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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
El Sr. Jaume Oliveras
Bon vespre. Si els hi sembla, tenim tots els regidors i regidores al complet en aquesta
sessió plenària iniciaríem la sessió plenària del 28 de gener d’aquest any 2016. Donem la
benvinguda al públic que assisteix i que ens segueix i si els sembla iniciaríem aquest Ple
ordinari.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 15 d'octubre de
2015.
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 15 d’octubre de 2015, amb una correcció a la
intervenció del Sr. Ernest Suñé, pàgina 12 i 44.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
Alcaldia
 Dijous 21 de gener: Reunió amb la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa per
establir una presa de contacte i presentació del Pla d’Actuació Municipal (PAM). Per la
seva banda, Conesa va presentar a l'alcalde els diversos serveis que la Diputació
ofereix a les corporacions locals. L'alcalde va anar acompanyat de la primera i la
segona tinentes d'alcalde, Noemí Condeminas i Sílvia Folch, respectivament.
 Dijous 21 de gener: Reunió amb l’Associació Catalana de Municipis, l’alcalde va anar
acompanyat pel regidor Jordi Matas.
 Dijous 21 de gener: Reunió amb el president de la Federació de Municipis de
Catalunya, Sr. Xavier Amor. Va anar acompanyat per la segona tinenta d’alcalde,
Sílvia Folch.
Activitats a la Biblioteca
 Des del passat 7 de gener i fins al 7 de febrer: Te lloc l’aula d’estudi nocturn.
 Dimarts 12 de gener: Va tenir lloc la sessió del Club de Lectors Intrèpids, amb la
lectura de Papitis, de Josep-Francesc Delgado.
 Dimecres 13 de gener: Va tenir lloc l’activitat BiblioLAB “Llibres salvatges”. Lectura en
família.
 Dissabte 16 de gener: L’hora del conte, Les formigues també ballen, a càrrec de l’Ada
Cusidó.
 Dimarts 19 de gener: Els alumnes de 3r i 4t de primària de l’escola Ocata van visitar
la biblioteca.
 Dimecres 20 de gener: Tertúlia literària amb el comentari de la novel·la En caure la
tarda, de Jordi Coca.
Activitats de l’Espai Escènic Ca n’Humet
 Dissabte 9 i diumenge 10 de gener: Espectacle Circ d’hivern, a càrrec del col·lectiu
d’artistes residents al Masnou, LACAM.
 Diumenge 24 de gener: Concert commemoratiu dels 20 anys de la Coral Xabec.
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Museu Municipal de Nàutica
 Divendres 22 de gener: Inauguració de l’exposició “Fugint de l’Holocaust”, amb la
conferència de Dory Sontheimer, autora del llibre Les set caixes. Aquesta exposició
restarà al Masnou fins al 5 de març, i en motiu de la commemoració del Dia
Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció dels Crims
contra la Humanitat.
 Diumenge 24 de gener: Com cada quart diumenge, dins de les activitats d’”El
Masnou. Terra de Mar”, es va realitzar aquest itinerari.
Cultura
 Dimarts 5 de gener: Arribada dels Reis d’Orient i cavalcada. Visita dels Reis i
representació del consistori als avis de la Casa Benèfica.
Ensenyament
 Dijous 21 de gener: Reunió trimestral del projecte GEODA.
Joventut
 Durant el mes de desembre: Tallers diversos de cuina amb xocolata, taller nocturn
de lighpainting i planetari. Al centre cívic Ca n’Humet.
Esports
 Dissabte 26 de desembre: 36a edició de la cursa de Sant Silvestre. Aquesta cursa és
la més antiga de Catalunya.
Infància
 Durant les passades festes de Nadal: Diverses activitats de Nadal, com teatre
Tothom a escena! Som iguals; Circ en família; Fes el teu Ninot de Neu; Prohibit no
tocar!; decoracions de Nadal amb sal; taller de corones i cartes de Reis; taller de
fanalets; jocs per a infants i taller de reis, i els carters reials.
Manteniment
 Dijous 21 de gener: Signatura del nou contracte de neteja viària i recollida de residus.
El nou contracte entrarà en vigència el proper 15 de febrer.
Medi Ambient
 Dimarts 19 de gener: Va tenir lloc la signatura del protocol amb Sorea, per tal de
comprometre’s, tant l’empresa com l’Ajuntament, a informar els consumidors que es
troben en situació de vulnerabilitat econòmica sobre les possibilitats d’ajudes i
descomptes.
Acció Social
 Dijous 28 de gener: Signatura del conveni amb la Fundació Maresme, per ampliar la
cessió d’ús gratuïta de l’immoble de Can Targa. Segons estableix l’acord, a les
instal·lacions de l’antic mas es manté un taller ocupacional pel termini d’onze anys
més.
Activitats de les entitats
 Diumenge 10 de gener: Concert UNESCO. Concert ofert per l’Associació Unesco i el
Cor Scandicus, i Loiola Gospel Cor. A l’església de Sant Pere.
 Dissabte 16 de gener: Concert de Joves intèrprets, a Els Vienesos, a càrrec de
l’estudi musical Carme Amo.
 Diumenge 17 de gener: Ballada de swing a la plaça d’Ocata.
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3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 2.039, de data 11 de desembre de 2015, al número 2.139, de data 30
desembre de 2015. I del número 1, de data 4 de gener de 2016, al número 82, de data 21
de gener de 2016.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 2.139, de data 30 de desembre de
2015, de nomenament de la vicepresidència del Consell de la Vila.
“Vist el Decret d’Alcaldia amb número 2139, de data 30 de desembre 2015, en el qual es
disposa textualment el següent:
“Atès que el Pla de Participació Ciutadana 2012-2015, aprovat pel ple al juny de 2012,
recollia el repte de millorar i impulsar els òrgans de participació del municipi i que, entre
les diverses actuacions que s’hi incloïen per tal d’afrontar aquest repte, hi ha la creació
d’un Consell de la Vila com a òrgan de participació general al municipi i de coordinació de
les diferents instàncies de participació estables o temporals.
Atès que per a la constitució del Consell de la Vila és precís procedir al nomenament de
les persones membres que n’han de formar part.
Atès que el reglament del Consell de la Vila dictamina, en el seu article 9, que les
persones finalment proposades com a membres del Consell, a excepció de les expertes
en algun dels àmbits de competència municipal, seran nomenades per l’Alcaldia.
Atès que la presidència i les persones representants de cadascun dels grups municipals
amb presència al consistori van ser nomenades mitjançant acord del ple ordinari de 23 de
juliol de 2015.
Atès que en data 3 de novembre van ser nomenats mitjançant decret de l’alcaldia els i les
representants dels òrgans de participació sectorial Consell Escolar Municipal i Consell
Municipal de Benestar Social, de les cinc associacions veïnals i de les cinc associacions
no veïnals, i de la ciutadania a títol individual en les franges de 18 a 27 anys (titular), de
38 a 47 anys (titular) i de la franja de 48 a 57 anys. Tots aquests nomenaments han estat
ratificats al ple municipal del mes de novembre.
Atès que en data 18 de novembre van ser nomenats mitjançant decret de l’alcaldia els i
les representants dels òrgans de participació sectorial Consell Municipal de Patrimoni
Cultural, Consell d’equipament Els Vienesos i Consell d’equipament Ca n’Humet, i de la
ciutadania a títol individual en la franja de 28 a 37 anys (titular).Tots aquests
nomenaments han estat ratificats al ple municipal del mes de desembre.
Atès que la vicepresidència serà designada directament per l’alcaldia, segons l’article 9.
a).
Atès que les persones representants del consistori s’hauran de renovar cada legislatura,
després de les eleccions municipals, o en funció de la renovació de membres del
consistori.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. - Nomenar, fins a la fi de la legislatura, les persones membres següents:
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Vicepresidència
• Senyora Noemí Condeminas Riembau
Segon. - Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la
Corporació, en aplicació del disposat a l’art. 9 del Reglament del Consell de la Vila.
Tercer. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Quart. - Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 2139, de data 30 de desembre de 2015,
de nomenament de la Vicepresidència del Consell de la Vila.”
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra.
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Anava a dir que ens abstindríem en la votació, però ja ens hem
abstingut, i la raó fonamental és perquè discrepem del criteri del senyor alcalde que va
utilitzar per proposar les persones expertes per al Consell de la Vila, quan va rebutjar
algunes de les persones que havíem proposat alguns dels grups municipals aquí
presents, argumentant la seva adscripció política i, en canvi, algunes de les persones que
l’Alcaldia ha proposat són pels partits que formen el Govern municipal. Nosaltres no
acceptem que per a una mateixa proposa s’utilitzin vares de mesura i, per tant, tal com
vam fer al mes de desembre, ens hem abstingut en la votació en aquest Ple de gener.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Miras, alguna explicació.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres volíem dir que vam fer, en aquesta línia, una proposta que no va ser acceptada.
Ens van dir, de paraula, que era perquè la persona estava vinculada a un partit polític. I el
cas és que a la llista, que sí que s’ha acceptat, també hi ha persones vinculades a partits
polítics ―que ho hem trobat fàcilment posant els seu nom a Internet. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Desconeixem aquesta qüestió. Si els sembla, continuem amb el punt número 5.
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5. Donar compte de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local, de data 23 de
desembre de 2015, pel qual s'aprova definitivament el text del Pla d'actuació
municipal per al període de govern 2015-2019
El Sr. Jaume Oliveras
Vull recordar-los sobre aquest document, que ja els hem fet arribar, es van iniciar els
tràmits de redacció del Pla d’Actuació Municipal al juliol del 2015, de seguida de constituir
el nou Govern municipal, després de diferents trobades internes dins l’Ajuntament entre
regidors de Govern i tècnics municipals es va fer una primera elaboració d’aquest Pla
d’Actuació Municipal, el qual va ser aprovat d’una manera inicial el 15 d’octubre de 2015.
A continuació, després d’aquesta aprovació inicial, es van fer tres audiències públiques:
el 9, el 10 i el 12 de novembre. També a través d’un formulari a la xarxa s’han anat,
doncs, han anat arribant diferents aportacions, i fruit d’aquestes aportacions i alguns
canvis introduïts es va fer l’aprovació definitiva aquest 23 de desembre de 2015.
Vull recordar-los, doncs, que el Pla d’Actuació Municipal té sis grans eixos d’actuació,
basats, el primer en la cohesió i el benestar social de la vila; el segon, el
desenvolupament econòmic i el foment de l’ocupació; el tercer, el desenvolupament de la
cultura, l’educació, l’esport i els elements que donen qualitat de vida al municipi; el quart
eix, que és la millora dels espai públics, especialment el manteniment dels carrers; el
cinquè eix de treball és afavorir el desenvolupament d’una ciutadania participativa i
responsable i el sisè és treballar per millorar la modernització de l’Ajuntament.
Aquests sis eixos d’actuació han comportat tot un seguit de mesures que estan
calendaritzades i això és el document aprovat definitivament. Vull recordar-los que es
tracta d’un document obert, revisable cada any, perquè té un procés també de revisió del
document i d’anar revisant sobretot el que és el compliment amb els objectiu marcats. I
aquest és una mica el full de ruta del Govern municipal per a aquest mandat 2015-2019.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de desembre de 2015, va adoptar l’acord
que es transcriu literalment:
“Atès el compromís de l’equip de govern municipal en el sentit que l’Ajuntament del
Masnou disposi d’un Pla d’actuació municipal per al període 2015-2019.
Atès l’encàrrec formulat per l’Alcaldia al cap de les àrees municipals en el sentit de
coordinar les tasques necessàries per a la confecció de l’esmentat Pla.
Considerant els treballs duts a terme en aquest sentit, en els que han participat el conjunt
de regidors i regidores que integren el govern municipal, així com el personal responsable
dels diferents àmbits de gestió.
Considerant també les audiències públiques celebrades i la difusió feta del Pla mitjançant
el web municipal, així com les propostes i suggeriments rebuts per aquests canals.
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, que actua com a cap de les tres
àrees de gestió municipal, de data 18 de desembre de 2015.
Atès que és atribució de l’Alcalde la direcció del govern i de l’administració municipal,
segons determinen l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (LRBRL) ) i l’article 53.1.b) 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 (TRLMRLC),
qui eleva aquesta proposta a la Junta de Govern Local tota vegada que aquest òrgan
col·legiat integra els regidors i regidores que conformen el govern municipal, i assisteix
l’Alcalde en l’exercici de les seves funcions, tot de conformitat amb l’article 23.2.a) LRBRL
i 54.2 TRLMRLC.
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En l’exercici de les competències que determina la normativa legal vigent, s’adopten, a la
Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Aprovar definitivament el text del Pla d’actuació municipal per al període 20152019.
Segon. Fer-ne difusió a través dels mitjans de comunicació municipals.”
Resultat: En resten assabentats.
6. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró
municipal referida a 1 de gener de 2015
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. En aquest punt, el que donem compte és de
la xifra oficial de la població del Masnou que ha tingut durant el 2015. I la xifra oficial és
de 22.923 habitants.
“Únic. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró
municipal referida a 1 de gener de 2015, amb efectes des del 31 de desembre de 2015,
que ha estat comunicada per la Delegació Provincial del Instituto Nacional de Estadística
a Barcelona en data 7 de desembre de 2015.”
La xifra oficial per al Masnou és 22.923 habitants.
Resultat: En resten assabentats.
7. Modificació pressupostària per crèdit extraordinari número 2/2016
El Sr. Jordi Matas
Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquest punt, l’explicació és senzilla en el sentit de dir: hi
ha unes inversions aprovades en el pressupost 2016 lligades a un endeutament amb un
préstec, aquest préstec el volem fer amb la Diputació de Barcelona. La Diputació de
Barcelona, a hores d’ara, encara no té l’entitat bancària per concedir-nos aquest préstec i
llavors el que fem és, com que volem iniciar una sèrie d’inversions que considerem
importants de cara a aquest estiu, agafem les inversions de l’any 2015, els diners de l’any
2015 que estan disponibles, doncs unes inversions a llarg termini, que no és immediat;
per tant el que fem és inversions del 2016 les passem al 2015 i amb aquests diners del
2015 realitzarem les del 2016 que estan a l’expedient i, per tant, el que portem a
aprovació és aquest fet.
Aquí, destacar que estem parlant de 387.590 € i també 10.000 € pel CAT que no s’havien
posat, no estaven previstos inicialment. Per tant, doncs, el total que traiem d’una banda i
el que es mou és 397.590. Les inversions són exactament les mateixes que es van
aprovar tant al 2015 com al 2016, però l’únic que estem fent és jugar amb aquesta
disponibilitat pressupostària per poder executar les inversions, per exemple el tema de les
platges, de la millora de les platges aquest estiu, perquè quan iniciem la temporada ho
puguem tenir.
Amb aquesta explicació passaria directament a la proposta:
“Fets
En sessió plenària extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015, es va aprovar el
pressupost 2016, amb l’annex de les inversions.
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S’ha presentat al departament d’intervenció les sol·licitud de modificació per crèdit
extraordinari del capítol 6 i del capítol 4. Aquest increment en el pressupost del capítol 6
està finançat amb baixa del mateix capítol 6, i pel que fa al capítol 4 amb baixes del
capítol 2, per tant no es veu alterat el pressupost inicial.
Des del departament d’intervenció s’emet informe número 1/2016.
Fonaments de dret
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a
terme expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1 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 estableix que l’aprovació de
la modificació del pressupost per crèdit extraordinari és competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016, per crèdit
extraordinari número 2/2016, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI NUM 2/2016
CAPÍTOL 6
INVERSIONS REALS

387.590,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

10.000,00
========
397.590,00

Les anteriors despeses es financen a partir de la baixa d’aplicacions pressupostàries de
capítol 6 i 2:
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

