinó
que és important equilibra-ho al llarg de l’any. Aquestes despeses, els seus conceptes són les
despeses tècniques, que són el contracte amb STEM, de 37.500€ , les contractacions
artístiques en contractes de STEM, 30.200 €, altres contractacions fora de programació i
produccions que impulsa la Regidoria de Cultura amb companyies de teatre, participació amb
produccions, algunes de fora del Masnou, 14.500 €. El disseny, la difusió i la imatge, 12.000 €, i
els drets d’autor són 5.800 €. Només volia dir-li, no sé quina intenció perseguia la pregunta,
però entenem que estem parlant d’un servei públic i entén aquest regidor i la Regidoria de
Cultura i el conjunt de l’Ajuntament que la cultura és una inversió; per tant, anem a buscar una
rendibilitat econòmica amb una programació escènica, com és evident. Per tant, entenem que
la cultura és un servei públic, no és una simple distracció i que és un element fonamental, amb
la també la construcció de l’estat del benestar. En aquest sentit, volia dir-li que el cost usuari del
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que representa tot això és de 9 €, que ens sembla una inversió que voldríem, evidentment, que
fos superior, i que el total d’espectadors que van passar al llarg del 2014 és de 11.500
persones, per l’Espai Escènic Ca n’Humet, gràcies.
b. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bé, volia fer un comentari sobre la resposta que em va
donar el senyor Eduard Garcia en l’últim Ple. Em vaig interessar, com faig de tant en tant, per la
gestió dels immobles que tenim al Masnou, propietat de l’Ajuntament. Em vaig interessar, entre
d’altres, pels pisos del Mercat Vell. Vaig preguntar perquè els pisos no s’havien venut o no
s’havien rendibilitzat, quan portem, no sé si m’equivoco, ja quasi quatre anys amb els pisos
buits. La resposta que se’m va donar, li agraeixo, va ser molt profusa, molt àmplia, molt tècnica
i molt jurídica, atès que hi ha un enrevessament jurídic, sembla que important, per poder
desenvolupar la venda dels pisos i d’aquesta forma obtenir un diners que podrien revertir amb
altres inversions dintre de l’Ajuntament. Però, jo hauria volgut una resposta política, és a dir,
quina solució li donem, vist que, pel que sembla, no és factible la venda, em pregunto si no
seria factible el lloguer? No sé si el lloguer té les limitacions jurídiques que comporta la venda,
crec que no, i bé si el lloguer s’hagués pogut fer efectiu, no sé si el compte que faig està ben
fet, però si comptem 700 € per pis per tres pisos per quatre anys més o menys, doncs podríem
estar parlant al voltant d’uns 100.000 €, que m’equivoqui i siguin 80 siguin 90, en tot cas és un
diner que no ha caigut, que no ha vingut a la recaptació del Masnou i no s’ha pogut destinar a
altres coses que sí que ens feien falta. Llavors, demano que, encara que estem a final de
mandat, com a mínim, s’observi o s’intenti o es gestionin d’una vegada aquests pisos. I si és
factible, doncs, per donar-los una sortida.
Després, la segona pregunta, la vaig fer també l’any passat, és al senyor Matas i havia fet un
suggeriment per la cursa Sant Silvestre, en el seu moment, que té una afluència molt bona i
sembla que esportivament va endavant, o sigui té bastant èxit entre els corredors i era com ho
podíem rendibilitzar, si s’havia fet alguna cosa per rendibilitzar-la en l’àmbit local, és a dir, a part
de la cursa Sant Silvestre, doncs per exemple, buscar algun conveni amb restauració o buscar
d’alguna forma que l’afluència de públic tat gran que tenim per un dia sigui aprofitada pel
comerç i restauració local. Llavors, jo no sé si s’ha fet aquest any, també, alguna acció en
aquest sentit, o s’ha fet alguna proposta o s’ha fet alguna cosa. La cursa està molt bé, però si el
corredor quan acaba se’n van cap a casa amb la família, doncs al Masnou ens ho passem molt
bé però ja està. Si a més de la gent que ve aconseguim que es quedin, doncs, un 5, un 10, un
7 % de gent, doncs això reverteix en facturació dels nostres negocis i, per tant, en una millora
dels comptes de la gent que treballa aquí al Masnou.
En tercer lloc, per al senyor Joaquim Fàbregas, la campanya, abans ho hem comentat, la
campanya Queda’t. Volia comentar-la i fer-li unes preguntes. Una, la campanya, quan es va
inaugurar, sembla que hi va haver una gran ventada i arran d’aquesta ventada als fanals no
s’havien penjat tots els cartells, molts van quedar trencats. Li vaig passar fotos i sí va ser més
dels que semblava en un primer moment. Crec que es va trigar a reposar.
Al marge d’això, que això és un accident, el que sí que volia preguntar és l’èxit d’aquesta
campanya, si l’han mesurat. Tal com ho comenten és un èxit gràcies a la pròpia campanya o és
un èxit gràcies a la pròpia inèrcia del comerç. Jo he passat per comerços aleatoris, i no tinc la
visió global, però he preguntat a diferents botiguers i, en general, amb els set o vuit que he
parlat, no estaven gaire satisfets del que eren el ritme de les vendes. Potser és una percepció
parcial, perquè no tinc tampoc la vista d’ocell de tot el comerç del Masnou. En tot cas, des del
meu punt de vista penso que la campanya Queda’t és una campanya, com a mínim, d’imatge
obsoleta, és a dir, és una campanya que potser en el seu moment va tenir el seu què, però jo
crec que fins i tot pel que fa al disseny d’imatge queda una mica desfasada, amb la qual cosa,
per a una altra edició seria bo valorar si val la pena replantejar la campanya, tant pel que fa a la
imatge o no. Això amb els números o a les conclusions, m’agradaria saber si és un tema que
s’hauria de posar sobre la taula o no. Gràcies.
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La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Primer, tenia una pregunta per al senyor Matas.
M’agradaria demanar-li, si us plau, la memòria d’usos de la deixalleria municipal i així com,
doncs, que ens expliqués quina és la previsió, perquè em sembla que ara procedirem a un
tancament per a unes reformes. Doncs que ens expliqués una miqueta en què consisteixen
aquestes reformes i quin és el calendari de reobertura.
Al senyor Lugo, li voldria demanar si té coneixement o si existeix algun protocol que derivi els
casos que detecten el cos d’agents cívics que depenen de la seva regidoria, i com es fa
aquesta derivació de totes aquelles actuacions que fan els agents cívics cap als altres
departaments municipals.
A la senyora Folch, doncs, li volia donar l’enhorabona perquè hem trobat els organigrames del
personal municipal que li havíem demanat feia dos anys i escaig, i vostè ens va dir que no
treballaven amb aquesta tècnica, que hi havia altres maneres de treballar amb recursos
humans i que no teníem organigrames. Ja recuperaré la pregunta, perquè em va sobtar molt la
resposta, però bé, en tot cas felicitacions perquè crec que d’aquesta manera s’aclareix
moltíssim l’estructura municipal i és molt més fàcil saber com treballa i des d’on penja la
persona que treballa, gràcies.
I després, al senyor Oliveras, doncs simplement un aclariment a la seva al·lusió, pel tema de
Ca n’Humet. Nosaltres li vam demanar aquesta pregunta per un exercici de transparència, no
vull fer sang, ja sé per on va, però en tot cas entenem que si vostè no dona aquestes dades,
que considerem interessants, tampoc les aporta a una Comissió Informativa, doncs que està bé
que en doni compte al Ple.
I, d’altra banda, preguntar-li, doncs, com va anar la cavalcada de Reis? Si la valora de manera
positiva, si va haver-hi alguna incidència i, doncs, ja està. Bona nit.
El Sr. F. Xavier Serra
Començaré per on ho ha deixat l’Elena que és el tema de cavalcada de Reis, per comentar
dues coses, menors si voleu. Una és la presencia de molts infants dintre del recinte acotat de
rebuda de Reis que va haver-hi aquest any. Suposo que ja sabeu per on va i que, és clar, això
sempre és el mateix problema. Dintre de la zona acotada de rebuda, els nens que han d’haverhi són els que toquen i no més. I la segona cosa, també menor, però que en tot cas en la
valoració valdria que en fes referència, sobre la durada de la cavalcada, perquè aquest any,
tinc... la durada de la cavalcada, perquè aquest any m’han arribat queixes que ha estat
llarguíssima, la durada total de la cavalcada.
