Núm. PLE 2/2012
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del dia 16 de febrer de 2012
A la vila del Masnou, a les 20.02 hores del dia 16 de febrer de 2012, es reuneixen, a la
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr.
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran Flo i Torrell.
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra.
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr.
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, i el Sr.
Francisco Avilés i Salazar.
Actuen de secretària general i d'interventora els que ho són de la corporació: la Sra.
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
El Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido s’incorpora posteriorment a la sessió, en
el moment en què figura al cos de l’acta.
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos a l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 19 de
gener de 2012.

S’aprova l’acta anterior, amb una correcció a la intervenció del Sr. Llorenç Birba i
Fonts, pàgina 26.
2)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El Sr. Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Tres Tombs
El 22 de gener passat es va celebrar la festa dels Tres Tombs, la qual va ser
organitzada per l’Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou. Amb la presència de cavalls i carruatges
i la col·laboració dels Timbalers de la Colla de Diables del Masnou, la festa es va
desenvolupar sense cap incident i amb un gran èxit de públic de totes les edats
acompanyat de les seves mascotes.
Activitats d’entitats
La Biblioteca Joan Coromines va acollir, el 21 de gener passat, la conferència “La
mediació familiar en la resolució de conflictes”, organitzada pel Grup Fills, col·lectiu
dedicat a la recerca en educació i salut.
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Companyia Enreda Teatro
Ca n’Humet es va omplir de gom a gom amb l’estrena de l’espectacle Putas
muertas, de la companyia masnovina de teatre Enreda Teatre. L’obra, un xou
d’improvisació, va ser un èxit de públic.
Taller per a entitats i ciutadania
El 21 de gener passat, a l’equipament cívic Els Vienesos, la Regidoria de
Participació Ciutadana va organitzar el taller per a entitats i ciutadania per recollir
propostes per al Pla i el Reglament de participació ciutadana. Hi van assistir una
quarantena de persones, 31 de les quals en representació d’entitats i 8 a títol
individual.
El taller va ser presentat per l’alcalde i el tinent d’alcalde primer, el senyor Jaume
Oliveras. Després d’un ple inicial, les persones participants es van dividir en tres
grups per treballar diferents aspectes del Pla: la normativa i la regulació de la
participació, la xarxa d’entitats, i la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania.
Es va cloure el taller amb un bon ambient de treball i bones perspectives per part
de les entitats.
Guia sanitària
Al mes de gener passat es va repartir la Guia sanitària 2012. El repartiment es va
endarrerir dues setmanes, perquè estàvem pendents de rebre una informació
relativa a les guàrdies de les farmàcies. El dia 12 de gener vam tenir una reunió
amb els representants de les farmàcies del Masnou, en què no ens van poder
aportar les dades que esperàvem i es va decidir editar la Guia. Si més endavant hi
ha algun canvi, s’anunciarà al web i a El Masnou Viu.
Per reduir el pressupost, aquest any s’han imprès 2.000 exemplars menys que
l’any 2011.
Cicle d’Acostament de les Cultures, UNESCO El Masnou
Can Malet va acollir, el dia 27 de gener passat, la conferència “Cuba”, a càrrec de
Julio Aguilar i Meritxell Subirós, amb motiu del Cicle d’Acostament de les Cultures,
organitzat per l’associació UNESCO El Masnou. L’acte va acabar amb un concert
de música cubana i un petit tast gastronòmic.
Concert a Ca n’Humet
L’associació de músics del Masnou, Alella i Teià Metròpolis va organitzar, el dia 27
de gener, a Ca n’Humet, un concert dels grups Caribús, de Vilassar de Mar, i
Jungla de Asfalto, del Masnou i Alella, amb una gran assistència de públic.
Homenatge Noces d’Or
El 26 de gener, a les 12h, es va celebrar l’homenatge de Noces d’Or a dues
parelles que no havien pogut assistir a la celebració que s’havia fet al mes de
novembre. L’alcalde i la regidora de Gent Gran van rebre i felicitar aquestes dues
parelles. Després del parlament de l’alcalde, se’ls va entregar un obsequi.
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Ballada de sardanes
El 5 de febrer passat, l’Agrupació Sardanista del Masnou va organitzar la
tradicional ballada de sardanes a la plaça d’Ocata.
Ball de swing a Ca n’Humet
El 5 de febrer passat, a l’espai escènic de Ca n’Humet, es va organitzar un ball de
swing amb la Big Band Jazz Maresme. L’acte, organitzat amb la col·laboració del
Club del Ritme, va tenir una bona acollida de públic.
Pla municipal de prevenció de drogodependències
La xerrada de prevenció en el jovent i l’adolescència “Estratègies d’enfortiment del
rol parental”, prevista per al passat 2 de febrer, va ser anul·lada a causa de l’alerta
meteorològica per la neu. Es tractava d’una xerrada activa adreçada a pares i
mares amb l’objectiu d’oferir-los pautes educatives per treballar la prevenció, amb
conceptes bàsics per poder parlar amb els fills i filles, i orientacions per evitar
problemes sobre comunicació, normes i supervisió de la conducta.
S’està treballant ja per tornar a convocar aquesta activitat.
3)