-367.590,00
-30.000,00
=========
-397.590,00

SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Matas. Hi hauria alguna intervenció? Sr. Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup va donar suport ja als canvis d’inversions que hi
va haver al 2015 i també va donar suport al pressupost del 2016. La voluntat del Govern,
tal com ens ha explicat, és la de prioritzar determinades inversions, que, a més a més, és
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coincident amb allò que vam acordar en el seu moment. I, per tant, com que s’ajusta a
allò acordat, creiem que són elements prioritzables i que el que estem fent és bescanviant
unes inversions, incorporar-ne unes que, a més a més, són necessàries com és el camió
de la brigada. El nostre grup veu que són favorables i donarà suport a la iniciativa del
Govern.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Per part d’Iniciativa, Sr. Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres farem justament el contrari que el que ha enunciat el
partit socialista. Nosaltres votarem en contra de la modificació, i ho farem per diferents
raons. La primera, també, per una qüestió de coherència: no podem donar suport a una
modificació de pressupost al qual el nostre grup municipal va votar en contra en el passat
mes d’octubre. En aquell plenari, el nostre grup municipal va presentar un seguit de
propostes de modificació del pressupost que havia presentat el govern d’Esquerra
Republicana i de Convergència al qual van respondre votant en contra a totes i
cadascuna d’elles. D’aquí el nostre vot negatiu en aquella ocasió i també el nostre vot
negatiu en el dia d’avui. La segona raó per la qual votarem en contra és perquè amb
l’argument que ja hem sentit que s’hauria d’esperar fins al mes d’abril d’enguany per
disposar d’un millor finançament per les inversions de 2016. La proposta d’Esquerra
Republicana i Convergència fa, i que ara votarem, que es pretengui endarrerir encara
més unes actuacions que ja estaven previstes per a l’any 2015 en un pressupost que,
volem recordar, a tots, que a proposta del conjunt de l’oposició es va aprovar per
unanimitat l’any 2014. Com poden comprendre, el nostre grup no pot donar suport a
aquesta proposta i, a més, denuncia el comportament del Govern municipal que, un cop
més, incompleix un mandat de plenari i en aquesta ocasió deixa d’executar unes
actuacions que, com l’adequació del pas soterrat del carrer Brasil i la de l’espai lliure de
Bell Esguard, per a nosaltres eren prioritàries. La tercera raó per la qual votarem en
contra és perquè, com també s’ha dit, la proposta que se’ns presenta planteja destinar
10.000 € al centre d’acollida turística, sense que ni tan sol coneguem què és el que es
proposa fer amb aquests diners i quins són els suposats beneficis que la ciutadania del
Masnou tindrà per a aquesta despesa. A més, per fer front a la meitat d’aquest pagament,
Esquerra Republicana i Convergència proposen disminuir en 5.000 € les partides de
civisme i convivència, cosa que el nostre grup tampoc comparteix. I la quarta i darrera raó
per la qual votarem en contra és que la documentació de què disposem és obsoleta. Per
posar un exemple, la memòria d’Alcaldia, que és de data 12 de gener de 2016 no està
actualitzada i no preveu la totalitat de la modificació a la qual s’ha referit el regidor
d’Hisenda, ja que no incorpora els 20.000 € destinats a darrera hora per substituir un
vehicle de manteniment. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, per part de la CUP hi hauria alguna intervenció?
La Sra. Sandra Miras
Sí. Si bé, en principi, vam estar d’acord amb la modificació del pressupost inicial, ja que
serviria per unes obres de millora de carrers, parcs, platges, zones de jocs infantils,
arranjament del mur de l’escola Ocata, espais per a gossos, etc. En el segon expedient
que ens presenten uns dies després ja no ho veiem tan clar, ja es tracta de comprar un
cotxe amb els diners que s’estalvien d’un contracte de neteja. I, a nosaltres, això ens
genera el dubte de: a costa de qui ens podem estalviar aquests diners?, a costa
d’empitjorar el servei?, a costa del salari de les treballadores?, a costa de salut i seguretat
en el treball? No podem evitar fer-nos aquestes preguntes i si aquestes dues
modificacions de crèdit ―dic dues perquè se’ns van presentar per separat― poguessin
posicionar-nos separadament, en el cas dels arranjaments i millores diríem que sí i en el
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cas del cotxe, d’aquesta manera, no, tot i que puguem estar amb el fet que cal un cotxe.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies Sra. Miras. Hi ha alguna intervenció? Sr. Matas.
El Sr. Jordi Matas
Per aclarir la posició de la CUP, per intentar canviar aquest dubte generat i a veure si així
ells poden votar tal com ho tenien previst. No és que estem estalviant 20.000 €. Posem
20.000 € a un vehicle i, efectivament, perquè a Manteniment se li ha trencat un vehicle
literalment, i necessitem reposar-lo perquè els treballadors municipals puguin realitzar la
seva tasca. D’on surten aquests 20.000 €? Doncs resulta que aquest Ajuntament, aquest
Equip de Govern va fer un concurs ―que es va presentar aquí al Ple i es va portar al
Ple― de neteja dels edificis a un preu de licitació. Un cop adjudicat, tenim una diferència,
per tant, no estem perjudicant a ningú, ni a cap treballador, ni a cap servei, és a dir, ens
hem beneficiat, que si vam sortir, per dir alguna cosa 450.000 i l’hem adjudicat per
430.000, com que ens sobren 20.000, els destinem a aquesta partida. No estem
perjudicant cap servei. És a dir, un concurs que es licita per x, resulta que és x menys 20.
Doncs aquests 20 que tenim pressupostats per l’import íntegre, aquest diferencial és el
que passem a la compra com a vehicle. Per tant, amb això també potser dono resposta al
Sr. Màxim. Sí, a última hora, efectivament, a última hora resulta que aquest any, a
Manteniment se li ha trencat aquest vehicle. El que fem és: no teníem previst la seva
compra i el que fem és, ja que proposem aquesta modificació, estem treballant en aquest
sentit. Són diners que hem hagut de buscar i teníem aquesta partida. Només per aclarir-li,
també. Vostè diu que estem deixant d’executar, que aquest.... de Bell Esguard. No és
això, per tant, no és cert, Sr. Màxim, no és cert, perquè ho farem i continuem fent. El que
estem dient és: hi ha unes prioritats i no es fan en quatre dies, la platja es fa, el que es vol
fer a la platja sí que són quatre dies; per tant, donem unes prioritats i anem a continuar
amb el seu curs.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies Sr. alcalde, dues coses breus: la primera, la quarta raó per la qual hem votat en
contra és perquè l’expedient no és correcte; no perquè s’hagi de comprar o no un vehicle
de manteniment. No ens hem queixat d’això, ens hem queixat del fet que des del moment
que se’n té coneixement hi ha hagut prou temps per, com a mínim, modificar la memòria
d’Alcaldia, i això no s’ha fet. Aquesta és una de les raons, però les fonamentals són les
anteriors. I, és clar que he dit que deixem d’executar, vostè mateix ho ha dit, juguem amb
les inversions; però és que fa 16 mesos que estan jugant amb les inversions. Perquè el
pressupost de 2015 es va aprovar el desembre del 2014. Vostès han passat 14 mesos
sense fer absolutament res. Ni han encarregat el projecte del carrer Brasil ni han fet
absolutament res pel tema del Bell esguard. Per tant, jo dic que no executen, és clar que
executaran, però ja veurem quan en el de les calendes gregues, però no ara. Si vostès
haguessin fet el que havien de fer que era complir el mandat del Ple el pas soterrat del
carrer Brasil ja estaria executat.
El Sr. Jordi Matas
Això és una puntualització. No entro a puntualitzar això sinó una altra cosa que ha dit
abans. Estem esperant que la Diputació liciti el préstec i l’entitat bancària perquè el tipus
d’interès serà zero o 1,0; per tant, per aquesta raó fem aquest canvi. No anem a una
entitat bancària a buscar pagar-li el que toca pagar sinó que ens esperem uns mesos
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perquè l’Ajuntament, és a dir diners públics, ens estalviem pagar uns rèdits a l’entitat
bancària, que ens ho podem permetre fent aquesta modificació. Res més.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Passem a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en
contra.
8. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
No hi ha cap resposta.
9. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Són tres temes. El primer és recordar-li
novament, perquè sembla que la seva memòria és molt feble, recordar-li i li ho recordaré
en molts plens, excepte que em falli la memòria, que ha de complir la llei de banderes. És
una cosa molt senzilla, és una cosa, a més de totes les lleis, totes les lleis s’han de
complir, també la de banderes, com em puntualitza el senyor Suñé, evidentment. És una
llei que diu que la bandera espanyola, la bandera del Masnou, la bandera europea, han
de presidir els edificis oficials. És una llei que empara a tothom, que satisfà totes les
necessitats, dóna gust a tothom i compleix la llei. Jo només li demano. Bé, a alguns els
agrada més a d’altres menys, jo ho entenc, la vida és així i les lleis són així, però les lleis
s’han de complir. I el dia que no es compleixen les lleis, doncs les coses no funcionen. Li
torno a recordar perquè vagi reflexionant durant aquest mes que ens queda fins al
següent ple.
Després, com a segon tema, voldria demanar, si cal ho demanaré per escrit, voldria
saber, jo no sé si s’ha demanat en alguna altra ocasió, no ho tenia present, el deute de la
Generalitat que té amb aquest Ajuntament a 31 de desembre. Si ho volen facilitar per
escrit, si us plau, si ho volen per escrit ja els hi passaria, però és una tema relativament
senzill.
Després, han iniciat campanyes de neteja al poble, campanyes per temes de gossos, etc.
Són temes en els quals estem d’acord, però voldria afegir algun tema més que hem vist
proliferar en els últim temps, i és un tipus de propaganda, de propaganda amb el poble,
amb cartelleria, amb pintades, etc. Cartelleria, es podria dir que és d’ultra esquerra
radical, es podria definir d’aquesta forma, sinó pitjor, que a més d’embrutar les parets
doncs fa esment a presos polítics, fan esments a consignes guerra civilistes, etc. Jo
penso que no s’havien vist feia molts anys, penso que, a més d’utilitzar els espais públics
de forma impròpia, envien uns missatges que no toquen i jo penso que no són un
exemple per a la bona convivència. Jo els demanaria, també, quan facin les campanyes
de neteja i altres que facin incís també i es fixin en com estan alguns punts del poble, uns
pintats i altres posats cartells d’aquest tipus.
Després, només una cosa, és felicitar la regidora senyora Tallada, li dono les gràcies pel
gest que ha fet de contactar amb el poeta masnoví resident a Còrdova, si no m’equivoco,
i que va guanyar un important premi de poesia i, bé, això forma part de la nostra cultura
local. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Senyora González, endavant.
La Sra. Mònica González
Hola, bona nit a tothom. Bona nit, gràcies senyor alcalde, regidores, regidors. Tinc tres
preguntes. Les faig totes seguides perquè totes tres són un mateix bloc, referides al
mateix tema. Inicialment voldria saber si hi ha un protocol d’habitatge social al municipi,
perquè ho desconec, no l’he pogut localitzar i m’agradaria que em fessin arribar en tot cas
aquest protocol, si existeix ja. També voldria un cens d’habitatges buits a la vila i el tant
per cent que pertany a entitats financeres. I un altre cens d’habitatges destinats a turisme
dintre de la vila, si és que existeix o si es coneix. I aquestes són les meves tres
preguntes. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Mònica González. Senyor Suñé, té preguntes?
El Sr. Ernest Suñé
Primer, volia dir que al plenari passat, vaig demanar a un regidor quin era l’ús de
l’herbicida glifosat en els nostres parcs i jardins, i especialment en la fumigació, i vaig
encoratjar el Govern a presentar una moció ―a la qual ja vaig avançar que el nostre grup
es sumaria― per declarar el Masnou lliure de glifosat. No he rebut cap informació, en tot
cas, doncs, reitero la petició de saber si el servei de parcs i jardins de l’Ajuntament ha
utilitzat aquest herbicida.
Ens han arribat diverses veus, a vegades els rumors generen..., que no és cert, però jo
ho dic, que l’Ajuntament no vol renovar la concessió del bar ubicat a la plaça d’Ocata,
perquè hi ha previst un canvi d’activitat, en tot cas, nosaltres volíem que ens confirmessin
aquest si és cert que hi ha previst un canvi d’activitat en aquest tema i quina és la previsió
del Govern al respecte.
També voldríem conèixer la valoració que fa el regidor de mobilitat respecte del
funcionament del servei de busos. Sabem que hi ha un termini molt curt, però el servei és
el mateix, només és el funcionament de la nova empresa, és una empresa diferent, el
servei ha variat una miqueta a millor, però, volem saber quina és la seva valoració i si ja
disposen de l’estudi de les dades per incrementar el servei els caps de setmana, tal com
es va comprometre el regidor en aquest plenari.
Amb la recent signatura del contracte de recollida de residus i neteja viària i platges, jo
crec que ja comencem a tancar un dels temes més importants de la vila, que portàvem
arrossegant des de fa massa mandats ja. Jo crec que és un tema que ens hem de felicitar
tots.
El nostre grup sent seu l’èxit, una part de l’èxit, de l’assoliment d’aquesta solució en tant
que la seva participació activa va permetre modelar el procés des del primer moment,
sense defugir la responsabilitat final de donar-hi suport, tot i que llavors creiem que
mancava algun element, doncs, el vam donar per bo.
Creiem, llavors, que mancava alguna cosa i ho seguin creient ara. Per això, tot que és
una bona proposta la que tenim, creiem que podríem tancar el cercle i el cercle, per
nosaltres, encara resta per afrontar el problema de la recollida comercial segregada de
l’ordinària, i creiem que ha arribat el moment d’afrontar-lo. Llavors, ens agradaria conèixer
per boca del responsable polític quines són les accions que han pres en aquesta línea,
s’hi n’han pres alguna, si hi ha algun full de ruta, si hi ha cap hipòtesis de treball, com
podem afrontar aquest tema. És el que ens agradaria escolar. Moltes gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo, té alguna pregunta?
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Jo tinc quatre preguntes, començo pel
senyor Alfaro, el regidor de salut pública. Voldríem saber quina és la política en matèria
de control de plagues, en concret d’ocells, i particularment de coloms i tórtores, que
proposa l’Equip de Govern en l’actualitat.
Al senyor López, regidor de Medi Ambient, és un prec, un prec que ja és un clàssic. Que
és, després de la campanya de Nadal, nosaltres sempre ens queixem de la mancança de
punts de recollida dels arbres, dels arbres que han servit per ornamentar les cases de la
gent. Nosaltres pensem que un únic punt de recollida a la plaça Espanya és totalment
insuficient, sobretot sabent l’orografia d’aquest poble, que obliga la gent a anar fins allà a
deixar l’arbre. Tant és així que, bé, jo he vist, en aquesta ocasió, molts arbres abandonats
en les zones de recollida de brossa habituals i entenem que amb una altra sensibilitat,
doncs, aquesta campanya s’hauria de tornar a replantejar. Per tant, és un prec que li fem.
A la senyora Folch, voldríem preguntar-li quins són els motius del canvi substancial de
funcions dels tres vigilants cívics de la casa i què pensen fer amb aquestes tasques que
aquestes tres persones, al canviar de funcions, doncs, han quedat sense ser ateses.
I al senyor Fàbregas, bé, nosaltres pensem que anunciaven fa uns dies a bombo i
plateret el canvi de concessió del transport públic del poble, del servei de bus. I hem rebut
queixes de la manca d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda que té el cotxe
que està fent aquest servei. Volíem saber si això és cert? I què pensa fer el Govern
municipal si és veritat que no hi ha un accés fàcil al bus per part de persones que el
poden agafar i que tinguin dificultats d’entrar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. La primera cosa que volia fer seria demanar al senyor alcalde
que, mentre que el ROM actual estigui vigent ―que sabem que té poca vida― almenys
faci el possible perquè es compleixi el que el ROM determina pel que fa referència a les
respostes a les preguntes que es formulen per escrit en el termini de quinze dies. Ho dic
perquè no és la primera vegada, ni la segona, ni la tercera, potser serà la darrera en la
qual el termini s’incompleix descaradament. Per posar un exemple, avui mateix he rebut
una de les respostes que se suposa que hauria d’haver rebut fa quinze dies, per tant és
un prec a l’Alcaldia, una demanda més que un prec.
Passo a les preguntes, que les adreço genèricament al Govern, que les contesti el regidor
o regidora que li sembli més adient o l’alcalde.
La primera diu el següent. Les maniobres d’aparcament de vehicles han acabat, com
suposo que vostès saben, amb alguns dels arbres del carrer Mare de Déu del Carme i
també han aconseguit tombar un senyal d’aparcament. Mentre que el senyal
d’aparcament ha estat immediatament recol·locat, els arbres no han estat reposats des
de fa mesos. Preguntem al Govern les raons per les quals s’ha actuat d’aquesta manera i
li demanem que reposi els arbres que manquen al més aviat possible, així com que els
protegeixi adequadament per evitar que puguin ser danyats pels vehicles que aparquin al
carrer.
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Des de fa anys, el nostre grup municipal, molt més temps que no pas el Partit Popular
demana la bandera espanyola, nosaltres fa molt més temps que demanem el que ara
passo a explicitar. Venim demanant una solució als problemes que per als veïns i veïnes
comporta l’actual situació de la cruïlla NII-Torrent Umbert, segur que els sona. I fa 14
mesos que, a proposta d’ICV-EUiA, el pressupost municipal conté una partida per actuarhi, que no s’aplica, s’aplica en diferit; recordeu allò, no, de: enlloc d’indemnització en
diferit és actuació en diferit. Doncs està diferida des de fa 16 mesos. Malgrat això, el
Govern anterior i l’actual, amb diferents excuses, no han donat ni una sola passa.
Demanem al Govern que, d’una vegada per totes, actuï sobre la cruïlla i també li
demanem que, això és una proposta en positiu, mentre que no executa una solució
definitiva, que sembla que és molt complex, col·loqui miralls que permetin, tant als
vianants com als conductors, veure els vehicles i les persones que s’apropen a la cruïlla i,
si escau, senyals de trànsit que alertin del perill de la cruïlla.
Relacionat amb Habitatge, els volia dir que en el Ple del mes de desembre, i arran de les
informacions publicades pels mitjans de comunicació sobre la cessió d’habitatges, per
part de la Sareb, a diversos municipis de Catalunya, vaig preguntar al Govern pel nombre
d’habitatges del Masnou dels quals era titular la Sareb, així com si havia realitzat alguna
gestió per aconseguir la cessió d’aquests habitatges. Vàrem demanar que si havia fet
gestions ens facilités la informació corresponent i que, si no ho havia fet, que fes les
gestions necessàries per tal d’aconseguir aquesta cessió.
En la seva resposta, el Govern ens informa que li consta que la Sareb ―ho dic també
perquè la regidora prengui nota― és propietària de divuit habitatges i que està fent
gestions, el Govern, per conèixer el total d’habitatges propietat d’entitats financeres i
saber la realitat actual del municipi per poder analitzar les accions corresponents.
Hem comprovat que, en el Programa d’Actuació Municipal, un programa pel qual felicitem
al Govern, perquè és la primera vegada des de la restauració de la democràcia al
Masnou que un govern municipal aprova un PAM, el govern es proposa establir convenis
amb les entitats financeres per facilitar el lloguer social. Això proposa fer-ho durant l’any
2016. No obstant això, ICV-EUiA considera que la situació actual fa més necessari que
mai actuar amb la màxima diligència i, per tant, li demanem que, a l’espera de conèixer
quins són els altres habitatges propietat d’entitats financeres i amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, iniciï converses amb la Sareb, que ja se sap que són divuit, per
aconseguir la cessió d’aquests habitatges al més aviat possible.
Al mateix temps preguntem al Govern quines són les gestions que ha fet en els darrers
dos anys, aquest Govern i l’anterior, en deu tenir la informació, per tal de conèixer la
situació del parc d’habitatges propietat de la Sareb, de fons d’inversió i de les entitats
financeres. Quan ens contesti aquesta pregunta tindrà eines per respondre, en part, a la
pregunta feta per la companya del Partit Socialista.
Relacionat també amb les polítiques d’Habitatge, el nostre grup s’ha interessat en moltes
ocasions, en moltes, per la situació dels tres habitatges públics situats a la plaça del
Mercat Vell i ha demanat, sense èxit, al Govern anterior, i ara esperem que amb èxit a
aquest, que a l’espera d’unes millors condicions per posar-los a la venda, els destini a
habitatges de lloguer social per a famílies del Masnou que estiguin en risc d’exclusió per
temes d’habitatge. Així mateix, demanem al Govern que ens faci arribar tots els informes
jurídics i tècnics dels quals disposi en relació amb la possibilitat de vendre o llogar els
habitatges esmentats.
Hem rebut queixes d’alguns veïns i veïnes de l’avinguda Kennedy perquè, principalment
en els caps de setmana, pateixen problemes de subministrament d’aigua. Voldríem saber
si el Govern té coneixement i preguntem per quines han estat les gestions que ha
realitzat per tal de solucionar-lo.
Volem felicitar el Govern per la realització de la propera campanya sobre civisme a la via
pública. Creiem que és una bona iniciativa però, en la nostra opinió, s’hauria de completar
15