Llavors, dues coses més, una sobre el carrer Josep Llimona cantonada amb la Nacional. La
pilona que existeix allà està baixada des de fa temps així com el semàfor en verd. La pregunta
és si l’Equip de Govern actual ha canviat el usos que estan previstos a la zona de vianants de
Josep Llimona, Roger de Flor, etc. i quins són els nous usos, les noves formes d’autoritzar
aquesta via.
I la darrera és sobre els tema dels arbres de Nadal, en el qual només hi ha hagut un punt de
recollida d’aquests arbres. Els arbres de Nadal són de difícil recuperació, normalment la
tipologia d’aquests arbres no en permeten el replantament amb posterioritat, però sí que és un
element que s’ha d’eliminar en condicions i, per tant, se n’ha de fer el compostatge
corresponent. El fet que hi hagi un sol punt, en principi no afavoreix que els veïns ho facin de
forma fàcil. En tot cas, sé que la contesta pot ser només hi ha un sol punt perquè hi ha molt
poca gent que aporta. Molt bé, llavors què fan els masnovins amb els seus arbres de Nadal. És
una pregunta que, en tot cas, ens fem i que ens preocupa perquè si no autoritzen aquests
aportaments no sabem si és que autoritzen els aportaments normals que no són els indicats, o
que el masnoví agafa el seu arbre de Nadal i l’elimina d’una altra manera.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Bona nit. Em molesta ser reiteratiu senyor alcalde, però ja fa quatre plens que començo sempre
de la mateixa manera i és demanant a l’alcalde, el Ple passat va ser a l’alcalde accidental, que
si us plau doni instruccions als seus regidors i regidores perquè compleixin el ROM. Ahir teníem
una reunió, justament per parlar del ROM i se’ns demanava, bé, una de les propostes que
estava damunt la taula és que entrem les preguntes per escrit amb antelació, perquè el Govern
les pugui respondre. I resulta que les que entrem amb antelació, i el ROM actual diu que s’han
de respondre amb quinze dies, alguna fa tres mesos que està pendent de resposta. No la
reiteraré, faci l’exercici de repassar les preguntes fetes i les respostes facilitades i sabrà quines
falten per respondre i, si us plau, faci que les responguin.
Les noves, comencen per la que parla de les queixes que hem rebut de veïns del camí ral en
relació amb l’actuació de la màquina balejadora en aquest sector. Passa pel carrer de
matinada, cap allà a les cinc del matí, embruta més que neteja, deixa un rastre fàcil de seguir i
fa un soroll insuportable que desperta els veïns i les veïnes. Per això preguntem al Govern si és
coneixedor d’aquesta situació, quan ha passat aquesta màquina la darrera revisió, quins són
els índexs de soroll detectats i li demanem que, si la màquina no compleix la normativa de
soroll, que la retiri del servei.
En les darreres setmanes he visitat en diverses ocasions l’edifici de Roger de Flor, 23 i he vist
que l’ascensor està fora de servei i fa temps. Aquest és un problema que afecta tant els
treballadors municipals com les persones usuàries de serveis municipals ubicats en aquest
edifici, algunes de les quals, ja ho saben vostès, tenen problemes de mobilitat. Preguntem al
Govern des de quina data l’esmentat ascensor està fora de servei, quina és la raó que no
estigui encara reparat, (que esperem que no sigui una raó econòmica), i demanem al Govern
que la reparació s’efectuï amb la màxima urgència possible.
Hem revisat aquests dies l’expedient relatiu a la concessió d’ajuts per al pagament de l’IBI a
favor de persones amb escassa capacitat econòmica i hem constatat, amb sorpresa, que
únicament s’han presentat 17 sol·licituds dels 22.700 i escaig habitants que té el Masnou.
D’aquestes 17 sol·licituds, set han estat denegades per no complir amb els requisits de la
convocatòria. Entre les denegades, en tres casos la denegació es produeix perquè l’habitatge
supera el valor cadastral màxim de 50.000 € que establia la convocatòria i d’aquests tres casos,
en un d’ells el valor cadastral se supera en 977 €. En tres casos més la denegació és per
l’existència de deutes, i d’aquests tres en dos d’ells els deutes ascendeixen, en un cas a 120 € i
en un altre a 86 €, és a dir, per tenir un deute amb l’administració inferior a l’import de l’ajuda
que podien rebre es queden sense ajut. La darrera denegació es produeix perquè la persona
sol·licitant, amb una filla al seu càrrec supera, en 22 € al mes els ingressos màxims establerts.
El resultat final ha estat que dels 50.000 € destinats inicialment a aquests ajuts, únicament se
n’han utilitzat 1628,37 €, per la qual cosa per al nostre Grup aquesta convocatòria ha estat un
autèntic desastre per als interessos de les famílies del Masnou que ho estan passant més
malament. Davant d’aquest panorama preguntem al Govern:
En primer lloc, quina és la seva valoració al fracàs d’aquesta convocatòria? I quines creuen que
poden ser les causes de la baixa participació?
Després preguntem quines són les campanyes informatives que s’han adreçat a la ciutadania
del Masnou per donar a conèixer l’esmentada convocatòria.
En tercer lloc, voldríem saber quines són les instruccions que s’han donat des de la Regidoria
de Benestar Social als seus treballadors i treballadores perquè informessin les persones
usuàries de la possibilitat de sol·licitar aquests ajuts?
I finalment, preguntem al Govern si reconeix que, tal com el nostre Grup va manifestar en més
d’una ocasió i en concret per escrit en les al·legacions que va presentar, tant el valor cadastral
de l’habitatge com els ingressos màxims establerts eren molt baixos?
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La següent diu, en diverses ocasions hem preguntat al Govern quan pagaria als treballadors
municipals la part de la paga corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de
2012, i li hem demanat que fos diligent a fer el pagament, tant aviat com la legalitat li ho
permetés. Tenim coneixement que això ja ha estat fet en el cas dels contractes laborals, però
creiem que resta pendent el cas dels funcionaris. Per això, preguntem al Govern quan pensa
efectuar aquest pagament i li demanem que ho faci al més aviat possible.
Per dues vegades consecutives hem hagut de preguntar per la situació de brutícia de les àrees
de recollida selectiva, fins que, finalment, hem rebut una resposta parcial a les preguntes
efectuades. I dic parcial perquè hi ha una part de la pregunta a la qual no s’ha contestat. La
part no contestada és aquesta; al mateix temps se’ns ha informat que en la major part dels
casos, quan els treballadors de l’empresa encarregada de la recollida procedeixen a buidar els
contenidors, en lloc de recollir els residus i dipositar-los en el camió, acostumen a dipositar-los
en els contenidors de rebuig.
Aquesta situació fa que molts dels veïns i veïnes del Masnou es qüestionin si val la pena
l’esforç que fan per reciclar i, a la vegada, causa un important perjudici a l’Ajuntament, ja que
aquest deixa d’ingressar diners pels residus que no reciclen i, a més, ha de pagar més per
aquells que, de manera impròpia, es dipositen als contenidors de rebuig. És per això que
preguntàvem al Govern, i preguntem avui, si té coneixement d’aquesta situació i si ha rebut
queixes dels veïns i veïnes en aquest sentit?
En resposta a la pregunta que sobre les denúncies que, des del mes de juny de 2011, s’han
efectuat per l’ús indegut de les reserves d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, el
regidor delegat ens informa que, fins al mes de desembre de 2014 s’han formulat 250
denúncies, de les quals 155 s’han cobrat. Preguntem al Govern per la situació en la qual es
troben les 95 denúncies no cobrades fins ara.
Tal com hem fet en plens anteriors, ens interessem per la situació en la qual es troba el
planejament en l’àmbit de l’Estampadora. Volem saber si ja s’ha produït la sentència
corresponent al segon contenciós presentat per una part dels propietaris del sector i, si és així,
demanem al Govern que ens en faci arribar una còpia. També preguntem al Govern quines han
estat les actuacions relacionades, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per redactar
una nova proposta de planejament per al sector de l’Estampadora.