Donar compte dels decrets d'Alcaldia

a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 23 de gener de 2012, pel qual es
designa una lletrada i un procurador, per a la defensa i la representació, en el
procediment abreujat 319/2011 A2, recurs contenciós administratiu, en matèria de
responsabilitat patrimonial.
b.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 24 de gener de 2012, pel qual es
designen indistintament diversos lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència al
Govern Local de la Diputació de Barcelona, procediment número 201/2011-1.

c.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 3 de febrer de 2012, pel qual es
designen indistintament diversos lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència al
Govern Local de la Diputació de Barcelona, procediment número 108/2011-E.

d.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 3 de febrer de 2012, pel qual es
designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals, en el
recurs contenciós número 22/2012-M.

4)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde,
el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i
Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran
Flo i Torrell.
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra.
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr.
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr.
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
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5) Resolució del recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament del
Masnou amb data 22 de desembre de 2011, d’aprovació de la modificació de
plantilla, catàleg i relació de llocs de treball, interposat pel Grup Municipal d’ICVEUiA
La Sra. Sílvia Folch i Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist l’expedient relatiu a la modificació de plantilla, catàleg i relació de llocs de treball.
Vist que, en data 22 de desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, per
majoria absoluta, l’acord de modificació de plantilla, catàleg i relació de llocs de treball.
Vist que, tal com consta a l’acta de la sessió, a la mateixa sessió plenària es van
produir dues votacions: una primera de la proposta d’acord i una segona —adoptada
amb el mateix quòrum—, amb la correcció d’una omissió advertida a la part dispositiva
de la proposta.
Vist el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal d’ICV-EUiA contra la segona
votació, mitjançant el qual sol·licita declarar nul·la de ple dret la segona votació de
l’acord de modificació de plantilla i deixar sense efecte els acords corresponents a la
part que modifiquen els acords adoptats en primera votació, i que, en resum,
fonamenta en les al·legacions següents (punts 9 i 10 del recurs):
-

-

Que considera que aquesta segona votació és totalment irregular, ja que pretén
deixar sense efecte uns acords presos pocs minuts abans i substituir-los per
uns altres que no es corresponen amb els inclosos a la documentació del Ple.
Que, en conseqüència, si el Govern vol modificar els acords adoptats en
primera votació, el que correspon és o bé deixar sense efecte aquells acords
que vulgui modificar i presentar al Ple una nova proposta per tal que torni a ser
votada en una sessió plenària, o presentar al Ple una proposta de modificació
dels acords presos en la primera votació del dia 22 de desembre.