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000001

28 de gener de 2016

amb altres actuacions, com ara la redacció d’una ordenança de civisme que, tal com hem
demanat en altres ocasions, pugui substituir l’actual ordenança de convivència ciutadana
que, amb més de vint anys d’antiguitat, fa molts anys que ha quedat totalment obsoleta.
Fa unes setmanes, la regidora Sílvia Folch ens informà de les actuacions fetes pel
Govern per tal d’afrontar el problema provocat per la proliferació de grafits a façanes
d’edificis públics i privats, així com al mobiliari urbà. Creiem que s’ha d’actuar d’una
manera efectiva, amb campanyes de conscienciació sobre l’ús de l’espai públic i, també,
sancionant els infractors.
Així mateix, creiem que aquestes actuacions han d’anar acompanyades amb d’altres,
com ara l’oferta d’espais alternatius, públics i privats, perquè les persones interessades
puguin ocupar-los amb les seves creacions. Tal com s’ha suggerit en alguns fòrums, un
d’aquests espais podria ser, per exemple, la tanca metàl·lica que volta la parcel·la de l’Illa
Centre i un altre podria ser, ja s’utilitza però d’una manera no adequada, el mur que
separa la via del tren del passeig Marítim. Animem el Govern a que, mitjançant les
regidories que consideri adients, contacti amb les persones interessades per tal d’estudiar
aquesta i altres possibilitats.
I també relacionat amb aquest tema, voldríem conèixer una relació de les actuacions que
s’han efectuat en façanes privades per part de l’Ajuntament per esborrar o tapar grafits en
els darrers dos anys.
Hem estat informats abastament pel Govern que les obres d’urbanització de la primera
fase del Parc Vallmora romanen aturades perquè l’empresa adjudicatària ha fet fallida.
També se’ns ha informat, i ho agraïm, que, properament, les obres es reprendran per part
d’una altra empresa que havia estat subcontractada per l’empresa adjudicatària per fer
els moviments de terres. L’argument del Govern per no procedir a una nova licitació de
l’obra pendent és guanyar temps i, al mateix temps, conservar els beneficis de l’oferta
guanyadora. El nostre grup no ho acaba de veure clar, tot i que entén que és una
actuació perfectament legal. Per això, demanem al Govern que ens mantingui
puntualment informat de totes les actuacions que es realitzin, així com de qualsevol
incidència que pogués ocórrer amb aquestes obres en el futur. Se’ns ha informat que
l’empresa que passarà a fer-se càrrec de les obres està qualificada per a la seva
execució. Nosaltres no dubtem de la paraula del Govern, però demanem un informe
jurídic que justifiqui la legalitat d’aquesta actuació i un altre de tècnic en el qual es
confirmi que aquesta empresa compleix tots i cadascun dels requisits que es van fixar en
els plecs tècnics que es van redactar per procedir a la licitació. També preguntem al
Govern, com havíem fet el mes anterior, quina és la nova previsió pel que fa referència a
la finalització de les obres que, de no haver-se produït aquests fets, que són aliens,
clarament a la bondat del Govern, i ho volem ressaltar, haurien finalitzat el proper mes
d’abril.
En el Ple del passat mes de desembre vaig posar de manifest al Govern que, amb
l’aprovació de la modificació de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local (zona blava), des de l’1 de gener, el Masnou tindria
el privilegi de ser un municipi en el qual era igual d’econòmic estacionar en zona blava
durant 70 minuts que fer-ho durant 60 i que, a més, seria més econòmic estacionar en
zona blava durant 65 minuts (0,65 €) que fer-ho durant 60 (0,75 €). Per això vaig
preguntem al Govern què pensava fer per solucionar la contradicció esmentada si la
meva observació era encertada. En la seva resposta, que si no m’equivoco he rebut avui,
el Govern ha reconegut la seva errada i m’informa que, efectivament, hi ha una errada a
l’ordenança i que, tan aviat com sigui possible, procediran a la seva modificació.
Em congratulo, doncs, i, ja que el Govern no ho ha fet, em felicito a mi mateix per haver
descobert aquesta errada i, així, ajudar el Govern a corregir-la. Al mateix temps pregunto
al Govern quines són les tarifes que s’estan aplicant actualment, i des de l’1 de gener, per
als estacionaments de 60, 65 i 70 minuts, així com quin és el termini que el Govern
considera raonable per corregir aquesta errada.
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Amb motiu dels greus problemes de subministrament d’aigua potable que s’havien
produït en un sector del Masnou Alt, concretament en la zona de Can Mandri i voltants,
vaig preguntar al Govern si existeix algun protocol acordat entre l’Ajuntament i l’empresa
adjudicatària del servei per afrontar-les. En la seva resposta, el Govern m’informa que el
protocol no existeix, però que el punt 5.5 del contracte estableix que el concessionari està
obligat al manteniment de les obres i de les instal·lacions.
Estem esperant que se’ns faciliti la relació dels incidents que, pel que respecta al servei
esmentat, van provocar talls en el subministrament d’aigua potable d’una durada superior
a les 4 hores en els darrers quatre anys ―que ja se’ns a dit que s’ha demanat a
l’empresa i tan aviat com el tingui se’ns facilitarà― i tornem a reclamar que se’ns informi
de quantes i quines han estat les demandes rebudes per escrit, tant per l’Ajuntament com
per l’empresa adjudicatària, relacionades amb aquest tema en el mateix període.
En els darrers dies s’han produït robatoris a botigues i establiments del Masnou, la
darrera que jo en tingui coneixement, espero que sigui la darrera, a la botiga de Movistar
del carrer Roger de Flor. Aquests fets, a més dels perjudicis econòmics per als afectats,
està provocant un sentiment d’alarma entre els comerciants del nostre poble. Preguntem
al Govern si té coneixement d’aquests fets i altres actes semblants que s’hagin produït al
Masnou en les darreres setmanes i li demanem que, com a mesura dissuasiva, reforç i la
presència policial als carrers del nostre poble i que al mateix temps informi els
comerciants de les mesures que amb el suport de l’Ajuntament poden posar en pràctica
per reduir el risc d’actuacions com les denunciades.
Una breu referència a una informació que hem tingut fa un moment abans de començar el
Ple, per part del Govern, respecte a les actuacions d’una persona que està assetjant
dones. El Govern està actuant i li fem confiança, però és una pregunta que teníem
preparada i, per tant, l’únic que faig és esmentar-la.
I finalment, aprofitant que el senyor alcalde ha fet referència a l’aprovació del PAM, que
havia fet possible alguns formularis que permetien als ciutadans i ciutadanes que no facin
acte de presència a les transicions públiques, que facin aportacions al PAM. Jo volia
saber si s’han contesta, totes aquestes aportacions, perquè em sembla que almenys una
no ha tingut resposta i, és clar, se’ns fa una mica estrany que aprovat el PAM
definitivament, aquesta resposta encara no s’hagi donat, gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres considerem que les preguntes que ha fet la senyora Mònica són molt bones,
també les vam fer nosaltres i esperem que tingui més sort amb la resposta de la que
nosaltres vam tenir, i també demanem, els preguem que ens enviïn les respostes que li
enviïn a ella, que també ens les enviïn a nosaltres.
Una altra cosa és que de les pintades amb simbologia nazi aparegudes recentment al
poble, que no se n’oblidin tampoc.
I una altra pregunta que tinc és que tenint en compte que, en el darrer Ple del mes de
desembre, l'alcalde va dir que al feixisme no se'l combat, se'l derrota, i tenint en compte
que fa pocs dies el president de la Generalitat va dir que la lluita contra el feixisme no
s'havia acabat, tenint en compte això: què pensa que ha de fer l'Ajuntament, si és que
creu que ha de fer alguna cosa, respecte dels noms del carrer Itàlia i Navarra, que
honoren de manera escandalosa el feixisme de la nostra vila. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit senyor alcalde. A veure si ens poden donar dades de la deixalleria
del Masnou quant al reciclatge d’oli usat domèstic, d’oli alimentari domèstic, que en el seu
moment, ja fa bastant temps, anys diria, es va fer una campanya per promoure el
reciclatge d’aquest tipus de residu i ens agradaria saber si finalment, doncs, ha donat
fruits o no i quina és la quantitat recollida al 2015, que deu haver estat tancat ja, comparat
amb el 2014.
Per altra banda, també volíem saber, una mica ja s’ha comentat per altres companys,
amb el tema del transport del servei del nou adjudicatari del transport del servei urbà, si
ens poden fer arribar un petit resum, conclusions de com s’ha dut a terme aquest traspàs.
Quines són les incidències que puguin haver-hi? Bé, una mica les sensacions que tenen
els usuaris d’aquest servei, perquè hi ha algunes queixes. I si és així quines actuacions
portarà a terme el Govern.
Quant a les obres del Parc Vallmora, també s’ha comentat per altres companys, si que
ens agradaria, en la mesura del possible i si tècnicament així ho fos, que les obres no
s’allarguessin més enllà... o sigui que abans de l’estiu proper, doncs, s’haguessin acabat.
Ho dic perquè és una reivindicació de gran part dels veïns, dels músics o de l’avinguda
Pau Casals, perquè ja van haver de patir l’estiu passat totes aquelles obres, amb el
moviment de terres que suposava i els inconvenients que teníem, perquè si tenien,
doncs, les finestres obertes els provocava l’entrada de molta polseguera, doncs estan
amb el neguit de si aquestes obres duraran més del compte degut a la circumstància que
ja coneixem o no. En qualsevol cas, si és així, si es preveu que es puguin tornar a produir
molèsties si es poden prendre mesures de tipus tècnic perquè això no es repeteixi. Doncs
ja van haver de patir, l’estiu passat de certs inconvenients, doncs ens agradaria que es
poguessin posar mesures.
Crec que hi ha una comissió de seguiment o una comissió en què l’Ajuntament parla amb
gran part dels veïns o fan una mica... Ens agradaria saber qui composa aquesta
comissió? Si hi ha algun tipus de criteri? I si persones d’aquell barri estan interessades a
participar, si hi ha algun inconvenient o si s’adreça directament a Alcaldia, o a la comissió
si té algun representant? Bé, si ens poguessin facilitar l’entrada, no a nosaltres.
S’ha parlat del Pla d’Acció Municipal, jo recordo la presentació que es va tenir a la zona
de Bell Resguard. Bé, el que va sortir d’allà, sembla que es van entrar unes instàncies
d’aquest Ajuntament dient que no els agradava la ubicació que s’havia pogut escollir per
part de l’Equip de Govern quant al casal de barri i bé, i el que sí que hem tingut, bé sí que
hem rebut resposta, que ha enviat l’Alcaldia a aquelles persones que van instar aquesta
instància. Jo no sé si la instància aquesta ha estat corregida o no estat corregida
finalment, perquè aquesta és data de sortida 12 de gener i jo no sé si està corregida o no.
Ho dic perquè o jo no ho vaig entendre gaire bé el que vam parlar en la reunió del PAM i
el que hem anat parlant, o perquè bàsicament, lleixo textualment, diu: “En resposta a la
instància presentada per vostè en aquest Ajuntament, amb número de registre tal, tal, tal,
voldria comunicar-li que l’actual Pla d’Actuació Municipal, que té l’Ajuntament del Masnou,
no contempla cap ubicació concreta per l’equipament per la zona de Bell Resguard.”
―fins aquí, correcte― “La ubicació del Casal de Barri a la Casa del Marquès és
precisament una de les propostes que es va presentar a l’audiència pública celebrada el
passat 10 de novembre. I és precisament aquesta que contempla la rehabilitació i
adaptació d’aquest edifici en el que s’està treballant, fent-ho compatible amb una nova
entrada al camp de Club Deportiu Masnou”. Això és el que han enviat, jo no sé si això
s’ha rectificat...