Fa un any, i a causa de les informacions que havia rebut el nostre Grup segons les quals, a les
diferents promocions d’habitatge públic de lloguer del nostre municipi hi havia habitatges buits i
que es produïen intents de “relloguer” d’alguns dels habitatges per part dels seus actuals
arrendataris, vàrem preguntar al Govern si coneixia si l’Agència d’Habitatge de Catalunya
revisa periòdicament la situació dels 109 habitatges públics de lloguer existents al Masnou, per
tal de comprovar si els seus adjudicataris els utilitzen o no, o si les persones que hi resideixen
són o no els legals adjudicataris, i li vàrem demanar que s’adrecés a l’Agència d’Habitatge de
Catalunya sol·licitant que s’actuï en aquest sentit i ens n’informés. A la seva resposta, ara fa
onze mesos, el regidor delegat d’Urbanisme i Habitatge ens informà que s’havia fet una
consulta formal a l’Agència d’Habitatge de Catalunya en relació amb l’estat d’ocupació dels
habitatges i a les actuacions de control que es duen a terme i que restaven a l’espera de la
seva resposta. Preguntem al Govern si, onze mesos després de realitzada la consulta, ja n’han
obtingut resposta i li demanem que ens en faci arribar una còpia.
El Sr. Pere Parés
El tema del Mercat Vell. Hem demanat un informe a l’advocat que fins ara a l’Ajuntament ha
portat tots aquests contenciosos i encara no ha estat enllestit, si no ho tinc mal entès, però
insistirem en el fet que l’enllesteixi i, de seguida que el tinguem, doncs, prendrem decisions.
Elena, la deixalleria és municipal, però és de la Mancomunitat, eh, l’altre dia vam informar. Ara
hi ha una campanya explicativa de les obres. Bé, el que pretenem una mica és posar la
deixalleria al dia, ampliant-ne, doncs, la superfície i que hi hagi una circulació, perquè un dels
dèficits que té la deixalleria és que és molt difícil circular un vehicle per dintre i fer-ne ús. Les
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obres previstes al començament s’han endarrerit més, per al dia 1 de febrer i duraran quatre
mesos. Mentrestant, per seguir prestant aquest servei, el que hem fet és fer un conveni amb la
deixalleria de la mancomunitat de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
Signarem el conveni, tinc entès, el dilluns vinent, perquè com que estem fent és una encomana
de serveis mentre durin les obres i, en principi, en quatre mesos tindríem que tenir aquest tema
solucionat. Jo crec que avancem cap a un model de deixalleria una mica més actualitzada, per
seguir donant aquest servei.
S’han endarrerit les obres per un problema informàtic, perquè l’empresa que farà el servei no
podia llegir les targetes dels usuaris, aspecte que està solucionat.
Alguns temes que heu comentat, si de cas, doncs, ara entrem-hi. Àrees de brutícia selectiva:
estem d’acord amb el senyor Màxim Fàbregas i, per això, volem canviar el model. El Masnou
és un poble, si no vaig errat, que té un índex molt baix, al voltant del 10 %, de selectiva, i
nosaltres creiem que el que cal és situar-se una mica per sobre el nivell del 30 %, que és
l’esforç que haurem de fer conjuntament amb la ciutadania aquests propers anys. Per això,
intentem ubicar i canviar el model; per tant, fer una gestió més integral, quan es retirin els
containers de selectiva, doncs, nosaltres mateixos, la mateixa empresa concessionària, doncs,
fer la neteja. Som sensibles a aquesta qüestió i esperem el proper mes de febrer, doncs, poderho portar aquí, en aquest ple tot això.
El Sr. Jaume Oliveras
Respondré les preguntes de la senyora Crespo i el senyor Serra. Sobre el tema de la
cavalcada, volia dir-los que, primerament, la valoració que es va fer, doncs, va ser molt positiva
per part de la Comissió de Festes. Tots els participants, un any més, que no hi ha hagut cap
tipus d’incident, almenys que nosaltres tinguem constància, per tant va anar tot molt bé. I l’única
cosa, doncs, és que es va valorar molt positivament també el fet d’acabar-ho als jardins del
Països Catalans, perquè ho facilitava, per les característiques de l’espai i també era molt més
fàcil per als conductors de les carrosses a l’hora d’aparcar a la nau de manteniment, l’únic que
llavors queda més deslluït l’acte final del concurs que, evidentment, era molt millor a Can
n’Humet i, per tant, es va acordar buscar-hi una solució que pogués compaginar les dues
coses. Per tant, la valoració és molt positiva. Pel que fa al tema que arriba tard, això és un
clàssic diguem-li cada any. Aquest any potser és un quart d’hora més tard, aproximadament,
que altres anys, però és molt complicat, perquè el recorregut sempre és el mateix. S’arriba
quan s’ha d’arribar quan ja comença a ser fosc i el recorregut és el que està acordat amb tots
els membres de les entitats i que passa pels nuclis de població, diguem-ne, amb els sectors del
municipi on hi ha força població i que tenim l’obligació de sortir per la carretera d’Alella, perquè
per l’altra entrada del port no compleix, evidentment, els requisits i això obliga a fer la volta,
aquella tant llarga, i potser una de les característiques peculiars que té la nostra cavalcada és
aquesta, diguem-ne, aquest risc i complexitat que té aquest recorregut, doncs l’orografia que
ens caracteritza, que fa que sigui una activitat amb molta complexitat aquell dia, però que
estem molt satisfets del seu funcionament.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Tot i que ampliarem la informació en relació amb la pregunta que ha
fet el senyor de las Heras de la campanya comercial així com del comerç local. Volia comentarli que, efectivament, vam tenir la mala sort que es van penjar totes les banderoles en alguns
fanals del municipi i que, pocs dies després, afectà un temporal de vent, no al Masnou a tot
Catalunya i, malauradament, les banderoles que havíem penjat es van malmetre. Tant aviat
com em va fer arribar vostè alguna fotografia d’alguna banderola situada al carrer Joan XXIII,
ens vam posar en contacte amb l’empresa que, lògicament, tenia banderoles a molts municipis
de Catalunya i totes trinxades. Quan van poder van venir i vam fer una actuació una mica que
no estava prevista inicialment a la campanya, que era no fer el mateix nombre de banderoles,
però sí que vam intentar reforçar una mica la imatge de la campanya als carrers del Masnou,
fent una segona edició de banderoles, amb una quantitat més petita.
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Quant al tema de la imatge, si és desfasada o no, no ho sé, jo crec que això són qüestions
bastant opinables. En tot cas, jo li diré que aquest és el segon any que s’utilitza aquest tipus de
cartell o d’imatge gràfica en què hi ha una part que és groga, una altra blava i que combina dos
elements, i que té com un logotip o un subtítol “Al Masnou hi ha de tot”, volia comentar que
aquesta és la cinquena edició de la campanya “Queda’t”. Si ens remuntem dos anys enrere,
més o menys, l’Ajuntament del Masnou feia dos mil bosses per campanya per repartir i
d’aquestes dos mil bosses sempre en sobraven, en sobraven al voltant de quatre-centes, de
vegades cinc-centes, a vegades tres-centes, però sempre en sobraven en les tres primeres
edicions.
A l’edició de l’any passat, amb aquesta nova imatge i, també és veritat amb una bossa més
atractiva, es van fer dos mil bosses i el dia 17 de desembre, quan la campanya acabava el 31
de desembre, el dia 17 de desembre les vam acabar. Què vam fer, treure les que havíem editat
en els anys anteriors i que no s’havien repartit i així repartint bosses vam arribar a tres mil doscentes que van participar, van dipositar la seva butlleta i que vam donar la seva bossa.
Enguany, vam decidir incrementar el nombre de bosses. La bossa era un pèl més senzilla que
la de l’any passat, vam voler pintar la campanya de colors i vam fer un gamma de bosses de
cotó de set colors diferents, de set colors llampants i vam apujar la quantitat a quatre mil
bosses, pensant que no les acabaríem, tenint en compte que venien de la campanya de l’any
2013, del Nadal del 2013 que havíem repartit tres mil dos-centes i vam dir, bé per molt que
incrementem no arribarem a les quatre mil. Doncs el dia 31 de desembre, no el dia 30 de
desembrem vam acabar les bosses, aproximadament a les deu del matí; tot i així, va haver-hi
gent que durant tant el dia 30 com el 31 va seguir participant a la campanya depositant la
butlleta. Hem fet el recompte de les butlletes i em sembla que està al voltant de les quatre mil
dues-centes persones que van participar posant la seva butlleta per al sorteig de deu vals de
300 €. A part d’això, com bé comentaves, quatre mil bosses que es van editar, s’han repartit.