Vista la llista de documents que figuraven a l’expedient de la Comissió Informativa
d’Administració i Finances en relació amb la modificació de la plantilla, catàleg i relació
de llocs de treball.
Vista l’acta de la Comissió Informativa d’Administració i Finances del dia 14 de
desembre de 2011, en la qual es fan constar les modificacions de la plantilla i la relació
de llocs de treball i, entre d’altres, la previsió de creació de la plaça de lampista.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de l’Ajuntament en data 30 de gener de
2012, en el qual, a mode de conclusions, estableix que la 2a votació té naturalesa de
rectificació o correcció d’error material que deriva del mateix expedient i que l’òrgan
que ha fet la correcció és el competent (art. 105.2 de la LRJPAC), sense que s’apreciï
indefensió de possibles interessats tenint en compte que es tracta de la creació d’un
nou lloc de treball.
En virtut del que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Desestimar el recurs interposat en data 20 de gener del 2012 pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA contra l’acord del Ple de l’Ajuntament del Masnou del 22 de
desembre de 2011 d’aprovació de la modificació de plantilla, catàleg i relació de llocs
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de treball, en el qual es demana declarar nul·la de ple dret la segona votació; pels
motius exposats a la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. Declarar la plena validesa de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data
22 de desembre de 2011, amb la inclusió del lloc d’oficial 2n lampista a la part
dispositiva de l’acord (2a votació).
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.”
El president sotmet a votació la proposta de la desestimació del recurs de reposició
amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP i GIM), 3 vots en contra
(ICV-EUiA) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. La primera qüestió que vull posar de manifest és recordar als
assistents que, un dels arguments del nostre vot en contra, que a més a més va
permetre la presentació del recurs de reposició, era que aquest acord que es posava a
votació no comptava amb el suport dels treballadors o dels representants dels
treballadors municipal, tal com vaig manifestar en aquell moment. La segona
constatació és que, quan es treballa de manera precipitada, es cometen errades i és
clar que es va cometre una errada. Una errada que alguns consideraven un error
material i d’altres considerem un error de “bulto”. Penseu que aquesta omissió a la
qual fa referència la proposta d’acord és una omissió que va ser detectada pel nostre
Grup Municipal i que, si no l’haguéssim detectada, m’agradaria saber com hauria
quedat a partir del mes passat la proposta de resolució del lampista, ni se’n parlaria.
Probablement, és veritat que no s’estan vulnerant drets de tercers, perquè estem
parlant de la creació d’una plaça, això és veritat, però és veritat també que el que
perseguia el recurs era que reconeguessin les errades i que, atès que el Govern té
majoria absoluta i tenia capacitat de rectificació d’una manera si més no elegant, avui
ens hauríem trobat, si s’hagués estimat el recurs, amb la situació que nosaltres
mateixos plantejàvem, és a dir, reconèixer que hi ha hagut una errada, que no és una
errada material, és una errada, deixar l’acord sense efecte i avui mateix presentar a la
mateixa sessió plenària una proposta d’acord que hi hauria donat el vistiplau.
Però treballant bé la proposta, nosaltres entenem que al mes passat es va adoptar de
manera incorrecta, o sigui no es va prendre a la mateixa sessió plenària, es va prendre
al mateix moment i a la mateixa discussió del punt del qual estàvem tractant i, al nostre
entendre, això és irregular. És veritat que davant d’aquesta resolució ens queda el
contenciós administratiu, però és també veritat que el Govern sap i juga amb aquesta
base, que un contenciós administratiu, primer, té un cost important i, segon, la seva
resolució es produeix al cap de tres o quatre anys, amb la qual cosa, encara que ens
donessin la raó, ja estaria creada la plaça de lampista i tot estaria vist per sentència,
amb la qual cosa quedem lligats de mans i peus. Però entenem que s’ha treballat
malament, de manera precipitada, i demanaríem al Govern que no tornessin a passar
fets com aquests, que no deixen en bon lloc el nostre consistori. Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies. No puc estar amb la mateixa opinió quan sí que hi ha una negociació
col·lectiva. És un tema que es va començar quasi un mes abans de quan es va portar
la proposta. L’oficial de segona lampista és una plaça de nova creació que es va estar
discutint en totes les sessions tant de negociació com a la Comissió Informativa com
en xerrades que hem tingut, és a dir, la plaça hi era i és evident que hi ha hagut un
error, perquè a la mateixa proposta ja se’n parlava i és un error a la part dispositiva de
la proposta.
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Malgrat això, per prendre aquesta resolució es va demanar un informe a la secretària,
un informe jurídic, perquè enteníem que havíem d’atendre una normativa i no havíem
de vulnerar cap normativa legal. Amb l’informe de la secretària queda acreditat que és
un error, i tant la primera com la segona votació són correctes, i així hem fet la
resolució. Gràcies.
6) Aprovació definitiva de l’expedient de taxació conjunta per a l’expropiació de