18

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000001

28 de gener de 2016

El Sr. Jaume Oliveras
Comprovarem s’hi ha hagut algun error.
El Sr. Francisco Avilés
Ja suposo que és una errada, però és que, és clar, com que ho van dir, jo no entenia res.
I això és una carta tipus, entenc que és una carta tipus de tots aquells perquè vam fer una
recollida de signatures dels veïns i, per tant, a tothom li haurà arribat la mateixa carta, i no
sé si ha estat pitjor el remei que la malaltia. Home, qui està més o menys assabentat no
hi ha cap problema, però qui no està molt assabentat dirà “ostres, al final no ha servido
para nada todo esto”. Alguns em dèiem i com ho farem l’entrada al Club Deportiu Masnou
per aquí. A més, es prestava a confusió, com és lògic.
I, després, jo volia fer un suggeriment ―que jo pensava que ho farien les meves
companyes de la CUP, però finalment no ho han fet. I és que, com que està aquí encara
el retrat del expresident Mas i que com que crec que ja no és president, doncs, ja no té
cap sentit que estigui aquí i, per tant, demanaria que el retiressin encara que no portin la
nova fotografia del nou president. Però bé, sí que ja no cal que estigui presidint cap
plenari municipal. Gràcies.
En relació també a Pau Casals a l’esquerra sota les pistes de Pau Casals, que hi ha uns
espais lliures bastant... ara estan fent actuació els de la brigada, jo suposo que amb els
plans d’ocupació, que això permet netejar grans àrees que potser abans no estaven del
tot ben ateses. Ens agradaria saber si, efectivament, bé, segons alguns veïns hi ha
moltes rates en aquella zona i que es veuen de manera freqüents i suposo que per això
s’està fent l’actuació. I si és així, doncs, que ens ho confirmin. I després ens agradaria
saber si aquesta actuació és una actuació puntual, gràcies al fet que tenim ara uns plans
d’ocupació que podem aprofitar amb el tema de manteniment, o si és que serà una
actuació regular i que els veïns poden estar tranquils que, en principi, aquella zona
quedarà més o menys adequada en el futur. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Doncs si els sembla passaríem a les respostes, si hi ha
respostes per part dels regidors de Govern. Senyor Matas, endavant.
El Sr. Jordi Matas
Una molt breu, al Partit Socialista, al senyor Suñé. Referent a la recollida comercial i
industrial, només perquè ho sàpiga, a nivell intern estem treballant, com ha de ser
internament, veure la informació que tenim, fem un plantejament i un cop ho tinguem clar,
tal com em vaig comprometre en els pressupostos, els farem partícips perquè també
puguin participar. Estem ja treballant i veient possibilitats que hi ha i, a partir d’aquí,
properament, estem dintre del febrer, segur que hauríem de poder parlar ja.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna resposta més? Sr. Alfaro?
El Sr. Albert Alfaro
Referent a la pregunta que ha fet la Sra. Crespo, en relació amb l’estratègia política que
hi ha en el control de plagues, principalment d’aus urbanes, jo crec que és una pregunta
molt encertada. Si heu pogut veure El Masnou Viu d’aquest mes de gener, hi ha un article
que parla d’aquesta temàtica i, principalment, volia comentar que al mes de desembre
vam fer un estudi, de diagnosi i control, de saber com tenim la situació de les aus urbanes
al municipi. A partir d’aquesta diagnosi hem començat a fer actuacions estructurals en
habitatges, com pot ser l’actuació de la Casa de Cultura, arreglant uns forats i ara ficant
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barnilles perquè no puguin dipositar-se els coloms als ampits i altres elements
arquitectònics de la façana, i hem començat a col·locar cartellera mòbil i fixa al municipi
en els punts on sabem que tenim problemes d’alimentadors d’aus urbanes, que sabem
que està prohibit donar aliments als carrers i a la via pública. A partir d’aquestes
actuacions, comencem també a treballar amb altres actuacions com: mirant el tema de
les seixanta escales, tenim diagnosticat els punts més negres i més conflictius i a partir
d’ara començarem a pressupostar una sèrie de mesures per tal que la problemàtica que
afecta les aus urbanes del municipi comenci a reduir-se; perquè sabem, per boca del
Govern i per boca de la ciutadania, que aquests últims mesos hi ha hagut un increment
d’aquestes incidències. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna altra resposta més? Sr. Quim Fàbregas?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies. Per informar en relació amb la qüestió que ha posat sobre la taula el Sr. Màxim
Fàbregas en relació amb la taxa de zona blava, informar-lo que estem treballant per tal
que en el proper Ple portem la modificació d’aquesta taxa; perquè, efectivament, com ell
ha posat de manifest en aquest Ple, diguem-ne, hi ha un error. La llàstima és que no se
n’adonés abans, al mes d’octubre, que ho haguéssim pogut arreglar i no anar a una
modificació, diguem-ne, expressa per a aquesta taxa.
En relació amb la intervenció que han fet diversos regidors respecte al transport urbà,
informar-vos que demà tenim una reunió amb l’actual operador per tal de valorar el primer
mes de funcionament del servei. S’ha comentat aquí que hi ha hagut alguna queixa.
Efectivament, hi ha hagut alguna queixa, hi ha dues o tres queixes vinculades al tema
que hi ha hagut, ―el carrer Jaume I sempre ha sigut un carrer conflictiu perquè és un
carrer, diguem-ne, estret per què hi passi un autobús, amb aparcament a cada banda―, i
dos dies com a mínim, hi ha hagut l’autobús ha quedat enganxat i ha hagut d’avisar la
policia local perquè actués per retirar algun vehicle o per avisar el veí que tenia el vehicle
aparcat separat una mica separat de la vorera perquè pogués passar l’autobús. L’altra
queixa, en temes d’accessibilitat n’hi ha hagut una, però creiem que són a causa que dos
dies no va treballar l’autobús que no fa habitualment sinó que va venir un altre autobús
que és una mica més gran i una mica més alt. I ara hem de conformar que la novetat
sigui del mateix dia en el qual va treballar aquest autobús. Bàsicament, aquestes són les
dues tipologies de queixa. N’hi ha una altra que també afecta un únic dia de la setmana,
que és fet que l’autobús actual té algun seient menys que el que prestava habitualment el
servei quan hi havia Transports Urbans del Masnou, i això en dia punt, que és el dimarts
en hora de mercat, és el dia que té més usuaris, segur que algun usuari no pogués seure.
Per altra banda, informar-vos que avui mateix hem tingut una reunió amb Transport
Urbans del Masnou per veure si podíem desencallar el tema i recuperar, diguem-ne, els
autobusos que fins al 28 de estaven adscrits al servei.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Alguna resposta més?
El Sr. Màxim Fàbregas
Només que em sorprèn que el meu amic Joaquim Fàbregas cregui que no me n’havia
adonat abans. Una de les raons per la qual el nostre grup va presentar l’esmena que va
presentar era justament per aquesta. Però vista la resposta del Govern a les esmenes
presentades per ICV-EUiA vam pensar, ja s’estrellaran, i, efectivament, ho han fet.
Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Continuem. Sra. Folch, endavant.
La Sra. Sílvia Folch
Bona tarda de nou. Sí, per contestar al Sr. Màxim Fàbregas. Respecte al comentari dels
grafits i dels espais alternatius per a aquestes creacions que tenim tan agradables a les
nostres vies, nosaltres ahir a la Junta de Portaveus, vostè va marxar una estoneta abans,
quan anàvem a explicar tota la campanya de civisme, justament vam parlar una llarga
estona tots els portaveus d’aquest afer, i fins i tot el Sr. De las Heras comentava que
coneix una persona que fa grafits i tal i que se li havia ofert... En el mandat anterior
havíem fet un concurs per als creadors que volguessin apuntar-se a fer grafits i la feina
que vam tenir per trobar aquests joves creadors perquè, realment, com més legal la
ubicació de la creació menys estímul els provoca i això no agrada, es veu. El que estem
treballant en aquests moments en la campanya contra els grafits o detecció dels grafits
no és amb els joves creadors sinó amb aquests nanos que es dediquen a signar amb
aquesta forma tan aberrant les nostres parets. És el que estem penalitzant, sancionant i
treballant en aquest moment.
Respecte a la redacció de l’ordenança de civisme, també ahir, després que vostè marxés,
vaig avançar que començàvem les tasques d’inici de treball d’aquesta nova ordenança,
que es creava una comissió dintre de, òbviament tècnica, a l’Ajuntament i en el moment
corresponent se us començarà a lliurar l’ordenança per començar a treballar a nivell
polític.
Respecte als robatoris i aquesta alarma social, és normal que causin alarma, però les
dades no són significatives, per sort, en el nostre municipi; però cert és que, només que
en tinguem un, l’alarma social és molt elevada. De fet, fa molt poc, aquesta setmana,
n’hem tingut un, de notori, gravetat per nosaltres perquè no hi estem acostumats, per
sort, però les dades de furts, robatoris, contra el patrimoni en el nostre municipi respecte
a l’any passat han baixat quasi en un 7 %; per tant, som un poble afortunat i que així
continuï.
Respecte al Sr. Avilés, quant a la composició del grup de veïns que formen part, nosaltres
vam fer un parell de reunions, una primera, sí, amb unes persones que vam citar
nosaltres expressament després de contactar, per explicar com evolucionava el tema del
Parc Vallmora; després vam fer una segona trobada a Els Vienesos, on va haver-hi una
gran afluència de gent, veïns que a través de la comunicació verbal, gairebé 60 veïns,
nosaltres en aquella mateixa sessió vam demanar als veïns que, per carrers,
s’organitzessin i que ells mateixos s’autoproclamessin representants d’aquell carrer, i
quan van tenir, ells, la seva organització ens la va lliurar i aquestes són les persones que
componen aquest grup. Per tant, si volen, algú que vostè coneix, entrar, que parlin amb
els veïns i que ells mateixos s’organitzin. Nosaltres aquí no hem demanat qui ve sinó que
hem dit que vinguessin un o dos representants per carrer, tenim les seves adreces i són
els que convoquem. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Només per dir que jo vaig estar durant tota la sessió de la Junta de Portaveus ahir i que
únicament vaig marxar en l’últim moment perquè la regidora ja deu saber que la
presentació de la campanya de civisme jo ja l’havia vista en el consell escolar municipal.
Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Jo no he dit quan ni perquè havia de marxar. Només he dit que aquestes qüestions van
sortir amb els portaveus un cop visualitzada la campanya de civisme.
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El Sr. Jaume Oliveras
Bé, doncs, acabaríem aquest bloc. Si em permeteu només una qüestió, per seguir la
tradició de les sessions, donar-li per contestat el seu prec, senyor De las Heras, com fem
en cada Ple. I, per tant, ja sap que fins al següent tornarem a parlar.
Respecte a un dels temes que ha sortit en diferents intervencions sobre un tema que ens
preocupa, a tots plegats, al Govern i a tot el Consistori, evidentment és tot el que ha
passat al voltant del Parc Vallmora i, per tant, els esdeveniments que esperem que
aquesta setmana que iniciem estem ja a la recta final, poder enllestir tot el procés. Els
mantindrem, doncs, puntualment informats perquè puguem reprendre les obres al més
immediatament possible, els mantindrem informats de totes les passes, les reunions que
estan programades a partir de dilluns de la setmana que ve per poder-ho tirar endavant.
Abans ja he precisat al Sr. Màxim que si ha detectat aquest error, mirarem a veure què ha
passat i farem la rectificació oportuna i crec que, bé, de les altres qüestions en farem la
resposta adequada d’aquí al proper Ple. Moltes gràcies.
Si els sembla, continuarem amb l’ordre del dia. Seríem a l’apartat de mocions.
10. Moció presentada pel Grup Municipal de C's sol·licitant la implementació del
sistema de detecció d'excrements de gossos mitjançant l'ADN
El senyor Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent.
“Atesa la presència d'excrements de gossos a la via pública s'ha convertit en una
preocupació ciutadana principal. El nostre municipi no és aliè a una problemàtica lligada a
la falta de civisme de veïns propietaris d’aquests esplèndids animals de companyia. Des
de fa anys, els veïns i les veïnes de la nostra vila exigeixen una resposta agressiva contra
els qui abandonen en places, parcs i carrers la femta de les seves mascotes. És freqüent
trobar excrements de gossos en llocs propers a escoles, guarderies, zones infantils, etc.
Atès que per millorar la qualitat de vida de tots els veïns i les veïnes, i per posar-ho més
difícil als qui incompleixen la normativa, el grup municipal de Ciutadans el Masnou
proposa engegar un nou sistema que permetrà sancionar els propietaris dels gossos que
no recullen els excrements dels animals a través de l'anàlisi de l'ADN de les restes, el
qual determinarà qui ha estat l'infractor.
Atesa l'actual Ordenança de tinença d’animals, en el seu títol IX, capítol I, article 61,
apartat 34, considera com a infracció greu el fet de no recollir els excrements de la via
publica i estableix sancions que poden oscil·lar entre els 401 i els 1.000 €. L'única manera
actual de sancionar-los és que un agent de l’autoritat municipal els presenciï in situ, un
escenari molt poc habitual i amb escasses probabilitats d’èxit.
Atès que a dia d’avui, hi ha molts gossos censats al Masnou. Amb aquesta iniciativa que
proposem des de Ciutadans, l'Ajuntament podrà ser més efectiu i suplir les manques del
procés administratiu amb l'ús d'eines innovadores. Així doncs, el que proposem des de
Ciutadans el Masnou és que tant aquests animals com els què es censin a partir d'ara
estiguin obligats a aportar una mostra de l’ADN que quedarà registrada en una base de
dades. Aquesta mostra de l’ADN és pot obtenir, entre d’altres, a través de la vacunació
obligatòria de l’animal. Tanmateix, la intenció és que el cost de l'anàlisi el financi el propi
infractor a través del pagament de la multa corresponent. El cost de la presa de mostres
de la informació genètica, pel seu costat, serà sufragat per la taxa municipal que els
propietaris abonen per a censar als seus gossos. Pretenem que aquesta iniciativa
s'autofinanci, sense que suposi cost algun per als veïns i veïnes del municipi que no
tenen gossos. A més, aquest sistema també permetrà conèixer els gossos que estiguin
registrats o no al cens i, en conseqüència, prendre les mesures sancionadores oportunes.
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Atès que a d’altres ajuntaments propers ja han engegat projectes pilots, com a Sitges on
a partir d’aquest mes de setembre ha entrar en funcionament o, per exemple, a
l’Ajuntament de Xàtiva, a València, on ja s’ha instaurat el sistema de detecció
d’excrements d’animals mitjançant l’ADN i el problema de brutícia per excrements s’ha
reduït en un 80%.
Atès que aquesta ha de ser una prioritat en les normes de convivència que han de
imperar en la nostra vila i que és motiu de nombroses queixes veïnals i que legislatura
rere legislatura ha estat un problema que no ha estat solucionat de manera satisfactòria.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa.
És per tot això esposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- La modificació del títol VII, de l’actual Ordenança de tinença d’animals,
incorporant:
- L’obligatorietat de l’aportació d’una mostra d’ADN com a requisit per a poder registrar
els gossos en el cens municipal d’animals de El Masnou.
- Un augment de la quantia de les sancions en relació a la no recollida de forma
immediata i convenient dels excrements dels animals.
Segon.- L’inici d’una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als propietaris de
gossos en relació a l’abandonament d’excrements al carrer, tot fomentant que aquests es
recullin i no es deixin a la via pública mitjançant, per exemple, la facilitació d’un kit de
bosses als propietaris que censin el seu gos i estiguin al corrent del pagament de totes
les quotes, tal i com fa avui dia l’Ajuntament de Viladecans.
Tercer.- L’obertura d’un període d’informació pública perquè les associacions de veïns,
les associacions vinculades amb la tinença responsable d’animals i els veïns i veïnes de
El Masnou puguin aportar les seves propostes per a la implementació d’aquest servei.
Quart.- La posada en marxa del servei de detecció d’excrements mitjançant l’ADN a
través d’un concurs públic per a l’adjudicació del mateix.
Cinquè.- Comunicar el contingut d’aquesta moció a les entitats locals vinculades a
moviments en defensa dels animals i les associacions de veïns.”
Si em permet el senyor alcalde, aquesta és una moció que vam presentar en el plenari
passat i vam decidir passar a comissió informativa on s’ha estudiat. L’Equip de Govern ha
donat el seu punt de vista i atès que hi ha un Pla de Civisme, una actuació preparada i
fins i tot alguna de les seves parts ja està en funcionament, hi ha en marxa una
modificació de l’ordenança de civisme, entenem que, si bé podrien ser compatibles les
accions, no passarà res si el nostre grup retira la moció, permetent que es desplegui, amb
les accions que té encomanades i ja dirigides l’Equip de Govern en aquest sentit i
esperant el seu resultat valoraríem si és necessari, doncs, d’aquí a un temps allò que
està previst que faci l’equip de Govern o l’Ajuntament, doncs no dóna els fruits o el
resultats desitjats, valoraríem la possibilitat de tornar a demanar que s’estudiés la
implantació aquest servei, però ara per ara, doncs, entenem que les actuacions que
s’iniciaran van en la mateixa línia i, per tant, n’esperarem el resultat. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Avilés. Vull agrair-li el fet de retirar-la i en el seu moment també ja es
va informar a la Comissió Informativa, el regidor de Via Pública, el Sr. Alfaro, de les
actuacions que s’han engegat, el tema del xip als gossos, el cens d’animals domèstics,
tota la qüestió de la campanya de civisme, la modificació de l’ordenança que van en la
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direcció de treballar en aquesta línia i també la convivència amb els animals domèstics i
el manteniment de l’espai públic. Gràcies.
Resultat: La moció queda retirada de l'ordre del dia.
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla, continuaríem amb l’ordre del dia.
11. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la garantia i protecció
dels drets humans i els béns comuns: aigua, llum i gas
La senyora Sandra Miras Martínez llegeix la moció següent:
“El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) 1 , aprovat per
l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 ―del qual l’Estat
Espanyol en forma part― en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de
vida adequat per una mateixa i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i
l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència.
D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a
un habitatge digne (Observació General núm. 4 2) i el dret a l’aigua i el sanejament
(observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions
Unides el 2010 3 ), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre,
acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic.
El dret a l’aigua i el dret a l’habitatge es troben dins de la categoria de les garanties
indispensables per assegurar un nivell de vida adequat. Es tracta de les condicions
fonamentals necessàries per a preservar la vida i la dignitat de les persones, de drets, no
de privilegis supeditats a la capacitat econòmica de les persones i de les seves famílies
de fer-ne front. A més a més, com a béns comuns que són cal que les administracions
vetllin per a la sostenibilitat d’aquests recursos, doncs s’ha fet evident que els “mercats”
de l’aigua, llum i gas han estat incapaços de garantir-ne l’accés universal.
En aquest sentit, no podem obviar que som les persones les que tenim aquests drets
reconeguts i són els Estats o les Administracions Públiques competents qui els han no
només de garantir, sinó també de respectar, de protegir i de promoure. De fet, privar a les
persones i a les seves famílies de llum, gas, aigua i sanejament, per motius econòmics
vulnera directament el PIDESC, ja que els Estats s’obliguen a garantir els drets allí
reconeguts sense discriminació alguna per la posició econòmica (art. 2.2, desenvolupat a
la Observació General núm. 3). En aquesta observació es subratlla que “fins i tot en
temps de limitacions greus de recursos, causades sigui pel procés d'ajust, de recessió
econòmica o per altres factors, es pot i es deu en realitat protegir els membres
vulnerables de la societat”. I va més enllà doncs estipula que “les mesures que caldria
considerar apropiades, a més de les legislatives, hi ha la d'oferir recursos judicials pel que
fa a drets que, d'acord amb el sistema jurídic nacional, puguin considerar justificables. [..]
De fet, els estats part [..] estan ja obligats [..] a garantir que tota persona, els drets o
llibertats [..] reconeguts en el present Pacte hagin estat violats, podrà interposar un recurs
efectiu".
Per altra banda, la Constitució estableix en els dins els articles cabdals que (Article 9 punt
2): “Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la
igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els
obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els
ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social”. Pel que fa a l’àmbit
de Catalunya, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que
“les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb
les condicions que legalment s’estableixen”.
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1