Saber si aquesta campanya ajuda els comerços a vendre més, això no ho sé. Hi ha molts
factors que hi influeixen, aquest n’és un més, i ara interpretem que algun efecte positiu deu
tenir la venda. També cal dir que el comerciant també s’ha de creure la campanya, perquè ens
hem trobat a vegades que passa de la campanya, l’any passat en concret va passar, es va
posar en contacte un comerç amb un nosaltres i va dir: “Escolta, nosaltres de cara a l’any que
ve, volem participar a la campanya”, em diuen. Què vol dir que volem participar a la campanya,
tot el comerç del Masnou participa, l’únic que ha de fer és tenir al cap memoritzades les quatre
normes que ha de transmetre als seus clients i informar els seus clients, i hi participa qualsevol
comerç. Qualsevol comerç que vengui qualsevol cosa pot informar el seu client que amb el
tiquet aquest pot anar als punts d’informació de la campanya i bescanviar-lo per una bossa i per
una butlleta per un sorteig. Si això serveix per vendre més o no, suposo que difícilment es pot
analitzar, creiem que sí, sincerament.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, per respondre els companys primer, per fer un agraïment a la senyora Crespo i també una
matisació. Quan em parlava que estava contenta que teníem els organigrames penjats, doncs
jo també n’estic de contenta, òbviament, però el que no puc compartir és el seu comentari que
nosaltres treballàvem amb un altre sistema. És cert que al principi de mandat va demanar els
organigrames i jo el que li vaig explicar és que els organigrames que estaven aprovats dataven
de l’any 2004. Que estiguessin aprovats aquests organigrames no volia dir que treballéssim
amb aquests organigrames, és a dir, que l’estructura organitzativa de l’ajuntament no era
aquella que posava en aquell paper, és a dir, que l’Ajuntament, la seva estructura era una altre,
no és que no treballéssim aquell sistema, sinó que ens organitzàvem de manera diferent.
El Departament de Recursos Humans, durant aquest mandat, ha fet un reguitzell de coses o de
temes, n’ha tractat moltíssims i hem hagut de prioritzar, què és el que fèiem primer. Després, el
que hem fet, doncs, en darrera ordre. Hem tingut moltíssim canvis normatius, això ens ha posat
damunt de la taula temes sobrevinguts, hem fet modificacions de RLT funcionaritzacions,
protocols de formació, protocol d’assetjament, canvis de jornada anual, múltiples negociacions i
hem hagut de prioritzar. Llavors, és cert que acabem de publicar l’organigrama, a aquest
organigrama li hem donat la publicació adient i és ara que el tenim penjat a la seu. Per tant,
l’organigrama que ara penja de la web de transparència sí que és l’estructura organitzativa,
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però l’Ajuntament del Masnou sempre s’ha basat en un organigrama. Una cosa és que el que
tinguéssim penjat no fos realment com funcionava, però no és que funcionem d’una manera
diferent, sempre ens hem basat en un organigrama.
Després, per respondre al senyor Fàbregas respecte a la pregunta que ha fet de la paga extra.
És cert, em sembla que ha sigut la Llei de pressupostos que ha dit que els ajuntaments que
tinguin capacitat econòmica podran començar a abonar la paga extra als funcionaris. Això
passarà, després que tinguéssim la liquidació del pressupost del 2014. En principi, ja hi ha
previsió d’abonar-la, però primer s’ha de fer la liquidació d’aquest pressupost. Consultat amb el
departament oportú, ens indiquen que la liquidació acostuma a ser a finals de febrer i que, per
tant, estarem en disposició de fer aquest abonament de la paga extra segurament a la nòmina
de març. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Sí, jo voldria preguntar. Vostè està dient que l’Ajuntament té un nou organigrama. Jo voldria
preguntar, si un nou organigrama de l’Ajuntament no s’ha d’aprovar pel Ple? Abans d’aplicar-lo.
Pregunto, eh? És un dubte.
El Sr. Pere Parés
Vols contestar? Jo crec que no perquè forma part del govern la... dintre del principi, doncs la
gestió dels Recursos Humans. Perdó.
La Sra. Sílvia Folch
Al contrari, si us plau. L’estructura organitzativa, el com s’organitza a l’Ajuntament és una
facultat que té l’alcalde. De fet, ha estat un decret d’Alcaldia que ho ha aprovat.
El Sr. Pere Parés
Una altra cosa són modificacions de la RLT, aquest és un altre tema. De fet, el Ple de
l’Ajuntament el que aprova és la plantilla, després com organitzem la plantilla és una facultat
que té l’alcalde.
Jo volia dir que el senyor Serra, m’he deixat una qüestió que és el tema dels nens, jo també ho
vaig veure. Jo sempre sóc sensible al que diu el senyor Xavier Serra. Fa dos anys que hem
tingut molta contenció, que hem tingut molta cura amb aquesta qüestió arran també del
comentari de vostè, de fa tres anys, però aquest any, doncs, hi havia una mica la disbauxa, jo
també en sóc conscient, hi havia gent, doncs, que havien actuat i que no sé dir-te, però jo diria
que eren els mateixos protagonistes i potser algun familiar, però sí. Jo, si s’hi fixa, el que vaig
intentar va ser preservar els tres nens guanyadors, portar-los amb mi i arrencar-los una mica
d’aquella situació i tenir molta cura perquè se sentíssim ells els protagonistes, que és el que
sobre la marxa vaig intentar fer.
La Sra. Elena Crespo
Jo, sobre això i amb tota la humilitat, m’agradaria fer-los un prec, vull dir, potser un disseny més
acurat del protocol del primer moment de la rebuda dels Reis escurçaria l’horari, perquè jo crec
que el moment del port s’allarga massa i les carrosses van sortir a quarts de set.
I, d’altra banda, un tema d’imatge, tots els nens darrera de la tanca veient com d’altres estan
allà, doncs, queda molt lleig, la veritat. Jo entenc que els bastoners hagin de ser-hi, si són
protagonistes de la festa, que les famílies i els nens que han guanyat el concurs de postals
també, però la veritat és que de cara a la població queda molt malament que s’hi enxufi a
tothom. I no només per nosaltres, eh, també jo crec que caldria parlar amb el port del Masnou,
que també, doncs, ja que participen també, allà hi ha convidats per part d’ells que, en tot cas,
s’hauria de controlar la presència de cara a garantir la igualtat de drets a tots els infants del
Masnou.
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El Sr. Pere Parés
Sí, el protocol jo crec que està ben fet, el que s’ha de tenir cura és que es compleixi, que s’hi
posin els mitjans.
8. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA demanant a la Generalitat de
Catalunya el compliment de la legislació en relació amb el finançament de les escoles
bressol municipals
La senyora Elena Crespo Garcia llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“L’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2, estableix la competència exclusiva en educació
infantil a la Generalitat de Catalunya.
La Llei d’educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 estableix:
Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats
d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones
rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el
Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places
per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
Malgrat això, i en contra del que determina la LEC, en el projecte de pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, s’ha eliminat la partida destinada al finançament de
les escoles bressol de titularitat municipal
La Generalitat de Catalunya, des de l’any 2011, ha estat incomplint les seves obligacions i
també els acords signats amb les entitats municipalistes en relació amb el finançament de les
escoles bressol municipals. Primer reduint progressivament, de forma unilateral i sense cap
negociació, l’aportació econòmica per alumne/a fins arribar a deixar-la a zero i, ara, eliminant la
partida dels pressupostos.
L’acord signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les
diputacions, mitjançant el qual aquestes assumeixin el finançament de les bressol de titularitat
municipal que pertoca a la Generalitat, significa que aquesta renúncia a les seves
responsabilitats, en traspassar tot el finançament d’aquestes bressols a fons municipals i, per
tant, incomplir l’article 198.2 de la LEC abans esmentat.
A la vegada, aquest mateix acord tindrà com a conseqüència per als ajuntaments una pèrdua
neta d’ingressos, ja que els recursos que les diputacions destinin al sosteniment de les escoles
bressol disminuiran els recursos disponibles per al finançament d’altres serveis o inversions
municipals.