de 41,32m² de la finca registral núm. 10.302, situada al Torrent de Can Gaio, al
vèrtex de la confluència dels sectors PP8, PP9 i PP10
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta
següent:
“Vist el projecte d’expedient de taxació conjunta per a l’expropiació de 41,32m² de la
finca registral núm. 10.302, situada al Torrent de Can Gaio, en el vèrtex de la
confluència dels sectors PP8, PP9 i PP10, el qual va ser aprovat inicialment per acord
de la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2011.
Atès que s’ha complert el tràmit d’informació pública previst a l’article 113 a) del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que en data 18 de novembre de 2011 la senyora XXXXXXXXX, propietària de
l’esmentada superfície va presentar escrit d’al·legacions en el qual manifestava, en
síntesi, que acceptava la valoració proposada, no obstant, reclamava l’import de 5.400
€ corresponent als costos que manifesta, li ha ocasionat la contractació dels
professionals necessaris per demostrar la titularitat de la seva finca.
Vist l’informe emès en data 25 de novembre de 2011 per l’arquitecte municipal en el
qual manifesta textualment el següent:
“D’acord amb la legislació vigent en matèria de valoracions, el valor de la finca de
referència a efectes d’expropiació i que consta en el full d’apreuament corresponent,
no pot incloure altres despeses no relacionades directament amb el valor residual del
sòl calculat pel mètode residual estàtic.
Per tant, per a la reclamació d’altres despeses caldrà, si s’escau, la tramitació dels
expedients corresponents d’acord amb la legislació vigent d’aplicació.”
De conformitat amb el que estableix l’article 113 del decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i en ús de les
atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions efectuades per la senyora XXXXXXX en
relació a la inclusió en l’apreuament de les despeses causades per la contractació de
professionals en la tramitació de l’expedient d’expropiació, a la vista de l’informe emès
per l’arquitecte municipal en data 25 de novembre de 2011.
SEGON.- APROVAR definitivament el projecte de taxació conjunta per l’expropiació de
la superfície de 41,32m² de la finca registral núm. 10.302, situada al Torrent de Can
Gaio, en el vèrtex de la confluència dels sectors PP8, PP9 i PP10 del Masnou, aprovat
inicialment per acord de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2011, a la vista
de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 25 de novembre de 2011.
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TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la senyora XXXXXXX, com a titular de la
referida finca amb l’advertiment a la interessada que en el termini de VINT DIES a
comptar des de la data de notificació del present acord, haurà d’acceptar o rebutjar
expressament i per escrit la valoració del full d’apreuament, i advertir-la que, de
conformitat amb el que estableix l’article 113 c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, la manca de
pronunciament en el termini esmentat es considerarà com acceptació de la valoració
fixada, i es considerarà que l’apreuament ha estat definitivament determinat. Cas de
manifestar disconformitat amb la valoració, es donarà trasllat de l’expedient al Jurat
d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just. L’aprovació definitiva del present
projecte de taxació conjunta implica la declaració d’urgència de l’ocupació dels béns i
drets afectats. El pagament o dipòsit de l’import de la valoració establerta pel projecte
és títol habilitador per a procedir a ocupar les finques, sense perjudici de la valoració
que pugui fixar el Jurat d’Expropiació de Catalunya, si s’escau, i de la tramitació dels
recursos que escaiguin respecte del preu just.
QUART.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al taulell
d’edictes municipal, a un diari de gran circulació de la província i a la web municipal.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
7) Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment i neteja
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, i
convocatòria de la licitació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
de valoració
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat de Medi Ambient i Paisatge, llegeix la
proposta següent:
“Vist l’expedient que es tramita per a la contractació del servei de manteniment i neteja
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els
tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou.
Atès que ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que regiran el contracte.
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i
Intervenció.
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient.
Vist el que especifica l’article 109 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb
l’aprovació de l’expedient de contractació i en virtut del que estableix l’article 23 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment i neteja dels
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els
tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, el qual compleix les
especificacions de l’article 109 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Segon. Aprovar el plec de clàusules jurídiques administratives particulars i el plec de
condicions tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres,
així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou.
Tercer. Autoritzar la despesa que es derivi del contracte amb càrrec a la partida que