PIDESC
Totes les Observacions Generals
3
Resolució Assemblea General de les Nacions Unides, dret humà a l’aigua i al sanejament .
2

I atribueix a la Generalitat (art.166) la competència exclusiva en matèria de serveis
socials incloent l’atribució de “les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques
amb finalitat assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública”.
El fet d’haver deixat en mans d’empreses privades la protecció de drets com l’habitatge i
la garantia de les condicions mínimes que la fan digne, com l’aigua i el sanejament, la
llum i el gas, ha portat a que la perspectiva econòmica hagi predominat per sobre de
l’enfocament de drets humans. Els principis de lliure mercat, que han governat aquests
serveis bàsics, han provocat de fet una vulneració dels drets anteriorment mencionats
amb la connivència de l’Administració Pública, doncs s’ha tallat l’electricitat a 1,4 milions
de persones i l’aigua a 300.000 a tot l’estat Espanyol.
Mentre Endesa, la distribuïdora d’electricitat, pràcticament monopolista d’electricitat a
Catalunya, va obtenir 2.771 milions d’euros de benefici el 2012, Gas Natural Fenosa, la
distribuïdora monopolista de gas a Catalunya, va obtenir 1.657 milions d’euros de benefici
el 2012 i Agbar, la distribuïdora quasi monopolista de l’aigua a Catalunya, va obtenir
432,9 milions de benefici al 2011. Beneficis aconseguits a costa de pujar l’electricitat un
63 % des de 2008 i l’aigua un 65 %, i que s’han incrementat quan més cruel ha estat la
crisi per a les famílies.
Cal recordar que avui 2.200.000 catalans i catalanes estan per sota el llindar de la
pobresa i d’exclusió social, d’aquestes, 300.000 són nens i nenes; que més de 225.000
famílies tenen tots els seus membres a l’atur i 95.000 d’elles no tenen cap ingrés. 7
milions de persones de l’estat espanyol pateixen pobresa energètica, i aquesta està
provocant la mort prematura a l’hivern d’entre 2.300 i 9.000 persones a l’any 4, enfront per
exemple de les 1.130 morts per accidents de tràfic en carretera el 2013 .
L’actual escenari no augura una millora palpable, quedant palesa la feblesa del Govern
de Catalunya per fer front a la situació d’exclusió social que provoca el model de gestió
actual. L’única mesura presa, el vergonyant Decret llei sobre el Codi de Consum, es
mostra avui totalment ineficaç ja que només consten desenes de persones que s’hagin
pogut acollir a la treva hivernal i absolutament insuficient doncs finalitza la seva
implementació a partir del 31 de març. Més aviat sembla una clara mostra de la seva
servitud a la classe extractiva que espolia i saboteja l’economia familiar
És meridià iniciar mesures a tots els nivells per tal de posar fi a aquesta situació, també i
sobretot a nivell municipal, com alguns ajuntaments ja estan fent. En aquest sentit
proposem els següents acords per afrontar la Pobresa Energètica:
4

Asociación de Ciencias Ambientales: Estudio sobre pobreza Energética en España

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa.
ACORDS PER GARANTIR, RESPECTAR, PROTEGIR I PROMOURE AQUEST DRET
1.- GARANTIA. Tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de
vida digna:
climatització adequades per a la salut (18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 25 a l’estiu) i
disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia) i el seu sanejament 5 .
2.- GARANTIA. L’Ajuntament haurà de garantir aquest dret i per tant també la seva
assequibilitat, sense cap limitació temporal ni econòmica sinó pel fet de ser persones i al
llarg de tota la vida. El seu cost serà bonificat quan la renta de la llar es trobi per sota
d’1,5 de la renda de suficiència de Catalunya. La bonificació serà inversament
proporcional a la renda de llar assolint una bonificació del 100 % del cost dels serveis
quan la llar no disposi de cap ingrés. A més a més, es condonarà tot el deute de les
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famílies que ja avui no poden pagar aquests serveis i estan veient vulnerats els seus
drets.
3.- GARANTIA. El cost, la bonificació del dret i la condonació del deute en funció del
servei anirà càrrec dels beneficis de les distribuïdores de llum, d’aigua i de gas. Mentre no
es faci efectiva aquesta mesura serà l’Ajuntament, complementàriament amb la
Generalitat, qui avançarà la totalitat d’aquest cost. Aquest import s’estipularà com a deute
pendent a traspassar a la distribuïdora, traspàs que s’haurà de dur a terme al més aviat
possible.
4.- RESPECTE. S’aplicarà el Principi de Precaució6 en els protocols de talls donada la
rellevància per a la salut de les persones. Per tant, no es podrà realitzar cap tall sense la
demostració per part de l’Ajuntament, prèvies diligències amb l’operador privat si fos el
cas, que la llar en qüestió té prou capacitat econòmica (descrita en l’acord 2) per fer front
al rebut bàsic.(Per a tal efecte es canviaran urgentment tots els reglaments i protocols
d’actuació amb les distribuïdores per tal de retornar la funció administrativa a
l’ajuntament).
5.- PROTECCIÓ. L’Administració competent de cada servei iniciarà una auditoria i
exposició pública de tots costos vinculats al servei per tal d’identificar els costos reals i
eliminar despeses innecessàries en la prestació del servei públic (tals com cànons
concessionals, cànons de coneixement, peatges, etc.). En consonància, s’iniciaran amb
urgència tots els tràmits pertinents per establir unes noves tarifes que garanteixin l’accés
universal a les necessitats bàsiques. (Aquestes respondran a criteris de transparència,
sostenibilitat i progressivitat. En aquest sentit també s’establiran plans energètics per tal
de dur a terme reformes en els habitatges).
6.- GARANTIA. Garantir la informació a les ajudes per a la pobresa energètica. Posem de
manifest la necessitat rapida , urgent i sostinguda que el consistori faci una decidida
política d’ajudes públiques per impedir que els casos d’exclusió arribin a conseqüències
dramàtiques.
És igualment imprescindible garantir que la informació sobre aquestes ajudes arribin a
totes les persones que la puguin necessitar.
La CUP considera que l’ajuntament s’ha d’esforçar per tal de publicar a tants espais com
sigui possible les ajudes i recursos per a fer front a la pobresa energètica: equipaments
municipals, CAP, panells propagandístics de places i carrers, OAC, així com a mitjans de
comunicació públics.
L’objectiu ha de ser evitar que cap persona que requereixi aquests recursos no se’n pugui
beneficiar per desconeixement.
7.- PROMOCIÓ. Es publicarà abans del següent ple i de forma trimestral, a la pàgina web
de l’Ajuntament, d’accés públic i destacat:
 Una projecció històrica, des de l’any 2000, dels talls produïts al municipi en relació als
3 serveis esmentats.
 S’estimarà el nombre de llars que podrien trobar-se per sota del llindar de la pobresa i
es prendrà aquest valor com a referència d’objectiu a ser assolit en el semestre
següent d’aprovació d’aquesta moció. També el nombres de famílies que reben
bonificacions relacionades amb la pobresa energètica.
 La quantia total de les bonificacions diferenciant la seva procedència, especificant la
quantia del deute assumit per l’Ajuntament pendent de traspassar a les distribuïdores
de llum, de gas i d’aigua. Així com el pressupost reservat i disponible per l’Ajuntament
a tals efectes.
Les dades recollides a més seran enviades a l’IDESCAT per tal que pugui estipular i fer el
seguiment a nivell català d’aquests tres valors.
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8.- Demanem que es traslladin els presents acords als promotors d’aquesta moció
(energiaaigua@gmail.com), així com també al Govern de la Generalitat de Catalunya i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
5Definició de pobresa energètica de l’Ajuntament de Barcelona en de Informe de govern sobre les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar
contra la pobresa energètica. Gener 2014.
6 Principi de Precaució estipulat per la Generalitat: http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/dir252/doc5893.html