Com és ben sabut per la nostra ciutadania, l’Ajuntament del Masnou és un dels municipis
afectats per aquestes actuacions de la Generalitat de Catalunya, que han augmentat el dèficit
municipal per aquest servei, la major part del qual ha estat imputat a les famílies usuàries per
part del Govern municipal.
És per tot això que el GM d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple de
l’Ajuntament prengui els següents
ACORDS
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Primer.- Reprovar la consellera d’ensenyament, Sra. Irene Rigau, per la seva actitud
continuada de menyspreu reiterat vers la política educativa, el marc competencial de la LEC i
l’incompliment dels acords signats amb les entitats municipalistes per al sosteniment de les
escoles bressol municipals.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui, en el pressupost del
Departament d’Ensenyament per a l’any 2015, una partida específica i amb la suficient dotació
econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, donant
compliment a allò que determina la LEC, d’acord amb les competències exclusives atribuïdes
en l’Estatut de Catalunya a la Generalitat de Catalunya en educació infantil, i garantint la
participació acordada per la Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC)
recuperant, com a mínim, el finançament vigent l’any 2010.
Tercer.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats amb les
entitats municipalistes per al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal, acords
incomplerts des de l’any 2011.
Quart.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja justificades i
acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal.
Cinquè.- Informar d’aquests acords el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament
d’Ensenyament, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Consell Escolar
Municipal, els representants de les famílies dels infants escolaritzats a Sol Solet i La Barqueta, i
les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.”
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, sol·licitaríem, si pot ser, la votació per punts. El primer acord separat de la resta.
La Sra. Elena Crespo
Per nosaltres no hi ha cap inconvenient.
Seguidament, el president sotmet a votació la moció en dos blocs.
Primer bloc (consta del primer acord), amb el resultat següent: 9 vots a favor (PSC-PM, ICVEUiA i PP), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita).
S’aprova per majoria simple, retirar el primer acord.
Segon bloc (que inclou el segon, tercer, quart i cinquè, acord), amb el resultat següent: 20 vots
a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, i la regidora no adscrita). S’aprova per
unanimitat.
La moció queda de la manera següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“L’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2, estableix la competència exclusiva en educació
infantil a la Generalitat de Catalunya.
La Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 estableix:
Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats
d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones
rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el
Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places
per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
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Malgrat això, i en contra del que determina la LEC, en el projecte de pressupost de la
Generalitat de Catalunya per l’any 2015 s’ha eliminat la partida destinada al finançament de les
escoles bressol de titularitat municipal
La Generalitat de Catalunya, des de l’any 2011, ha estat incomplint les seves obligacions i
també els acords signats amb les entitats municipalistes en relació amb el finançament de les
escoles bressol municipals. Primer reduint progressivament, de forma unilateral i sense cap
negociació, l’aportació econòmica per alumne/a fins arribar a deixar-la a zero i, ara, eliminant la
partida dels pressupostos.
L’acord signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les
Diputacions, mitjançant el qual aquestes assumeixin el finançament de les bressol de titularitat
municipal que pertoca a la Generalitat, significa que aquesta renúncia a les seves
responsabilitats, en traspassar tot el finançament d’aquestes bressol a fons municipals i, per
tant, incomplir l’article 198.2 de la LEC abans esmentat.
A la vegada, aquest mateix acord tindrà com a conseqüència per als ajuntaments una pèrdua
neta d’ingressos, ja que els recursos que les diputacions destinin al sosteniment de les escoles
bressol disminuiran els recursos disponibles per al finançament d’altres serveis o inversions
municipals.
Com és ben sabut per la nostra ciutadania, l’Ajuntament del Masnou és un dels municipis
afectats per aquestes actuacions de la Generalitat de Catalunya, que han augmentat el dèficit
municipal per aquest servei, la major part del qual ha estat imputat a les famílies usuàries per
part del Govern municipal.
És per tot això que el GM d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple de
l’Ajuntament prengui els següents
ACORDS
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui, en el pressupost del
Departament d’Ensenyament per a l’any 2015, una partida específica i amb la suficient dotació
econòmica per fer front al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal, donant
compliment a allò que determina la LEC, d’acord amb les competències exclusives atribuïdes
en l’Estatut de Catalunya a la Generalitat de Catalunya en educació infantil, i garantint la
participació acordada per la Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC)
recuperant, com a mínim, el finançament vigent l’any 2010.
Segon.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats amb les
entitats municipalistes per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, acords
incomplerts des de l’any 2011.
Tercer.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja justificades i
acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal.
Quart.- Informar d’aquests acords el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament
d’Ensenyament, els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Consell Escolar
Municipal, els representants de les famílies dels infants escolaritzats a Sol Solet i La Barqueta, i
les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.”
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, nosaltres no podíem estar més d’acord
amb aquesta moció que ha presentat el Grup d’Iniciativa. Nosaltres, ja en vàries ocasions, hem
presentat mocions per assegurar el manteniment de les escoles bressol, de les dues escoles
bressol que hi ha al Masnou. A veure, és evident, tots ho sabem, és del domini públic, que la
Generalitat no compleix el seu compromís de finançament de les escoles bressol. I això ens
comporta problemes, hem hagut d’augmentar la despesa municipal per poder mantenir les
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escoles bressol i, el que és pitjor, s’ha hagut d’augmentar les quotes que paguen les famílies
per poder tirar-lo endavant. Ara, el que està fent la Generalitat, com deia la moció d’Iniciativa,
és deixar a zero el pressupost destinat a escoles bressol i el que fa és passar la pilota a les
diputacions. Jo ho trobo molt greu això, la Generalitat està convertint les diputacions en els
seus proveïdors financers. Jo ho trobo molt greu. Això no és gratis, és a dir, les diputacions
tenen unes obligacions i donen uns serveis justament als ajuntaments, que els diners que
dediquin a allò que no fa la Generalitat els traurà de coses que sí que li correspon fer a les
diputacions. Per tant, crec que han posat, no sé, han posat en pràctica una cosa molt estranya,
la Generalitat, el govern de Convergència i Unió, que és això, no sé, reconvertir les diputacions,
no s’entén aquesta... aquest paper. En fi, felicitats per la moció.
La Sra. Elena Crespo
Bé, doncs gràcies a tots els grups que han donat suport a la moció. Reflexionem si l’actitud de
la Generalitat continua sent la d’escanyar de manera indirecta els municipis en matèria
d’escoles bressol, al no complir els seus compromisos. Perquè entenem que els ha adquirit,
que ens podem trobar en un futur molt proper, potser, que l’oferta d’escoles bressol municipals
pública del municipi hagi de pujar tant les quotes que equipari preus amb la privada i que potser
moltes famílies es plantegin no poder portar els fills a l’escola bressol, que nosaltres l’entenem
com una franja de l’educació pública i gratuïta que garanteix la nostra Constitució i el nostre
Estatut. Per tant, entenem que aquí s’ha trencat el model, el model d’educació pública i gratuïta
que, per a nosaltres, ha de començar des de la franja 0-3 anys, igual que la resta, i que en el
nostre model, doncs, s’hauria d’equiparar amb la resta del sistema públic d’educació; per tant,
fem una reflexió sobre això i esperem que no ens hi trobem. Sobretot pels infants que tenen el
dret a l’educació pública i gratuïta des de zero anys i per les seves famílies- pel cost econòmic
i, potser fins i tot, de gènere que això implica.
9. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA demanant l'elaboració d'un protocol
d'emergència per a persones desnonades i altres actuacions relacionades amb el parc
d'habitatges buits propietat de les entitats financeres
El senyor Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi econòmica.
L’augment sense precedents de l'atur i la manca d'ingressos han agreujat l'exclusió social
(segons l'Institut d'Estadística de Catalunya més de 200.000 llars tenen tots els seus membres
a l'atur i, d’aquestes, 95.000 no perceben cap ingrés) i han provocat que milers de persones
siguin incapaces de fer front a les seves necessitats més bàsiques.
Una altra de les conseqüències d’aquesta crisi ha estat l’augment de l'exclusió residencial:
segons dades del Consell General del Poder Judicial, dels 497.797 procediments d'execució
hipotecària iniciats a l’Estat espanyol, 98.040, gairebé un 20%, han tingut lloc a Catalunya. En
molts casos aquests procediments comporten no només la pèrdua de l'habitatge habitual sinó
també l'adquisició d'un deute exorbitant amb les entitats financeres. Alhora, a Catalunya,
només durant el 2013 s'han produït 16.008 desnonaments, el 6 7% dels quals estan relacionats
amb les dificultats per fer front al pagament del lloguer.
Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, Catalunya disposa de 30.000 habitatges
socials, és a dir, només un 1 % del parc habitacional, front al 18 % de què gaudeixen els països
de l'entorn europeu.
Segons l'informe Emergencia Habitacional en el Estado español, elaborat conjuntament entre
l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Espanya, amb 3 milions i mig
d’habitatges buits, és el país d'Europa que té més habitatge buit, un 13,7 % del parc total. Pel
que respecta a Catalunya, segons l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d’habitatges buits
és de 448.356 pisos buits.
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Molts d'aquests habitatges, entre 800.000 i 1 milió a tot l'Estat, són propietat d'entitats
financeres. Les mateixes entitats financeres que, des de l'inici de la crisi, han obtingut ajudes
milionàries de les administracions públiques, al voltant d'uns 165.000 milions d'euros, sense
que aquesta forta inversió pública hagi implicat cap contrapartida social. A més, la manca de
conservació dels habitatges buits en poder dels bancs suposa un greu problema d'ordre públic i
de cohesió als barris.
Mentre això succeeix, cada cop són més les famílies que es veuen obligades a ocupar
habitatges buits, viure en infrahabitatges, o bé a amuntegar-se en habitacions rellogades.
La Constitució espanyola reconeix el dret a l'habitatge i consagra l'obligació de les
administracions públiques d'impedir l'especulació (art. 47). Junt al deure de combatre
l'especulació, els poders públics han de garantir que el dret de propietat no s'exerceixi de
manera antisocial (article 33) i que "tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat" resti
"subordinada a l'interès general" (art. I2B). Aquesta obligació és especialment rellevant tractantse d'entitats financeres que presten serveis econòmics d'interès general, com ara l'habitatge.
La mateixa Constitució recull l'obligació d'interpretar els drets d'acord amb els tractats
internacionals vigents (art. 10.2) i d'integrar llur contingut dins l'ordenament intern (at.96.1). En
aquest sentit, tant la Declaració Universal dels Drets Humans com el Pacte Internacional de
Drets Econòmics Socials i Culturals consagren el dret de totes les persones a un nivell de vida
adequat que els asseguri, a elles i llurs famílies, l'accés a un habitatge digne.
Alhora, l'Estatut d’autonomia preveu l'obligació dels poders públics de facilitar l'accés dels
ciutadans a un habitatge digne (art. 26 i 47). Finalment, la Llei pel dret a l'habitatge de
Catalunya (LDHC) emmarca la provisió d'habitatges socials per part dels poders públics com un
servei d'interès general (art.4), i consagra que la desocupació d'habitatges constitueix un
incompliment de la funció social que pot arribar a constituir una utilització anòmala. Així, la
LDHC estipula el deure de les administracions públiques d'impedir la desocupació a través de
mesures de foment i, arribat el cas, també de sancions (art. 41).
Atès que, per al Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou resulta urgent
mobilitzar el parc d'habitatge buit que està en mans de les entitats financeres cap al lloguer
social i crear el marc normatiu que ho reguli. Moltes de les situacions descrites anteriorment
vulneren compromisos en matèria de drets humans assumits per les administracions públiques.
Atès que el nostre Grup municipal sempre ha estat especialment sensible en relació amb el
problema de l’habitatge al nostre municipi i, tant des del Govern (al capdavant de la Regidoria
d’Habitatge) com des de l’oposició, ha impulsat diverses actuacions adreçades a aconseguir
que tots els ciutadans i ciutadanes del Masnou puguin gaudir d’un habitatge digne.
Atès que, en els darrers anys, l’Ajuntament del Masnou ha aprovat diverses mocions, la major
part de les quals han estat presentades pel nostre grup municipal, relacionades amb el dret a
l’habitatge.
És per tot això que el GM d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple de
l’Ajuntament prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Elaborar un protocol d’emergència municipal, que prevegi la col·laboració de les
entitats, associacions i col·lectius del Masnou interessats, per atendre de manera específica les
persones que estiguin en procés de desnonament al nostre municipi i aquelles altres que es
conegui que estiguin en situació de poder estar afectades per aquesta greu problemàtica.
Segon.- Crear una base de dades permanentment actualitzada amb els habitatges buits que
siguin propietat de les entitats financeres al Masnou i iniciar les actuacions necessàries, tal com
han fet molts municipis a Catalunya, per sancionar les entitats financeres del Masnou que
tinguin habitatges buits.
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Tercer.- Instar el Govern municipal a informar, exhaustivament i per escrit, els grups municipals
i la regidora no adscrita, de totes les actuacions que, al llarg d’aquest mandat, hagi realitzat el
Govern municipal en compliment de les mocions que, relacionades amb l’exercici del dret a
l’Habitatge, han estat aprovades per aquest plenari.
Quart.- Instar el Govern municipal al compliment de tots i cadascun dels acords continguts en
les mocions que, relacionades amb l’exercici del dret a l’Habitatge, han estat aprovades al llarg
d’aquest mandat, donant prioritat a aquelles que plantegen actuacions que, essent de
competència municipal, tinguin com a finalitat l’atenció a les persones afectades per
desnonaments, la posada al mercat per part de les entitats bancàries dels habitatges de la seva
propietat que estiguin desocupats o la seva cessió a l’Ajuntament, i l’inici d’expedients
sancionadors i imposició de sancions a aquelles entitats bancàries que facin cas omís dels
requeriments de l’Ajuntament.
Cinquè.- Informar d’aquests acords les entitats bancàries existents al nostre municipi, la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i les entitats, associacions i col·lectius del nostre
municipi.”
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, faríem un prec de votar per punts si és possible. El primer acord a part de la resta. Després,
en tot cas a l’explicació de votar ja diré el perquè.
El Sr. Pere Parés
No hi ha problema, gràcies senyor Fàbregas. Doncs, com l’altra moció, votem en primer lloc el
primer acord i separadament de la resta.
Seguidament, el president sotmet a votació la moció en dos blocs.
Primer bloc (consta del primer acord), amb el resultat següent: 8 vots a favor (PSC-PM, ICVEUiA i la regidora no adscrita), 10 vots en contra (CiU i ERC-AM) i 2 vots d’abstenció (PP).
S’aprova per majoria simple retirar el primer acord.
Segon bloc (que inclou el segon, tercer, quart i cinquè, punt), amb el resultat següent: 18 vots a
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstencions (PP).
S’aprova per majoria absoluta.
La moció queda de la manera següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi econòmica.
L’augment sense precedents de l'atur i la manca d'ingressos han agreujat l'exclusió social
(segons l'Institut d'Estadística de Catalunya més de 200.000 llars tenen a tots els seus
membres a l'atur i, d’aquestes, 95.000 no perceben cap ingrés) i han provocat que milers de
persones siguin incapaces de fer front a les seves necessitats més bàsiques.
Una altra de les conseqüències d’aquesta crisi ha estat l’augment de l'exclusió residencial:
segons dades del Consell General del Poder Judicial, dels 497.797 procediments d'execució
hipotecària iniciats a l’Estat espanyol 98.040, gairebé un 20 %, han tingut lloc a Catalunya. En
molts casos aquests procediments comporten no només la pèrdua de l'habitatge habitual sinó
també l'adquisició d'un deute exorbitant amb les entitats financeres. Alhora, a Catalunya,
només durant el 2013 s'han produït 16.008 desnonaments, el 67 % dels quals estan relacionats
amb les dificultats per fer front al pagament del lloguer.
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Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, Catalunya disposa de 30.000 habitatges
socials, és a dir, només un 1 % del parc habitacional, davant al 18 % de què gaudeixen els
països de l'entorn europeu.
Segons l'informe Emergencia habitacional en el Estado español, elaborat conjuntament entre
l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Espanya, amb 3 milions i mig
d’habitatges buits, és el país d'Europa que té més habitatge buit, un 13,7 % del parc total. Pel
que respecta a Catalunya, segons l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d’habitatges buits
és de 448.356 pisos buits.