El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Miras. Hi hauria intervencions? Sr. De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies Sr. alcalde. Bé, no sabríem ben bé per on començar la moció, perquè té
tantes coses... però bé, només voldria ressaltar-ne tres o quatre que ens han cridat
l’atenció. Una és l’ús del títol de drets humans. En altres mocions o altres comentaris que
s’han fet aquí s’abusa de la paraula segons el contingut. Drets humans són molt més
amplis del que s’està parlant aquí per la ponent. Drets humans abasten moltíssimes
coses, drets humans abasten la vida, abasten les persones, drets humans abasten les
poblacions desassistides. És un terme molt genèric, és un terme molt, molt impetuós que
té molt contingut i jo penso que ho donen amb un títol d’una forma que jo penso que no
és correcta en una moció com la que estan plantejant.
Per altra banda, sí que m’agraden quan parlen de l’Estat espanyol. Se senten Estat
espanyol quan estan parlant de qüestions d’aquest tipus, cosa que és d’agrair que de tant
en tant algú se senti una mica agraït de la casa comú que és de tots. Parlen de
constitució, amb la qual redundo en el mateix comentari que acabo de fer fa un
momentet. Malgrat això, hi ha una sèrie de fal·làcies que no entenem, plantejades dins
d’aquesta moció. Una d’elles és que s’ha deixat en mans d’empreses privades la
protecció de drets com l’habitatge. No sé per on va aquest comentari: els habitatges són
de cadascú i cadascú té els que té i la garantia i les condicions mínimes que els fan
dignes. Penso que això no encaixa amb el nostre ordenament jurídic de cap de les
maneres. L’aigua i el sanejament sí, són empreses privades que tenen uns beneficis molt
elevats. És clar, els beneficis de les empreses, li explico, van en funció dels seus volums
de facturació: no és el mateix una empresa que facturi 3.000 i guanyi 2.000 que una que
facturi 100.000 i en guanyi 4.000. Estan obligades a tenir guanys i fer grans provisions
per poder mantenir les xarxes, és molt important, i és garantia, la competència entre elles,
perquè ens puguin donar uns serveis de qualitat. És cert que han pujat molt els preus, per
desgràcia de tots, una part pels impostos, com també és desgràcia que hagi pujat tant, i
no n’ha fet menció, l’IBI del nostre municipi, amb una proporció no sé si encara molt més
gran, i això sí que ens afecta d’una forma molt més coneguda per tots els ciutadans.
Posats a fer un comparatiu, tan ha apujat això com l’IBI d’aquí, de casa nostra.
Després, parlar del llindar de la pobresa i exclusió social, els escenaris no auguren
millores palpables. Home, jo miraria l’enquesta de població activa d’avui, que almenys
dóna, com a mínim, una tendència força positiva quant a les polítiques que s’han seguit i
les tendències que esperem que no es trenquin en un futur. I dóna, doncs, unes
esperances pel fet que molta gent ja està treballant i molta gent més pugui treballar, per
la qual cosa tampoc no estic d’acord amb les seves afirmacions.
Per altra banda, diria que s’ha deixat un paràgraf al llegir la moció. Si no m’equivoco, deia
la garantia: tota persona tindrà dret a tenir un habitatges en unes condicions de vida
digna; això, més o menys, ho diu la Constitució espanyola, i climatització, s’ha deixat
climatització, adequades per a la salut, de 18 a 20 graus Centígrads a l’hivern i 28 a
l’estiu, és a dir, climatització per a tots els habitatges i disposar d’uns mínims d’aigua
potable. I l’Ajuntament haurà de garantir aquest dret, és a dir, segons com vostè ho
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planteja, ja es podrien preparar, en el cas de portar-ho vostès a terme, per a una pujada
de l’IBI del doble o del triple per poder portar a terme una afirmació d’aquest tipus.
Per altra banda, no acompanya la moció cap estudi econòmic, cap estudi de números,
cap estudi de propostes que la puguin fer viable; per la qual cosa és un brindis, no al Sol,
és un brindis a Neptuno, perquè no s’acompanya de cap estudi seriós que digui: això
costaria tant i això ens costaria tant i hauríem de dedicar tants empleats a fer això i tanta
gent a fer això. Llavors, és clar, explicar una moció d’aquest tipus sense dir quant ens
costaria a la gent que paguem aquestes coses, doncs penso que és una falta de respecte
cap al municipi; se’ns ha d’explicar, com a mínim, amb cara i ulls.
Per la resta de coses, bé, he de dir que, és clar, no hi estem d’acord, no hi poder votar a
favor i el nostre vot serà negatiu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part del grup Socialista, senyora González?
La Sra. Mònica González
Bona nit a tothom, un altre cop. Gràcies senyor alcalde, regidors, regidores.
Nosaltres, els socialistes, vam demanar al Parlament establir un pla de xoc d’emergència
social, que va ser presentat i refusat davant la situació política del moment, fa uns mesos.
Som un partit que hem vetllat i vetllarem sempre per la justícia social i la igualtat, i
recuperar l’estat del benestar torna a ser el nostre objectiu primer, eliminar l’exclusió
social per a qualsevol de les raons que duen a milers de persones a situacions de
pobresa al nostre poble, comarca o país. Hem reclamat i reclamem l’aplicació de totes les
mesures que s’estableix a la llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Sabem que aquesta llei
està en fase de desplegament i que garantirà, bàsicament, les demandes que es
formulen en aquesta moció. Hem d’estar alerta que es compleixi el que s’ha aprovat;
també, com a sabedors que el nostre Ajuntament, dins les seves polítiques socials, no ha
deixat que es produís cap tall de subministrament a cap família del municipi que hagi
sol·licitat ajuda per situació vulnerable. Encara que en les partides econòmiques i en les
polítiques socials s’ha disminuït lleugerament la partida econòmica respecte d’altres anys,
som coneixedors que això no restarà atenció a aquest tema.
Els socialistes vam sol·licitar al Parlament incloure, dins el pressupost del 2016, un fons
de suficiència energètica dotat amb 15 milions d’euros, destinat a les persones que no
arribessin a l’1,5 de la renda de suficiència de Catalunya i que no poden afrontar el deute
del subministrament bàsic i establir els mecanismes de simplificació dels tràmits per
accedir-hi, amb incorporació de la seva gestió a l’Administració local i a la tercera mesa
del sector social. És per tot això que es garanteix i es protegeixen els drets humans
bàsics i béns comuns, com són l’aigua, la llum i el gas. En conclusió, el nostre vot és
favorable a aquesta moció de la CUP, que compartim àmpliament. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del grup d’Iniciativa, Sra. Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom de nou. Bé, nosaltres votarem a favor, però
diríem que seria un sí crític a la moció perquè, tot i que ideològicament està en sintonia
amb el que nosaltres defensem, doncs, pensem que potser és un pèl agosarat dir, com
recollíem als acords punt 2, 3 i 4, que de tot això se n’ha de fer càrrec l’Ajuntament, que,
a més, hem de tenir en compte que és una de les institucions més maltractades
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econòmicament i que, per tant, demanar-li això, nosaltres pensem que no seria viable;
però, en tot cas, sí que instem a totes les institucions a fer-ho, per ajudar.
El Sr. Jaume Oliveras
Per part de Ciutadans, Sr. Avilés?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Per anunciar que el nostre grup votarà en contra. Nosaltres,
potser, no sé si és l’esperit, però, nosaltres el garantir l’aigua, la llum i el gas, a vegades
és també una necessitat bàsica i per això estaríem d’acord en aquest aspecte, i així ho
hem manifestat en altres ocasions que s’ha parlat del mateix tema, però comparteixo
també les paraules que deia la nostra companya del Partit Socialista que diu que ―i ho
corroboro― afortunadament, si alguna cosa funciona en aquest Ajuntament, jo crec que
són els serveis socials perquè, almenys jo com a regidor que rebem moltes queixes,
normalment mai et diuen res positiu, però sempre reps moltes queixes, la veritat és que
jo, fins a dia d’avui no he rebut cap queixa que algú hagi demanat alguna ajuda i tenia
dret a rebre-la i no l’ha rebut; jo no he sentit mai encara que a algun ciutadà li tallen
l’aigua i ha anat a l’Ajuntament i no ha tingut resposta. Jo crec que aquest problema que
es descriu a la moció no crec que sigui un problema que pateixi el Masnou i, per tant, fer
alarmisme, ja no perquè la majoria dels acords que es vulguin portar a complir és
impossible de fer-ho sense un canvi radical de model capitalista o el que tenim establert
en aquest moment, és impossible, la gran part dels acords que es pretenen sinó que la
vila del Masnou no crec que tingui cap necessitat d’aplicar gran part de les mesures que
es diuen aquí.
Comparteixo i dic que és per a nosaltres una preocupació molt gran que cap dels
ciutadans del Masnou que pugui estar passant alguna situació dolenta econòmicament
parlant, es vegi desprotegit dels serveis mínims i essencials que ha de tenir. Això ho
compartim i ho compartirem sempre, però no amb les formes i la manera com hem de
presentar una moció d’aquest tipus i, per tant, doncs, hi votarem en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies Sr. Avilés. Per part del Govern, Sra. Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, bona nit, moltes gràcies. El nostre posicionament serà en contra i explicaré el perquè.
Estem d’acord totalment amb l’essència d’aquesta moció, ja així ho vaig manifestar en la
comissió informativa a les ponents d’aquesta moció, a les senyores de la CUP. Discrepo
totalment de la negativitat que mostra, en aquest cas, el Sr. De las Heras, quan parla que
hi ha una exageració de drets humans, drets humans són això, perquè si no comencem
pels mínims de condicions de vida favorables la resta de drets humans tenen poc sentit.
Volia dir només una cosa, vull que la votem en contra, després diré el perquè de cada
cosa. Sr. De las Heras, quan vostè diu de 18 i 20 graus i 25, com si aquestes senyores
avui s’haguessin aixecat d’“anem a climatitzar”, això és el que diu la llei, atenció, i que no
és que els ha vingut de gust posar ―fins i tot vam estar parlant de posar que aquest era
un dels punts en què estaríem còmodes.
Dit això, per què la votem en contra si estem d’acord amb la seva essència? Doncs
perquè hi ha grans ―i no puc anar un per un― temes que són molt importants, com per
exemple el fet que tenim responsabilitats com a Govern que estem en aquest moment, i
no podem votar un punt on diu que l’Ajuntament ha de garantir aquest dret i la totalitat
sense cap limitació temporal i econòmica al llarg de tota la vida d’una persona. És a dir,
crec que la companya d’Iniciativa ha dit: “era agosarat”, no?, però hi voten a favor.
Aquesta és la diferència: la comoditat quan un està a l’oposició i quan un està al govern;
per tant, crec que tenim una responsabilitat que hem de complir. Igual que aquestes, n’hi
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ha d’altres; per exemple, hi ha el punt quart, on es parla de les condonacions per evitar
els talls. El talls, en aquest moment, amb la nova llei ja no són possibles; per tant, aquest
punt jo l’hagués eliminat, com els vaig dir, i n’hi ha d’altres. No veig l’Ajuntament fent una
auditoria, ara mateix, i veient si els preus, els costos reals són els que ens toquen. Dit
això, perquè, ja dic, no crec que hagi de desmuntar punt per punt la moció, perquè podem
estar en la seva essència d’acord, vull dir o explicar a la gent del Masnou que en aquest
cas al Departament de Serveis Socials ―agrair el que s’ha dit, i així ho traslladaré a les
treballadores de la casa i als treballadors els vostres bons comentaris―, és cert que
estem reelaborant de nou el nou protocol que regula i que s’adequa a la nova llei,
aquesta llei de pobresa energètica, la 24/2015, i que estem fent, crec que és en El
Masnou Viu on hi ha tot un article en què s’explica a tots els ciutadans el que s’està fent
per posar-nos al dia d’aquesta llei. Vull dir que, actualment, nosaltres ja estàvem
informant a tots els nostres usuaris, és a dir, tota aquella gent que ve ―nosaltres no
podem anar porta per porta a picar, però tota aquela gent que ens ha vingut― i hem
començat a fer tots aquests informes que s’anomenen “de vulnerabilitat econòmica o de
risc d’exclusió social” perquè s’entreguin a les companyies, tant de llum, d’aigua com de
gas, perquè procedeixin a no fer cap tall, perquè la llei ho té prohibit. En cas que alguna
família, després d’aquest informe, ens demostrés que la companyia, vulnerant la llei, els
ha fet un tall de subministrament, l’Ajuntament actuaria amb tota la contundència que així
es preveu per assegurar de nou la restauració d’aquest subministrament. Una de les
coses que hem fet va ser, el dia 19 de gener, iniciant tot això també, vam fer la signatura
del conveni amb la primera companyia, que en aquest cas és Sorea, que tenim més
propera, la de l’aigua, i on la companyia ja garanteix el compliment d’aquesta llei i amb
l’Ajuntament hem arribat a una sèrie d’acords, val ―és un conveni públic que podeu
consultar, doncs―, de no només la gent que l’Ajuntament ens enviï, sinó aquella gent
que el segon rebut impagat, això vol dir cada tres mesos, per tant són 6 mesos de
subministrament sense haver pagat, els enviaran una carta dient que si són coneixedors
d’aquests serveis socials els poden emetre aquest informe i els poden ajudar per posarse al dia. No sé si tindrem la mateixa sort amb companyies de gas i de llum, que són més
complexes, i sí que estic d’acord amb les companyes que tenen grans beneficis, massa
beneficis, i que aquest fons de garantia social, que encara no està regulat per llei, aviat
haurà de tenir un topall per poder començar a demanar a aquestes companyies que facin
front a aquesta vulnerabilitat. Com a exemple, podem dir que aquesta setmana, des de
Serveis Socials, s’han enviat ja els tres primers informes d’aquesta vulnerabilitat a dues
companyies diferents, ja, doncs per evitar aquests talls.
Jo amb això l’únic que vull dir és tranquil·litzar els masnovins i explicar una miqueta per
què el Govern no la votar a favor. Ja dic, no perquè no hi estigui en essència d’acord sinó
perquè creiem, doncs, que no s’està fent malament, que hem de fer encara moltes coses,
que en queden moltes per fer, però que potser aquesta no és la fórmula que hem triat
nosaltres. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria la intervenció de la ponent, Sra. Miras.
La Sra. Sandra Miras
A més a més de tot el que hem llegit i s’ha comentat aquí, nosaltres, amb aquesta moció,
també pensem que s’han de crear observatoris de la pobresa i l’exclusió social per tal de
conèixer quina és la situació real de la qual partim i poder establir indicadors periòdics
sobre l’estat de les condicions de vida al poble, que facilitin l’aplicació de les polítiques
pertinent per afrontar les diferents situacions i pensem, també, que s’ha de lluitar contra
les barreres implícites amb les quals es troben algunes persones en situació
administrativa irregular per accedir als serveis socials. També consideràvem molt
important la difusió, tant com sigui possible, de les ajudes i recursos per fer front a la
pobresa energètica amb l’objectiu que ningú que requereixi aquests recursos no se’n
pugui beneficiar per desconeixement. Pensem que s’ha de garantir la informació perquè
arribi a tothom que les pugui necessitar i impedir, d’aquesta manera, dramàtics casos
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d’exclusió. A més a més, a la Comissió Informativa se’ns va explicar detalladament el
conveni amb Sorea i la intenció del Govern de fer-ho amb la resta d’empreses
energètiques, per fer front a possibles casos de talls de subministrament. Vam demanar
la informació referent a la tarifa social, al protocol i les modificacions i també demanàvem
el conveni en curs de Sorea, al qual vostè es referia. Si ens el poden fer arribar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, per al·lusions, molt breu Sr. Federico.
El Sr. Federico de las Heras
Per al·lusions. No, només a la Sra. Condeminas, comentar-li que quan parlava del tema
dels graus es referia, el context correcte és la climatització, si tothom té dret a la
climatització de 18 a 20 graus Centígrads a l’hivern i a l’estiu i això ho lligava amb el fet
que l’Ajuntament ho ha de garantir i ho lligava amb les pujades que ja hem tingut i no hi
hagut un pressupost per a això i que ho hauríem de pagar nosaltres. El tema era aquest.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció més? Si hi ha alguna precisió més per part
de la Sra. Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, només dues coses. El tema de la difusió, totalment d’acord i la prova, el que dèiem,
que aquest vídeo on surt al final de la notícia posa que tots els usuaris, tota la gent que
ho cregui oportú. I, a més a més, ens hem garantit que totes les companyies ho enviïn als
usuaris que no paguen; per tant, jo crec que s’ha fet màxima i se seguirà fent. I la precisió
que em demanava sobre l’observatori social ja existeix i el tenim, i cada sis mesos el
regularitzem i l’entreguem a través del Consell de Benestar Social. Li puc fer arribar el
darrer ―que ara no sé quin és exacte―, aproximadament un cop o dos a l’any el tenim.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs si els sembla bé passaríem a la votació.
Resultat: La moció queda rebutjada per 15 vots en contra i 6 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2
regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten en contra.
12. Moció presentada pel Grup Municipal de C's sol·licitant la creació d'un protocol
educatiu contra la transfòbia i l’assetjament escolar per identitat de gènere
El Sr. Jaume Oliveras
Té la paraula la senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Val a dir que, inicialment, aquesta proposta
demanava la creació d’un protocol local i s’afegeix una esmena del Govern on diu que les
actuacions d’aquest protocol s’incloguin dins el protocol contra la violència de gènere.
Seguidament passo a llegir la moció amb l’esmena del Govern.
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La senyora Stella Parodi Barriga llegeix la moció següent:
“Atès que el 27 de maig de 2010, s’aprovà al Parlament de Catalunya la Llei 14/2010 de
Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.
Atès que el dia 2 d’octubre de 2014, s’aprovà al Parlament de Catalunya la Llei 11/2014
per garantir els Drets de Lesbianes, Gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Atès que el dia 22 de juliol de 2015, s’aprovà en el Congrés dels Diputats la Llei 8/2015
per a la Protecció de la Infància i l’Adolescència. Aquesta llei, juntament amb la
Convenció dels Drets dels Infants de Nacions Unides, recull que tot menor té dret a què el
seu superior interès sigui valorat i considerat en totes les accions i decisions que li
concerneixin.
Atès que aquesta darrera norma exposa a més que es tingui en compte la preservació de
la identitat cultural, religiosa, conviccions, orientació i identitat sexuals, en definitiva, el
lliure desenvolupament de la seva personalitat, aspectes aquests que també es recullen a
l’article 10 de la Constitució Espanyola.
Atès que aquestes tres lleis intenten respondre a les necessitats d’un sector important de
la població, ja que la majoria de grups parlamentaris van arribar a un acord per poder
donar solució a les necessitats que es recullen en els diferents articulats de les normes
esmentades. I diem intenten perquè, a dia d’avui, tant la Llei 14/2010 com l’11/2014,
ambdues autonòmiques, estan mancades de disposicions reglamentàries per poder ferles efectives i com a conseqüència hem d’assistir a diferents episodis d’assetjament
escolar com el que es va produir el passat 24 de desembre.
Atès que per donar resposta a actuals i/o futurs episodis d’igual analogia als nostres
centres escolars, considerem necessària la creació d’un protocol, elaborat per tots els
agents implicats (ajuntament, centres escolars, ampa’s, consell de la Vila...), que vingui a
pal·liar la manca actual de normativa efectiva.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
És per tot això esposat, que el Grup Municipal de Ciutadans del Masnou (C’s) proposa al
Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a què
desenvolupi un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar per
orientació sexual o d’identitat de gènere.
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què desenvolupi reglamentàriament les
lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini en el següent
exercici pressupostari una partida amb recursos suficients perquè puguin desenvoluparse de manera efectiva.
Tercer.- Que dins el protocol contra la violència de gènere s’inclogui també les
actuacions a seguir per la prevenció i la eradicació de l’assetjament per orientació sexual
o d’identitat de gènere al Masnou, que vingui a pal·liar la manca d’un àmbit autonòmic,
sense perjudici de la creació posterior d’aquest. I que aquest es traslladi a tots els òrgans
o departaments que puguin contribuir amb la mesura del possible tant a la prevenció,
detecció i/o resolució.
Quart.- Publicar aquesta moció en els mitjans de comunicació locals i posar-la en
coneixement dels centres educatius i de protecció de menors de la Vila.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria intervencions per part del Grup Socialista? Sí, Sra. González
La Sra. Mònica González
Gràcies. Bon vespre un altre cop a tots. Donarem suport a aquesta moció, com no podria
ser d’una altra manera. I ara explicaré, argumentaré el per què.
Respecte a la sol·licitud d’aquest protocol educatiu, el nostre grup municipal hi està
clarament a favor i ara us explicaré els que, com jo, som nous en aquest consistori. I sí,
és important recuperar la història, el fet que el passat desembre del 2014, nosaltres, els
socialistes, vam presentar una moció a favor de la llei dels drets de les persones gais,
lesbianes, bisexuals i transgènere i per a l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la
transfòbia i la seva aplicació al nostre municipi. Aquesta moció va ser aprovada per
majoria amb dues esmenes que milloraven el text, aportades pel grup municipal de
Convergència. I, en resum, buscàvem que aquí, al municipi, es creés un servei integral
adreçat a les persones d’aquest col·lectiu, coordinat des de la Regidoria d’Igualtat i que
es donés resposta àgil, adequada i propera a les seves demandes i necessitats i, alhora,
promoure un protocol de violència cap a les persones lesbianes, gais, bisexuals i
transgènere específic per donar resposta efectiva, amb la difusió oportuna, perquè fos
una eina útil d’aplicació a la nostra comunitat. I, és més, creiem que és fonamental fer
una tasca de formació específica al respecte dels serveis que facin de suport a les
comunitats educatives i als treballadors de l’Administració que atenguin assumptes
d’igualtat en el nostre municipi. Així, doncs, esperem que aquest protocol sigui ofert,
tornem a donar el nostre vot a favor amb aquesta moció, a la qual donem suport
plenament.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Per part del Grup d’Iniciativa?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem a favor de la moció que ha presentat
C’s perquè compartim la preocupació per aquesta problemàtica i la necessitat d’actuar-hi.
I anunciem que, molt probablement en el proper Ple, presentarem una altra moció també
relacionada amb l’assetjament escolar que proposa altres mesures a adoptar per afrontar
aquesta problemàtica i que hem descartat presentar com a esmenes per tal de no
desvirtuar la moció que havia presentat C’s.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP? Hi havia unes esmenes vives?
La Sra. Sandra Miras
Sí. Nosaltres, hi havia unes esmenes súper vives.
El Sr. Jaume Oliveras
Súper vives vol dir que no han estat incorporades...
La Sra. Sandra Miras
No sabem. No tenim clar si aquestes esmenes que tenien a veure... una era amb el
termini que ja s’havia parlat i bé... I l’altra era que hi hagués un nou acord que digués que
aquest protocol havia de venir acompanyat d’una campanya formativa per a tot l’equip
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docent. I en aquest punt estem com encallades, perquè no sabem si s’ha acceptat
aquesta esmena o no.
La Sra. Stella Parodi
No, no. En principi no s’ha acceptat aquesta esmena. La del termini sí; tot i que no l’he
llegit, sí que s’ha acceptat. L’ha comentat també la companya. Vosaltres dèieu dos mesos
i ella va aclarir que seria durant el 2006 i això sí que faltaria afegir-ho, val? I el tema de la
formació no s’ha acceptat, entre altres coses perquè ja ha sortit del Govern central que ja
prendran les mesures per donar formació als professors, per això d’aquest protocol. No
sé si us n’heu assabentat?
El Sr. Jaume Oliveras
Hauríem d’aclarir quantes esmenes vius hi hauria per part de la CUP.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres mantenim les esmenes. Sabem que el Govern diu que ficarà aquestes mesures
però nosaltres, de fet, el que estem dient és que aquest protocol vingui acompanyat d’una
campanya formativa per a tot l’equip docent i no hem posat d’on havia de venir ni qui
havia de fer front a aquesta campanya. Hem dit que aquest protocol ha d’anar
acompanyat d’una campanya formativa.
El Sr. Jaume Oliveras
Faci tota la intervenció... primer votaríem les esmenes i després votaríem la moció. Faci
la intervenció, si li sembla, ho fem tot junt. Intenti-ho, que segur que pot.
La Sra. Sandra Miras
Bé, aquest protocol, nosaltres pensem que és molt necessari perquè només que ajudi a
un sol infant o a un sol adolescent ja val la pena posar-s’hi; però si no es posen recursos,
la intenció d’aquesta moció queda totalment diluïda perquè el paper ho aguanta tot. S’ha
de posar fil a l’agulla, posar-nos un termini no massa llunyà i dotar el projecte d’una bona
campanya formativa per a les docents, com ja s’ha fet en altres ocasions. No regategem
recursos amb coses que són importants, i dedicar-hi esforços diu molt de nosaltres i de
com les nostres decisions poden canviar la vida d’una persona. En aquest sentit, anaven
destinades les nostres esmenes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Govern?
La Sra. Meritxell Blanch
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull agrair que hagin estat incorporades
les nostres esmenes per part del grup de C’s. Seguidament, vull recordar que
l’Ajuntament del Masnou ja fa anys que treballa amb un protocol de violència masclista,
que va ser aprovat l’any 2008. Posteriorment, l’any 2012, va ser modificat i actualment
aquest Equip de Govern treballa per eliminar qualsevol tipus d’assetjament, i durant
aquest 2016 ens hem proposat, no només actualitzar el protocol actual sinó també
ampliar-lo. Ampliar-lo amb aquest que estem ara, aquí, debatent, entre altres que també
aniran sorgint durant aquest curs. Cal dir, però, que en el nostre municipi, ara per ara, no
som coneixedors que cap dels nostres escolars pateixi cap tipus d’assetjament, però
també cal dir que cal estar preparats per si en algun moment n’apareix algun de
determinat; per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Per part de la ponent, Sra. Parodi, si vol intervenir?
La Sra. Stella Parodi
Donar les gràcies als grups que han donat suport a aquesta moció, que dota el Masnou
d’una nova eina per donar protecció a tots aquells menors que poguessin patir aquest
tipus d’assetjament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, primer de tot, abans de votar la moció votaríem l’esmena o les
esmenes de la CUP. Són dues esmenes. Una ha estat incorporada o no? Pot llegir les
esmenes i... acabarem abans...
La Sra. Sandra Miras
A l’acord tercer, afegir que en el consell escolar de la vila, amb participació de tècnics i
tècniques de l’àmbit social i educatiu es presenti, en el termini de dos mesos, una
proposta de protocol local per lluitar contra l’assetjament escolar contra orientació sexual
o d’identitat de gènere al Masnou, que vingui a pal·liar la manca d’un àmbit autonòmic
sense perjudici de la creació posterior d’aquest.
I, afegir un nou acord, que és que aquest protocol vingui acompanyat d’una campanya
formativa per a tot l’equip docent.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, el que faríem primer de tot és votar les esmenes de la CUP, si els sembla.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de la CUP-PA
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 14 vots en contra, 4 vots a favor i 3 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi
voten en contra.
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
Sra. Stella Parodi
Res, un aclariment, Sandra: en la comissió informativa es va parlar que en lloc de ser dos
mesos seria durant l’any 2016 i em va semblar que hi estàveu d’acord. Per això jo t’he dit
que aquesta l’havíem acceptat, perquè pensàvem que parles de durant el 2016, no en
dos mesos; en dos mesos no, perquè ja va quedar clar que, en principi no era viable.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies per l’aclariment. I ara passaríem a votar la moció presentada pel Grup de
C’s.
El president sotmet a votació la moció presentada pel Grup Municipal de C’s
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (1 regidora), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
La regidora Laia Noy (CUP-PA) hi vota en contra.
13. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA demanant mesures locals i
a nivell de Catalunya per fer front a l'assetjament i violències masclistes que
s'estan duent a terme a la premsa i xarxes socials a les dones que es dediquen a
l'acció política
La senyora Laia Noy Oliveras 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.
“Denunciem radicalment l'assetjament que en les darreres setmanes estan patint dones
que es dediquen a l'acció política des de diferents partits, plataformes i col·lectius. És
intolerable que la resposta a legítims posicionaments sigui a través d'insults clarament
masclistes que pretenen el descrèdit personal i intel·lectual de les dones.
Es tracta d'un tipus de violència masclista que ha de ser rebutjada i perseguida. Una
violència masclista que pretén intimidar i desincentivar el desafiament que en realitat
suposa, encara per alguns, la irrupció de la veu i el fer de les dones en l'espai de la
política.
Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i part de l’opinió
pública a peu de carrer han normalitzat amb total impunitat insults masclistes adreçats a
dones que ocupen càrrecs electes o orgànics en diversos partits polítics, plataformes o
altres espais de participació política i ciutadana. Davant aquest fet és moment de no
posar tabús, dir amb veu forta i clara les coses pel seu nom i denunciar que les
valoracions sobre el físic de les dones polítiques, la sexualitat, la manera de vestir, l’edat,
la identitat sexual o les responsabilitats familiars sembla que estan per sobre de la praxis
política o la qualitat discursiva de qui exerceix amb valentia, dignitat i professionalitat els
seus càrrecs. Insults i valoracions sexistes com “gorda, vella, puta, lletja o Que abans de
tenir relacions sexuals passa per assemblea, Idiota. Mala puta, traïdora, Sense atractiu.
Filla de puta amargada, Calladeta estàs més guapa, Aquesta diputada està boníssima.
És una Musa, Barriguita, pivón, histèrica (...)” i un llarg etcètera són els qualificatius i els
usos lingüístics i de comunicació de qui pretén socialitzar i generar opinió pública des
dels estereotips masclistes, el dictat de normes de comportament pròpies dels grups
dominants i, en definitiva, des de la desigualtat.
Els darrers episodis d’assetjament col·lectiu han saltat de manera alarmant a Catalunya
on les decisions polítiques s’han vist deslegitimades per un assetjament col·lectiu del tot
condemnable.
Per tot això, aquest ajuntament acorda:


PRIMER: Contactar amb aquelles persones que des del municipi i/o via les xarxes
socials pròpies, es detecti que estan emprant aquest tipus de violència i demanar-los
la retirada de les publicacions i informa-les que aquestes pràctiques estan
qualificades com a violències masclistes.



SEGON: Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya que prenguin mesures
per eradicar aquestes violències masclistes. A hores d’ara s’ha detectat que diferents
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càrrecs electes del Parlament de Catalunya i també electes municipals han fet ús
d’aquestes violències sense haver tingut repercussions públiques ni polítiques al seu
càrrec.


TERCER: Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar
públicament l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l'acció política
des de diferents partits, plataformes i col·lectius.



QUART: Instar al CAC, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i als mitjans
de comunicació de premsa escrita i digital de major difusió nacional a la presa de
mesures per exigir dimissions i/o expulsions dels mitjans de comunicació d’aquells
que facin ús d’estils de comunicació i usos de comunicació masclistes.



CINQUÈ: Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i especialment dirigit a
tots els grups parlamentaris, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de
Catalunya “Ca la Dona”, al CAC, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, a
la premsa més representativa del país segons elecció del Consell Municipal dels
Mitjans de Comunicació i a la FMC i ACM a efectes de desplegar aquesta moció a
nivell municipal.”