Molts d'aquests habitatges, entre 800.000 i 1 milió a tot l'Estat, són propietat d'entitats
financeres. Les mateixes entitats financeres que, des de l'inici de la crisi, han obtingut ajudes
milionàries de les administracions públiques, al voltant d'uns 165.000 milions d'euros, sense
que aquesta forta inversió pública hagi implicat cap contrapartida social. A més, la manca de
conservació dels habitatges buits en poder dels bancs suposa un greu problema d'ordre públic i
de cohesió als barris.
Mentre això succeeix, cada cop són més les famílies que es veuen obligades a ocupar
habitatges buits, viure en infrahabitatges, o bé a amuntegar-se en habitacions rellogades.
La Constitució espanyola reconeix el dret a l'habitatge i consagra l'obligació de les
administracions públiques d'impedir l'especulació (art. 47). Junt al deure de combatre
l'especulació, els poders públics han de garantir que el dret de propietat no s'exerceixi de
manera antisocial (article 33) i que "tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat" resti
"subordinada a l'interès general" (art. I2B). Aquesta obligació és especialment rellevant tractantse d'entitats financeres que presten serveis econòmics d'interès general, com ara l'habitatge.
La mateixa Constitució recull l'obligació d'interpretar els drets d'acord amb els tractats
internacionals vigents (art. 10.2) i d'integrar llur contingut dins l'ordenament intern (at.96.1). En
aquest sentit, tant la Declaració Universal dels Drets Humans com el Pacte Internacional de
Drets Econòmics Socials i Culturals consagren el dret de totes les persones a un nivell de vida
adequada que els asseguri, a elles i llurs famílies, l'accés a un habitatge digne.
Alhora, l'Estatut d’Autonomia preveu l'obligació dels poders públics de facilitar l'accés dels
ciutadans a un habitatge digne (art. 26 i 47). Finalment, la Llei pel dret a l'habitatge de
Catalunya (LDHC) emmarca la provisió d'habitatges socials per part dels poders públics com un
servei d'interès general (art.4), i consagra que la desocupació d'habitatges constitueix un
incompliment de la funció social que pot arribar a constituir una utilització anòmala. Així, la
LDHC estipula el deure de les administracions públiques d'impedir la desocupació a través de
mesures de foment i, arribat el cas, també de sancions (art. 41).
Atès que, per al Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou resulta urgent
mobilitzar el parc d'habitatge buit que està en mans de les entitats financeres cap al lloguer
social i crear el marc normatiu que ho reguli. Moltes de les situacions descrites anteriorment
vulneren compromisos en matèria de drets humans assumits per les administracions públiques.
Atès que el nostre Grup municipal sempre ha estat especialment sensible en relació amb el
problema de l’habitatge al nostre municipi i, tant des del Govern (al capdavant de la Regidoria
d’Habitatge) com des de l’oposició, ha impulsat diverses actuacions adreçades a aconseguir
que tots els ciutadans i ciutadanes del Masnou puguin gaudir d’un habitatge digne.
Atès que, en els darrers anys, l’Ajuntament del Masnou ha aprovat diverses mocions, la major
part de les quals han estat presentades pel nostre grup municipal, relacionades amb el dret a
l’habitatge.
És per tot això que el GM d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple de
l’Ajuntament prengui els següents
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ACORDS:
Primer.- Crear una base de dades permanentment actualitzada amb els habitatges buits que
siguin propietat de les entitats financeres al Masnou i iniciar les actuacions necessàries, tal com
han fet molts municipis a Catalunya, per sancionar les entitats financeres del Masnou que
tinguin habitatges buits.
Segon.- Instar el Govern municipal a informar, exhaustivament i per escrit, els grups municipals
i la regidora no adscrita, de totes les actuacions que, al llarg d’aquest mandat, hagi realitzat el
Govern municipal en compliment de les mocions que, relacionades amb l’exercici del dret a
l’Habitatge, han estat aprovades per aquest plenari.
Tercer.- Instar el Govern municipal al compliment de tots i cadascun dels acords continguts en
les mocions que, relacionades amb l’exercici del dret a l’Habitatge, han estat aprovades al llarg
d’aquest mandat, donant prioritat a aquelles que plantegen actuacions que, essent de
competència municipal, tinguin com a finalitat l’atenció a les persones afectades per
desnonaments, la posada al mercat per part de les entitats bancàries dels habitatges de la seva
propietat que estiguin desocupats o la seva cessió a l’Ajuntament, i l’inici d’expedients
sancionadors i imposició de sancions a aquelles entitats bancàries que facin cas omís dels
requeriments de l’Ajuntament.
Quart.- Informar d’aquests acords les entitats bancàries existents al nostre municipi, la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i les entitats, associacions i col·lectius del nostre
municipi.”
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, de fet la nostra abstenció no és perquè no estiguem d’acord
bàsicament en tots aquests punts, sinó perquè aquests temes s’han anat tractant, qui ha anat
seguint els plens des de principi de mandat, són temes que ja s’han reiterat. Són molt
reiteratius, temes que ja els hem tractat, ja s’han aprovat i en la seva majoria estant executats i
si alguns no estan executats ―el tema de els actuacions de les entitats bancàries― potser és
que el Masnou, no ho sé, però el Masnou té una casuística diferent en quant a excedències, en
quant a ocupacions de pisos diferents a altres municipis que han tingut una construcció molt
més gran o més edificació. Són situacions totalment diferents.
En tot cas, jo penso que els objectius que es volien, quan es van començar a presentar
mocions des de principi de mandat fins ara, eren evitar desnonaments o evitar que la gent
pogués quedar al carrer d’una forma indecent, i això pensem que en l’actuació que s’ha fet s’ha
aconseguit. Doncs a través dels Serveis Socials pel que ens consta, per explicacions que hem
anat demanant, les actuacions que s’han anat fent han tingut un èxit i, per sort, sembla que, ho
explicarà millor la regidora, l’Ajuntament del Masnou no ha tingut tampoc un nombre de casos
tan elevat com a d’altres municipis. La casuística d’aquest poble té un nivell,doncs, de renda
determinat, té una situació diferent de municipis d’altres llocs del país. Per aquest motiu ens
hem abstingut, no perquè no hi estiguem d’acord, sinó perquè pensem que reiterem en temes
que no cal, mitjançant aquesta moció. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Gràcies. Bé, nosaltres estem molt d’acord amb aquesta moció que presenta Iniciativa, el que
passa és que sí que haig de dir que és veritat que és un tema que ja s’ha parlat i ja s’ha tractat
en aquest Ajuntament. De fet, el que fa referència al segon acord, els vull recordar que en
aquest Ple es va aprovar, fa uns mesos, una moció que vam presentar nosaltres en nom de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que era sobre sancionar els pisos buits de les entitats
financeres. I es va aprovar, si no recordo malament, per unanimitat, el que passa és que jo
m’imagino, que el que ha motivat Iniciativa a presentar aquesta deu ser també per, potser, una
manca d’informació per part del Govern. Home, fora bo, que en el Ple se n’informi. Per
exemple, aquesta moció que jo ara deia, es va aprovar fa molts mesos, sabem quants pisos
buits hi ha al Masnou. Perquè si ho saben, aquesta és una dada que han d’explicar i han de
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comunicar en el Ple. Quines gestions s’han fet per donar compliment a aquella moció? Si
aquesta informació l’haguéssim tingut, segurament no s’hauria presentat aquesta moció. O
sigui, jo els animo al fet que quan facin gestions d’aquest tipus, que són dades importants que
hem de saber no només els regidors, sinó tothom, doncs, que les comuniquin al Ple. Gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies. Bona nit. No, només volia explicar perquè hem demanat el primer punt per separat, i
és perquè el protocol aquest d’emergència que se’ns demanava al primer acord ja existeix. I,
per tant, com que ja existeix, doncs, em semblava una miqueta absurd votar l’elaboració d’un
protocol. Vaig demanar que és retirés, els companys van dir que el volien mantenir; per tant cap
inconvenient, simplement per això. No voldria que es mal entengués que no es vol fer aquesta
feina sinó que ja tenim vigent i, a més, m’he compromès a tornar-lo a enviar a tothom per si
algun, doncs, no se l’ha llegit o no l’ha tingut a mà. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, alcalde. Començo pel final. La regidora té poca memòria, perquè ahir el que es va
comentar a la Junta de Portaveus és que vostè, quan va parlar que existia el protocol, l’enviaria
avui per tenir coneixement del seu contingut i que si, nosaltres varem dir, que si quan el rebem
creiem que en lloc de posar elaborar hem de dir revisar o actualitzar, no tindré cap inconvenient
a canviar el primer punt. Però, a hores d’ara, aquest protocol deu estar per l’estratosfera.
Suposo que anant de node en node de l’àmplia xarxa d’Internet, perquè nosaltres, com a
mínim, no l’hem rebut.
Respecte la intervenció del Partit Popular, és curiós perquè deu disposar d’una informació
privilegiada que almenys el nostre Grup no disposa, perquè li he sentit a dir que pràcticament
tot això que diu la moció ja està fet. Doncs, o no s’ha llegit bé la moció o realment el Govern
està treballant en convivència amb el Partit Popular i li passa la informació que a nosaltres ens
amaga. Perquè jo no tinc constància que existeixi una base de dades permanentment
actualitzada sobre els habitatges buits que hi ha al Masnou. No en tinc coneixement. A
nosaltres no ens han passat, com demana l’acord tercer, una relació exhaustiva de totes les
actuacions que s’han fet en relació amb el compliment dels acords previstos a les mocions que
s’han aprovat en aquest plenari, reitero, moltes de les quals les ha presentat el nostre Grup. I
no sé quin inconvenient pot tenir el Partit Popular en què el Govern actuï i compleixi aquests
acords.
Finalment, respecte al contingut de la moció, nosaltres la moció l’haguéssim presentat
exactament igual, encara que haguéssim tingut aquesta informació, perquè la moció a la qual
feia referència la senyora Marta Neira, que és cert que van presentar fa uns mesos i que es va
aprovar, no sé si per unanimitat, però que es va aprovar amb un ampli consens, amb el nostre
vot a favor, demanava una sèrie d’actuacions per intentar sancionar les entitats bancàries, però
aquí el que fem és precisar una mica més de quina forma s’ha d’iniciar aquesta actuació, tal
com s’ha fet a altres municipis de Catalunya. I en tenim molts exemples, independentment que
el Govern d’aquests municipis sigui d’esquerres, de dretes, vermell, groc o verd. Llavors,
nosaltres el que demanem és respecte el protocol. El protocol, entenem que hauria de ser un
protocol pactat amb la resta de grups municipals. Aquí es va aprovar una moció, ja fa
pràcticament dos anys, en la qual es parlava de crear una comissió en la qual estàvem
representats el Govern, membres de les entitats bancàries, tot això, l’única resposta que tenim,
una vegada, fa molt de temps, és que s’havia intentat contactar telefònicament amb els
directors de les entitats bancàries i que cap d’ells havien manifestat, disposat seure en una
taula a parlar d’aquests temes amb l’Ajuntament. Doncs, com han fet molts municipis, si no
volen seure en una taula davant l’Ajuntament, hauran de seure en una taula d’advocats de
l’Ajuntament. Això és el que demanem i aquest protocol entenem que és un protocol important,
perquè desconeixent el contingut del que tenim, entenem que el protocol el que hauria de fer
seria:
Primer, preveure en quines situacions es poden produir desnonaments. Segon, en l’inici
d’aquestes actuacions ja posar un fre per intentar aturar-los. Tercer, en els casos en els quals
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no es pugui aturar el desnonament, arbitrar mesures perquè aquelles famílies no quedin
desemparades. I sobretot, sobretot, sobretot, avisar la gent que pugui estar en perill de ser
desnonada, que l’Ajuntament té recursos, si és que els té, a la seva disposició. Això és un
protocol, com manen els cànons. No sabem si el protocol de l’Ajuntament, bé, que no és de
l’Ajuntament, que és del Govern municipal, és un protocol que preveu o no aquestes
característiques. Per tant, creiem que la moció està ben presentada, agraïm el vot positiu de,
pràcticament, la totalitat del consistori, fora de la discrepància respecte el tema de protocol. I no
ens sobta la intervenció del Partit Popular, perquè en temes d’habitatge ja sabem, més d’una
vegada, que estem en polítiques, no diria que antagòniques, però gairebé. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, no només per al·lusions, seré breu. No entraré a discutir polítiques d’habitatge o polítiques
de desnonaments, etc. perquè el nostre punt de vista parteixen de ritmes diferents, que no vol
dir que siguin millors un que els altres. Jo penso que són millors els nostres que no els d’ells,
per descomptat; però, bé, no és això el que discutirem ara. El que sí que li volia comentar és
que, respecte a la nostra actuació de demanar la informació no tenim cap inconvenient de
demanar-la. Però també, a part de moció, es pot fer presentant un escrit i demanant com estan
l’estat de les mocions presentades per Iniciativa al respecte
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, només una cosa. Jo avui he demanat que es passi, desconec el perquè no s’ha passat. No
crec que estigui a l’estratosfera, simplement no es deu haver enviat; però, a diferència de la
resta de grups, ahir, jo sí que li vaig recordar, a la Junta de Portaveus, que el mes de novembre
es va fer un resum acotat, justament d’aquest protocol, que es va enviar a la senyora Crespo,
per una pregunta que feia referència a això. Per tant, doncs, jo em disculpo si no ha arribat a
temps, però no és un tema que ens inventem, ni que no funcioni. I respecte a com s’elabora
aquest protocol, és un protocol totalment tècnic, que són els assistents socials, treballadors
familiars i socials qui l’han elaborat i qui han decidit com ha de funcionar. Jo, realment,
pràcticament, no hi tinc res a dir, és que està funcionant. I, per tant, no seré jo qui el qüestioni.
El tornaré a posar damunt la taula, però el que sí que dic, com a regidora de Serveis Socials, és
que hi ha molta feina a dalt a fer i vostès, tots, en són coneixedors i realment si una cosa està
funcionant, no crec que haguem de perdre més temps revisant, fent i actualitzant. Hi ha molta
altra feina. És la meva opinió, però bé, volia que en deixés constància. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
A veure, senyora Noemí Condeminas. Vostè acaba de reconèixer que va enviar a la senyora
Elena Crespos, com a resposta a una pregunta, un resum del protocol. Un resum del protocol,
perdoni, però almenys en el meu entendre no és el protocol, aquesta és la primera qüestió.
La segona qüestió, els protocols no sempre són elaborats o són decidits exclusivament pels
treballadors municipals. En molts dels protocols, hi ha voluntats polítiques al darrera, per tant,
d’acord amb una primera proposta tècnica, està clar que qui ha de tancar finalment el contingut
del protocol han de ser els representants de l’Ajuntament, el consistori, que per això som aquí.
Per tant, li agrairé que ens faciliti aquest protocol, i ens comprometem a presentar-ne una
proposta de revisió, si el seu contingut no ens agrada. I per poder valorar si el protocol funciona
o no funciona necessitem, com deia abans el senyor de las Heras, informació. És a dir, quants
casos s’han detectat de possibles desnonaments? Com s’han atès? Quants desnonaments
d’aquests possibles s’han evitat? Quants no? Què ha passat amb aquelles persones que
finalment han estat desnonades? A quantes d’aquestes persones que han estat desnonades i
han perdut el seu pis de protecció i de propietat se’ls ha condonat la plusvàlua? Com es va
aprovar en alguna moció també presentada en aquest Ajuntament, etc. Quan coneguem
aquesta informació, podrem decidir amb coneixement de causa si el protocol funciona o no
funciona. I jo molt em temo que no funciona.
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La Sra. Noemí Condeminas
Senyor Màxim, de totes maneres, li ho reitero. Tota aquesta informació vostè me la pot
demanar i jo la hi facilitaré. Dintre del marc del Consell de Benestar Social aquest tema també
s’ha tractat, val? I sempre que algun de vostès m’ha demanat qualsevol tema sobre els
desnonaments, que és un tema molt sensible per tema de protecció de dades, se’ls ha passat
la informació. Estigui molt tranquil que jo la hi passaré, vull dir que no pateixi, i estigui tranquil
també perquè quan li dic que funciona, és perquè de moment no hem patit i hem reubicat tots
aquells casos que, a dia d’avui, se’ns han presentat. Gràcies.
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.25 hores del mateix
dia, de la qual, com a secretari general, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es
transcrigui al llibre d’actes, que certifico.
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