El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyora Noy. Hi hauria alguna intervenció?
El Sr. Federico de las Heras
Nosaltres, anticipo que no hi votarem a favor, ens abstindrem a aquesta moció i explicaré
les raons, i crec que tinc unes raons enraonades, per això parlaré en aquest moment.
Aquí és parlar, en la moció, no és que no estiguem d’acord amb el plantejament de la
moció. És clar que hi estem d’acord, en el que no estem d’acord és amb l’exclusiva
focalització de la moció en un plànol. M’explico. Aquí parlen de violència masclista, jo
parlaria de mala educació, parlaria de l’ordinariez, parlaria els malparlats, parlaria dels
barruers, parlaria, i no solament en conductes contra les dones, que em sembla molt
malament, sinó de conductes en general, en xarxa, en premsa i altres. I d’això jo en tinc
molts i molts exemples, patits, pròpiament, tant per nosaltres com pel nostre partit com
per representants conegudes. I em podria remetre, per exemple, a la Sra. Cifuentes en el
moment que era delegada del Govern a Madrid. Hi ha una famosa foto en què l’estan
assetjant, insultant i dient de tot, de tot el que es pot dir i moltes coses més, pel fet de ser
una dona que governava en el seu moment.
Jo estic d’acord amb la bona educació, en contra de recriminar aquestes conductes, però,
per desgràcia, no ho aconseguirem. Jo no sé si és violència masclista o no, com a mínim
és una falta de respecte total cap a les dones o, en el cas contrari, cap als homes. I
aquest tema, vostès, no el preveuen, i això ho estan obviant. Penso que per això, per això
els dic que estan molt focalitzades, exclusivament, en aquest tema. No és que no estigui
d’acord amb l’essència, però els faltaria donar una mica més d’empenta a molts sentits de
la seva intervenció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. De las Heras. Per part del Partit Socialista, Sra. González.
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bé, estem retrocedint en drets laborals i socials de les dones,
alhora que perdem un potencial de productivitat enorme. La igualtat d’oportunitats entre
homes i dones no pot ser un luxe que només s’abordi en temps de bonança econòmica,
sinó que és una obligació legal i moral. Els i les socialistes apostem per incorporar la
perspectiva de gènere en les polítiques d’inclusió social per abordar les situacions de
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pobresa i exclusió que pateixen les dones, i també no podem menystenir l’evidència
masclista i discriminatòria en un món eminentment masculí, fins la data, on la
incorporació de la dona com a membre actiu en aquest ha estat entès com un intrusisme
en alguns casos, en un terreny entès, des de la comunitat de polítics, com un espai
exclusiu d’homes. No és així en el meu partit, el PSC, que des de molt temps enrere ja ha
primat per incloure en la política la figura de les dones amb la paritat en les llistes
electorals, compromís que s’ha mantingut ferm, com una prioritat. I no vull dir que tothom
pensi igual, per descomptat que no, però ha quedat palès el menyspreu i l’atac que hi ha
a nivell social i premsa reben les dones que ens dediquem a accions polítiques o
reivindicatives a qualsevol nivell, ja sigui local o estatal. Els i les socialistes som
feministes, ens comprometem al fet que ambdós gèneres comparteixin a parts iguals la
feina i l’oci, les responsabilitats familiars, polítiques i cíviques, el compromís i la
recompensa. Volem fer de la igualtat i la llibertat de totes les opcions personals una
conquesta permanent. Em podria estendre més amb la meva argumentació, però per no
fer-me més “plasta” només resta dir que el nostre grup votarà a favor de la moció, com no
podria ser d’una altra manera.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, Sra. Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres també hi votarem a favor perquè, estem d’acord
amb els postulats que defensa el text de la moció, i també volíem felicitar les companyes
de la CUP per l’acció potent, valenta i decidida que ahir van representar davant del
Parlament de Catalunya per denunciar aquesta situació. Gràcies, per totes, crec.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s, alguna intervenció? Per part del Govern, Sra. Blanch.
La Sra. Meritxell Blanch
Bona nit altra vegada. Primer de tot, vull dir que, com a Equip de Govern, estem d’acord
amb aquesta moció. Considerem que és cert que les dones estan amb certa
desavantatge, que reben molt sovint insults i vexacions d’aquest tipus, que si a algú li
ofèn o li molesta sentir aquests insults imagineu-vos les mateixes dones com se senten, i
no és d’ara, és de fa temps. Han passat molts successos, recordem per exemple una
entrevista de la periodista Terribas, no fa gaires anys, amb el president Montilla, la qual
va ser molt, molt atacant i, després, es va haver de sentir, perdoneu l’expressió, “que
anava mal follada”, no? Per tant, hem tingut molts exemples, no és d’ara, i per tant,
doncs, ens hem de manifestar i hem de dir tal com diu la moció, amb veu forta i clara, les
coses pel seu nom. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent alguna intervenció més? Doncs si els sembla
passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
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14. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en suport a la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
La Sra. Sandra Miras
Els grups municipals d’ERC-AM-MES i CiU van fer-nos quatre esmenes a la moció que
no en modificaven el sentit, per tant les acceptem i ja les hem inclòs al text que llegirem.
És una moció que presentem en suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i a la lluita
contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
La senyora Sandra Miras Martínez 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.
“El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el
Plan Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de la Conca
inicialment havia de revisar els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos
anys, per l’avui Comissari europeu, Miguel Arias Cañete.
Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no
perdre el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta.
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala”
l’aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que podran
vendre aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns
minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel
tram baix de l’Ebre i fins la desembocadura.
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics
per al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt valor
estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per
adequar-la a la Instrucció de Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts
que ja van fer la primera proposta dins del marc de la Comissió de Sostenibilitat.
Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de consens
polític i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i
posteriorment pel Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals
irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens porten a èpoques passades, com l’antic Plan
Hidrológico Nacional d’Aznar i el transvasament de l’Ebre cap a València, Múrcia, Almeria
i Barcelona.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge
en la lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics,
unit a l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma de concessions de
regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les 465.000 hectàrees noves de
regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de vendre els drets d’aigua associats a
aquestes hectàrees, a altres usuaris, especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres
conques.
En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es camuflaran
en un mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures
similars. Per tal de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la construcció de més de
56 infraestructures de regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca. Entre
aquests destaca el recreixement de l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran de
totes aquestes obres i que compta amb una forta oposició entre els pobles afectats.
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Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius
que mai no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), mentre
la terra i els drets de l’aigua passen a mans de les grans corporacions agroindustrials, i
les constructores s’omplen les butxaques amb grans obres de formigó que només
serveixen per enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables beneficiats
d’aquest pla, el caciquisme més recalcitrant de les cúpules de les comunitats de regants,
les grans corporacions agroindustrials que mercadejaran amb els nostres recursos
naturals i les constructores.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de
Cuenca des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al
Tribunal Suprem; l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri
un procediment d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives
comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que començaran el proper 7
de febrer amb una manifestació massiva a Amposta.
Per tot això, des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
ACORDS
1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als actes
que s’organitzin al municipi i a les Terres de l’Ebre contra el Pla hidrològic de la conca de
l’Ebre.
2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de
l’Ajuntament del Masnou al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat
pel govern espanyol en data del 8 de gener de 2016.
3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels
nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti
recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic.
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot
estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos
usuaris.
5. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua,
Aus i Hàbitats.
6. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de
la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern
espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.”
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Com ha dit vostè a l’inici, han estat incorporades les esmenes
presentades pels grups del Govern. Han arribat també, ara, unes esmenes del Grup
d’Iniciativa per Catalunya. Si de cas, si les volen defensar.
La Sra. Elena Crespo
Bé, jo, per no estendre’m, i veient, doncs, que les que he repartit són prou extenses, no
em dedicaré a explicar-les una per una, bàsicament explicar el sentit de per què les hem
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presentat, no. Nosaltres també pensem que la importància de l’aigua és cabdal com a
primera necessitat, i estem en contra d’aquesta mercantilització o consideració de bé de
consum que té l’aigua, ara per ara. També denunciem les polítiques públiques de gestió
de l’aigua basada en el transvasament que es fa, que es recull en el Plan Hidrológico
Nacional, però el que volem incorporar amb les nostres esmenes és el toc d’atenció que
aquí, a Catalunya, també estem fent el mateix amb el Plan Hidrológico Nacional.
Nosaltres estem també basant el nostre repartiment de l’aigua amb mesures que
prioritzen els transvasaments per sobre d’altres mesures, doncs, ecològiques o més
sostenibles i, malgrat que tenim plans diferents, mocions presentades al Parlament,
doncs, tenim molt poc vertebrada una política clara, un pacte nacional sobre l’aigua aquí
a casa nostra. Per tant, les esmenes que nosaltres incorporàvem eren en aquesta línia de
dir, sí, molt bé en contra del Plan Hidrológico Nacional, però aquí a Catalunya posem-nos
les piles i fem els deures, perquè no estem donant la talla. Amb aquesta idea nosaltres
havíem aportat les esmenes que, finalment, no han estat incorporades.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent s’acceptarien les esmenes o no?
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres, de les esmenes ens abstindríem. Sí que li donem la raó a títol personal, però
aquestes esmenes no les hem pogut portar a la nostra assemblea, que ja saben vostès
com treballem nosaltres; per tant, ens haurem d’abstenir. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla podríem fer el torn d’intervencions pronunciant-nos cada
grup municipal sobre les esmenes i sobre el contingut de la moció d’una manera
conjunta. Si els sembla bé, per economia de temps?
El Sr. Federico de las Heras
Jo seré breu. Respecte a les esmenes ens abstindrem. No hem pogut llegir-les
completament. A la moció, evidentment, hi votarem en contra. I això està més clar que
l’aigua, que la votaríem en contra. També cal dir una cosa, i que ha de fer una reflexió, el
tema de l’aigua és un tema molt més seriós del que potser pugui semblar. No penso que
s’ho prenguin..., ja sé que s’ho prenen seriosament, però el tema de les conques
aqüíferes és un greu problema i més en un país com Espanya, que és un país que té
poca aigua. Els recursos hídrics són, per desgràcia, escassos. La pluviometria també
sembla que és cada cop més escassa, la població va augmentant i ha augmentat a la
conca mediterrània, que és la conca a la qual li manca molta aigua. Jo penso que amb els
temes de l’aigua hi ha d’haver grans consensos, i el Pla Hidrològic Nacional el que busca
és un equilibri global entre tots, no entro en les consideracions ―que no hi estic
d’acord― d’aquí dels repartiments, i sembla del mercadeig d’aigua perquè no, no és així.
El Pla Hidrològic Nacional respon a unes necessitats de població o unes necessitats de
país o unes necessitats de redistribució en els quals històricament sempre hi ha hagut
lluites. Tribalment, les lluites tribals començaven per l’aigua, pel menjar i pels territoris.
Doncs aquí podríem arribar a un tema com aquest. És un tema complicat i és un tema
que requereix una gran col·laboració de tots. Evidentment que quan hi ha un beneficiat hi
ha un afectat, el que s’ha de buscar sempre és un equilibri just per a tothom. Penso que
aportar plataformes en aquest sentit és molt respectable, però també s’han de respectar
els drets de tanta i tanta gent que tenen necessitat de distribucions d’aigua, sobretot de
rius tan cabdals com l’Ebre i d’altres. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Molts gràcies. Per part del Grup Socialista, Sra. González.
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La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bé, referent al tema de les mocions, no, tot i que estem d’acord
amb la majoria dels punts que ens han fet arribar, ens abstindrem, a les esmenes em
referia.
Referent a la moció, vull explicar una mica el que el partit socialista del Masnou opinem.
Recollida la informació sobre aquest tema i sobre la moció que ens ha presentat la CUP,
vull dir que el Pla Hidrològic Nacional aprovat en aquest últim tram del Govern en
funcions de l’Estat espanyol és un greu perjudici i amenaça el delta de l’Ebre i el seu
ecosistema i les persones que hi viuen. Nosaltres, els socialistes, defensem un pla
hidrològicament sostenible, favorable a l’ecosistema, ja que no és una qüestió exclusiva
de cabals, també té a veure amb la qualitat de l’aigua, que és el que més ens preocupa a
la directiva marc de l’aigua i les polítiques de la Comissió Europea. Amb aquest nou pla
hidrològic s’amenaça el delta de l’Ebre, el seu ecosistema, la seva biodiversitat i un dèficit
hídric en la gestió de recursos suficient per a nous regadius. En definitiva, el nostre partit
donarà suport a aquesta moció de la CUP en defensa i suport de la plataforma en
defensa de l’Ebre. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Per part del Grup d’Iniciativa?
La Sra. Elena Crespo
Nosaltres, malgrat no haver comptat amb el suport de les esmenes, previsiblement,
perquè encara no tothom s’ha pronunciat, votarem a favor de la proposta perquè entenem
que les línies generals les compartim.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s, hi hauria intervenció? Per part de CiU, Sr. Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
El nostre Grup Municipal de Convergència i Unió votarà en contra de les esmenes
presentades per Iniciativa, per creure que introdueixen elements que estan fora de l’àmbit
o del debat que proposa la moció i donarem suport a la moció, com no podria ser d’una
altra manera, després que el ponent hagi acceptat incorporar les esmenes que nosaltres
vam presentar.
Si de cas, per fer algun apunt. Vull dir que aquest pla hidrològic està dintre d’un marc més
ampli que el Govern d’Espanya el va presentar a la Comissió Europea, que la Comissió
Europea va informar, específicament del pla de la conca de l’Ebre per ser dels més
importants i per ser també del qual es facilitava menys informació, cosa que també ens
sembla simptomàtica i és un element comú en tota la tramitació que s’ha fet d’aquest pla
―la manca d’informació i l’opacitat amb la qual s’ha treballat. La mateixa Comissió
Europea destacava que els cabals previstos no es vinculen amb la garantia de complir els
objectius ecològics de la directiva marc de l’aigua, que, en d’altres, garantien la
biodiversitat de l’Ebre.
D’altra banda, també, el compromís de l’Estat de garantir els cabals mínims que ja estan
en entredit ha quedat reflectit en altres conques hidrogràfiques amb les quals el mateix
Govern no ha respectat ni el que estableixen els plans ni han complert el acords
internacionals subscrits en el seu dia.
Vull dir també, com ja deia abans, que el pla de la conca de l’Ebre s’ha aprovat sense el
necessari diàleg institucional ni social i de forma unilateral, fins i tot trencant el consens
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amb els vots contraris, entre d’altres del mateix Govern de la Generalitat de Catalunya,
no? Atès que el delta de l’Ebre està considerat com una reserva de la biosfera per la
UNESCO i que aquest pla pot posar o pot amenaçar la viabilitat de l’Ebre, doncs, no ens
queda més remei que donar suport a la moció que avui es presenta.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Respecte a les esmenes, les votarem en contra: primer per la
urgència i segon perquè considerem que els acords poden formar part o ser una moció
per ella mateixa i desvirtuen la moció presentada pel Grup de la CUP.
Respecte a la moció presentada, primer de tot vull agrair al Grup Municipal de la CUP
que acceptés la totalitat de les esmenes. Voldríem matisar, com ja han dit altres
companys del consistori, que aquest pla és aprovat pel Consell de Ministres i el passat
dia 8 de gener ja ha tingut el rebuig de 4 de les 9 comunitats autònomes que rega aquest
riu Ebre: Catalunya, País Basc, Navarra i País Valencià. Cal tenir present que durant el
procés seguit per a l’elaboració d’aquest pla de la conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que les
diverses regions, entitats, partits, institucions van presentar per denunciar l’impacte
negatiu i la greu amenaça que representava el pla, tant per a la sostenibilitat del riu i del
delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi
desenvolupen. La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació d’aquest pla de la
conca, va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que
havia fet a la Comissió Europea el Govern espanyol i tampoc van ser acceptades. Aquest
pla suposa, doncs, una amenaça per al futur socioeconòmic i ambiental del tram del riu
Ebre, del delta de l’Ebre i dels seus pobles, i és per això que votem a favor de la moció,
donant tot el nostre suport a aquelles mobilitzacions i accions que es duguin a terme per
la Plataforma en Defensa de la Conca de l’Ebre i en contra del Pla Hidrològic que ha
aprovat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant entenc que primer passaríem a votar les esmenes presentades
pel Grup d’Iniciativa.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA.
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots
d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) s’abstenen.
El president sotmet a votació la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor 1 vot en contra i 3 vots
d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra.
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s'absté.
15. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de crida per a la igualtat al
món municipal
La senyora Mònica González Huerva 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.
“Amb el mandat 2015-2019 s’inicia un nou període en el qual seran necessaris nous
consensos polítics per tirar endavant solucions i iniciar un nou pla d’actuació, centrant la
prioritat en els greus problemes socials i econòmics dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya.
Durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat que les
polítiques de proximitat dels municipis han estat les més útils per identificar i combatre les
desigualtats.
Però també és ben cert que en els darrers anys, els governs municipals no hem trobat el
suport necessari d’altres administracions per lluitar contra les grans desigualtats
generades per la crisi i les polítiques de retallades, les de la Generalitat de Catalunya i les
de l’Estat Espanyol, que no han cregut en nosaltres.
De fet, el Govern central i el Govern de la Generalitat han menystingut el paper dels
ajuntaments, i molt sovint no ens han proporcionat els recursos imprescindibles per al
nostre funcionament i per a la prestació de serveis bàsics, traslladant-nos les seves
dificultats financeres. Fins i tot –i paradoxalment- han impulsat lleis per afeblir el paper
dels ajuntaments en un intent de convertir-nos en administracions de segona.
Ara bé, tot i les dificultats, des del municipalisme català tenim la necessitat de situar al
centre de l’agenda política de les institucions el foment i la defensa dels drets socials dels
ciutadans i ciutadanes per una societat inclusiva.
Per això, ens cal avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis
que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement
sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Per tant, hem de reivindicar un finançament just i un model competencial adequat per als
municipis per tal de dur a terme accions que permetin als ciutadans créixer amb igualtat.
Els ajuntaments som part de la solució a molts dels reptes que la política té plantejats
avui Catalunya. Per això, cal que situem la lluita per la igualtat com a centre de l’agenda
política de les institucions, i dels ajuntaments en concret. És el que ens demana la
ciutadania.
PER AQUEST MOTIU DES DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU DEMANEM
EXPLÍCITAMENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL GOVERN D’ESPAÑA
SUPORT PER:
1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través d’accions com: el
Foment de l’ocupació, la implicació política per a la millora de les condicions socials,
salarials i de seguretat dels treballadors i treballadores; la promoció de taules d’ocupació i
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de formació municipal de persones en risc d’expulsió social, aturats de molt llarga durada
i sense ingressos, joves i dones; la implicació en les taules dels agents socials i les
empreses per a la creació de llocs de treball; el foment del cooperativisme, l’economia
social i l’ajuda als emprenedors/res i la creació empresarial i la introducció de clàusules
socials a les empreses.
2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que faci
possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement sostenible i
respectuós amb el medi ambient.
3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures necessàries per evitar els
desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la seva incorporació en
programes d'habitatge públic i d'orientació laboral; garantir un àpat equilibrat al dia als
infants del municipi en risc d'exclusió social.
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família: Establir
programes d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el reallotjament en
nous habitatges amb un lloguer assequible; seguir apostant per les oficines socials
d’habitatge; treballar perquè les entitats financeres que disposin de pisos buits durant
més de dos anys els ofereixin per al lloguer social com la millor alternativa per a la seva
ocupabilitat.
5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Crear o incrementar el
Fons de Contingència Social municipal que garanteixi poder cobrir les necessitats
bàsiques (alimentació, roba, subministraments, medicaments, serveis associats a la
salut...)
6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, perquè
només des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions podem avançar cap
a una plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La pobresa femenina, les
retallades en educació, salut i ocupació han estat absolutament devastadores. En l’entorn
local no permetrem restar oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i homes
tinguin les mateixes oportunitats.
7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les quals participin el
conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi que treballen donant suport
a les persones afectades per la crisi; incrementar la coordinació amb els centres escolars,
àrees bàsiques de salut i d'altres agents locals per detectar noves necessitats socials
relacionades amb la infància, l'alimentació o l'habitatge.
8. Garantir l’aigua, la llum i el gas: Garantir aquests drets bàsics; constituir les taules i els
fons de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents involucrats en el tema
(companyies, entitats, etc.).
9. Treballar pel desplegament del serveis de promoció de l’autonomia personal, pel
pagament de les ajudes, la prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral
que incorpori l’atenció sociosanitària.
10. Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb discapacitat: Crear
un suport supramunicipal per a l’adaptació dels pobles i ciutats a través de la planificació,
l’assessorament i l’execució d’infraestructures adaptades; hem de buscar i crear recursos
per tal de generar municipis on tothom, tingui la capacitat que tingui, pugui desenvolupar
un projecte vital, per això necessitem fer inclusius tant els entorns educadors com les
activitats municipals i crear espais compartits i oportunitats d’ocupació.
11. Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió sanitària del territori:
Defensem la salut pública de qualitat, l’atenció primària ha de ser realment de proximitat i
universal; rebutgem el tancament de centres, d’urgències i de serveis, així com la
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reducció de personal sanitari i el copagament. No tolerem les llistes d’espera actuals.
Volem transparència en les dades.
12. Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre territori. Amb les
retallades al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor social que s’havia aconseguit en
els darrers anys. Des de l’administració local hem de participar activament en el disseny
de les etapes educatives del nostre territori, ja que posseïm la informació dels actius de la
ciutat; programar accions per combatre el fracàs escolar; posar de manifest que tota
inversió en les etapes de 0-3, i la primària, son “estalvis” en els programes de segona
oportunitat; hem de posar recursos allà on són necessari i canviar els paradigmes que
actualment no funcionen.
13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom, perquè
l’entenem com a imprescindible per construir el futur, creadora de riquesa cultural i
generadora d’ocupació i oportunitats. La cultura ha de ser el nostre eix aglutinador de
cohesió; mai és una despesa, sempre és una inversió.
14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una millor qualitat
de vida i contra les desigualtats: treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic amb
una mobilitat més sostenible, amb preferència per als vianants, la bicicleta i un transport
públic amb preus assequibles.
15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les necessitats dels
petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de proximitat, el turisme rural i la
preservació del sòl agrari com a factors econòmics de desenvolupament.
16. Demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació econòmica al
Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats.
Traslladar aquesta moció al grups parlamentaris del Congrés dels diputats, al president
en funcions de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris amb
representació al Parlament de Catalunya, als i les Presidents/es i als grups municipals de
les Diputacions de Catalunya i a les entitats municipalistes.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. González. Hi hauria intervencions per part dels grups? Senyor De las
Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Això és com un programa electoral, llavors, és clar, no entrem a
discutir un programa electoral d’un altre partit. Ens abstindrem, ho respectem; però potser
no sé si és el moment, ni tenim el temps, ni la informació, ni les eines ni l’interès al públic
discutir perquè les eleccions ja van passar, totes han passat. Ara potser toca fer un altre
tipus d’intervencions, però jo, vaja, ho respecto i m’abstindré. Estaré d’acord o no, en
moltes coses estic d’acord, però, bé, ja les anirem discutint potser mica en mica, a mida
que vagin passant els mesos i els plens. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, el Sr. Màxim Fàbregas, endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. A diferència del posicionament que ahir van anunciar a la Junta
de Portaveus, tant ERC, com CiU, com la CUP i que no sabem si mantindran, el nostre
grup votarà a favor d’aquesta moció. Se’ns fa difícil entendre com algú es pot oposar al
que, tal com s’ha llegit, s’exigeixi a tos dos governs, i no estem parlant del govern
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municipal, estem parlant del Govern de Catalunya i del Govern de l’Estat, suport a la lluita
contra l’atur, a enfortir les famílies, a protegir els infants, a lluitar contra les desigualtats, a
combatre la pobresa i l’exclusió, i també se’ns fa difícil comprendre que es voti en contra
de la garantia del subministraments bàsics de gas, llum i aigua i que, a més a més, això
ho faci qui fa una estona ha presentat una moció que, justament, incorporava aquesta
mateixa demanda. Nosaltres creiem que les 16 demandes que es fan no són brindis al
sol, no són un programa electoral, són demandes que ens les hauríem de fer nostres tots
i cadascun dels grups municipals que estem aquí; perquè és un deure que tenim i una
obligació amb la nostra ciutadania. I per això votarem a favor de la moció Reconeixem
que és una moció densa, que posa damunt la taula moltes de les discriminacions que, a
dia d’avui, pateixen els nostres veïns i veïnes, i que pot ser que la seva lectura pot
provocar tremolor de cames, perquè és llarga, però creiem que no podem renunciar a,
com es demana a la moció, exigir als governs espanyol i català la seva implicació
decidida en afrontar totes les situacions que s’hi exposen, i per aquesta raó, reitero que el
nostre grup votarà a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup de la CUP?
La Sra. Sandra Miras
Sí, gràcies. Nosaltres, directament, demanem la retirada de la moció. Ens semblava millor
que presentessin una, o les que volguessin, de mocions, amb cadascuna de les mesures
que s’haurien de prendre en cadascun dels punts que proposen, és a dir, que
desenvolupin el contingut i, aleshores, en parlem; perquè sense mesures concretes això
és totalment buit.
També hem vist que al peu demana traslladar l’acord al president de la Generalitat en
funcions i, ara, ja fa uns dies que l’hem envestit i ja en tenim. I, després, nosaltres
l’aprovaríem si primer fan un manifest com aquest en el qual demanin perdó, com a
membres del PSOE que són, per totes les polítiques contràries a tots els punts i mesures
que demanen i que porten anys defensant i aplicant sense cap vergonya. Ens preguntem
a qui volen enganyar amb aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup de C’s no hi hauria intervenció. Per part del Grup de
Convergència?
El Sr. Eduard Garcia
Sí, en ocasions ser dels últims a parlar té la dificultat que costa dir coses sense reiterar
en el que ja s’ha dit, no? Nosaltres, per una vegada, i sense que senti un precedent,
estem bastant d’acord amb el que ha dit el ponent del Partit Popular i per una vegada, i
aquesta vegada o aquest cop sí que seria una vegada només, perquè això ja és més
habitual, doncs estem en contra del posicionament i les explicacions que ha fet el ponent
d’ICV-EUiA.
Nosaltres, la veritat, és la moció, a mi, personalment, és que m’ha deixat estorat, m’ha
deixat estorat perquè no sabia si estava veient una moció o si el que estava veient era un
programa electoral o què és el que tenia al davant, no? Estic d’acord amb alguna
intervenció que s’ha fet en el sentit que hi ha punts als quals nosaltres podríem donar
suport, vull dir, que hi ha coses que serien fàcilment assumibles, però creiem que no és ni
la forma, ni el lloc, ni la manera de fer-ho i, possiblement, sí que presentar-ho com a
mocions o permetre el debat ―no proposaré ara votar-ho per punts, que seria una altra
solució―, però buscar un altre tipus de diàleg, doncs possiblement donaria un resultat
diferent. En tot cas, doncs, avançar que votarem en contra de la moció tal com s’ha
presentat.
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El Sr. Jaume Oliveras
Per part del Grup d’Esquerra, Sra. Folch, alguna precisió més?
La Sra. Sílvia Folch
Poques, perquè si el company García no sabia què dir. Ja m’han xafat tots els meus
arguments. Nosaltres també votarem en contra d’aquesta propaganda electoral en forma
de moció o moció en forma de propaganda electoral. Setze punts que, potser,
desenvolupats haguessin donat tema per parlar-ne, i molt, però agrupats d’aquesta
manera entenem que s’escapa una mica del que seria una moció i hi votarem en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent, Sra. González.
La Sra. Mònica González
En tot cas, bona tarda una altra vegada, gràcies senyor alcalde. Volia agrair el suport del
partit d’Iniciativa a aquesta moció. És una moció, és un pla de xoc, pensem que
l’emergència social existeix i no creiem pas que sigui un element de propaganda
electoral, ni molt menys.
Aquesta moció és una crida a la igualtat en el món del municipalisme, aquesta moció és
de caire social i pretén aconseguir un consens en els temes que afecten directament els
nostres convilatans. Aquesta moció parla dels problemes reals que pateixen les famílies i
els nostres veïns i veïnes, parla de l’atur, de les condicions laborals dignes, parla del
desenvolupament econòmic, de protegir els nostres infants, de donar suport a les famílies
amb problemes, de combatre la pobresa i parla de garantir els serveis bàsics i les lluites
contra les desigualtats per incorporar la perspectiva de gènere i l’autonomia personal,
parla de l’accessibilitat de la cultura, a l’educació i també, torno a repetir, parla dels
problemes reals que pateixen les persones, la nostra ciutadania. Entenem que, per a
molts dels presents les prioritats siguin unes altres i altres temes, però per als socialistes
seguim pensant que són els primers punts a garantir pel benestar social dels nostres
veïns i veïnes, social, econòmic i per a la millora del manteniment de la nostra vida en
general. És per tot això que l’hem presentada i la mantindrem, no la retirarem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs entenc que no la retiren. Sra. Miras si vol fer alguna precisió?
La Sra. Sandra Miras
Volíem dir, hem demanat que la retiressin, doncs volem dir que la rebutjarem per presa
de pèl. Perquè van tard, quatre mesos tard, les eleccions van ser el 27 de setembre i
perquè si les mocions acostumen a ser un brindis al sol això ja ens sembla que és una
bacanal populista en tota regla. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació.
Resultat: La moció queda rebutjada per 16 vot en contra, 4 vots a favor i 1 vot
d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d'ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor), s'absté.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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