s’habiliti en el pressupost per a l’exercici 2012 i per als futurs exercicis, condicionat a
l’existència de crèdit suficient al pressupost corresponent.
Quart. Convocar la licitació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris de
valoració, del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres,
talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del
municipi del Masnou, a través de la publicació de l’anunci corresponent al Diari Oficial
de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al perfil del contractant
de l’Ajuntament del Masnou, d’acord amb el que estableix l’article 142 del Reial decret
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Cinquè. Sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva d’aprovació definitiva del
pressupost, amb crèdit adequat i suficient.
Sisè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del
contracte.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERCAM, PP i GIM) i 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, molt breument. Només per manifestar que el nostre vot afirmatiu és
bàsicament per la urgència de la necessitat de fer aquest concurs públic. Recordem
que ja està prorrogat el servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins, i que
l’anterior concurs que es va intentar a l’anterior legislatura, pel que sigui, va quedar
desert, i, per tant, un impuls s’hi havia de donar. Entenem que tot plec de clàusules és
millorable, entenem que algunes de les esmenes que es van presentar a la Comissió
Informativa han estat incorporades i que, per tant, el que cal ara és donar confiança a
aquest plec de clàusules noves perquè sigui prou atractiu perquè les empreses puguin
presentar-s’hi, es pugui adjudicar de manera definitiva i començar a tenir un servei
dintre de la legalitat, que és el que ara mateix no tenim. Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
Seria més o menys el mateix. Vull dir: és urgent.
El Sr. Màxim Fàbregas
Per argumentar el sentit del vot. Malgrat que sigui urgent, nosaltres hi hem votat en
contra, perquè entenem que, del conjunt d’esmenes que vam presentar, a la proposta
del Govern només se n’han acceptat unes quantes, una de les quals era obligatòria
per un acord previ de Ple, pel qual els grups municipals que no formem part del
Govern havíem d’estar representats a la mesa de negociació i després han recollit
temes menors que milloren la proposta, però, de fet, és una millora pràcticament de
maquillatge, a excepció de la incorporació de puntuar la possibilitat de contractar
treballadors amb alguna minusvalidesa, cosa amb què coincidíem amb el Partit
Socialista. S’han deixat de banda criteris que permetien controlar i, per tant, millorar la
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prestació del servei en la línia del que ja constava a altres plecs que, no només han
estat aprovats per l’Ajuntament, sinó que estan posats a la pràctica des de fa temps i
que permetrien fer retencions a l’empresa si no complia les seves obligacions. I, d’altra
banda, també ha quedat de manifest en la resposta a les al·legacions que s’utilitzen
informes tècnics per justificar criteris polítics. És clar que per al Govern és prioritari que
hi hagi una bona memòria tècnica abans que hi hagi criteris mediambientals. En
aquest aspecte, és clar que nosaltres no hi podem coincidir i, per tant, quan CiU i ERC
prioritzen les memòries tècniques, a vegades queden exclusivament en això,
memòries tècniques, per damunt dels criteris mediambientals. És clar, doncs, que no
podem coincidir en la votació i és per aquesta raó per la qual nosaltres hi hem votat en
contra. També tenint en compte que proposàvem que el servei sortís per una proposta
d’adjudicació inferior, aproximadament, uns 30.000 €, l’argument tècnic que es dóna a
la negativa a assumir aquesta proposta és que s’hauria de prescindir de serveis quan
entenem que, en definitiva, això no seria estrictament obligatori. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, del plec que avui s’ha aprovat, nosaltres, el
Grup Municipal del Partit Socialista, en destacaríem tres elements. L’un, el primer, és
la feina tècnica impecable que han fet els serveis del Departament de Paisatge. El
segon és l’esforç evident que ha fet el Govern, a través de la figura del regidor Eduard
Garcia Gebani, per intentar incorporar-hi les esmenes que hem presentat l’oposició.
Sembla que no ha estat possible incorporar-les-hi totes, però s’agraeix l’esforç.
Segurament, després de dir això, alguns de vostès no entendran el motiu del vot
negatiu del Grup del PSC. Però és que encara resta un tercer element que per
nosaltres és molt important o tant com els anteriors. M’explicaré. Abans de tot, vull que
quedi clar que els plecs tècnics que avui s’han presentat són idèntics als que es van
presentar al seu dia al concurs anterior i això ens satisfà, perquè, així, aquelles
afirmacions que alguns, de manera esbiaixada, havien dit, com ara que la feina que
havia fet l’anterior Govern no era correcta en aquest sentit, doncs queden totalment
apaivagades.
El Grup Municipal del PSC va presentar esmenes per millorar el plec, perquè creiem
que hi havia elements en què hi havia mancances o bé que hi havia errors que calia
esmenar. Algunes han estat incorporades i ho agraïm, però ja vam advertir a la
Comissió al regidor que hi havia un element que per nosaltres era innegociable i era el
control de qualitat dels serveis, a la qual cosa també s’ha referit el portaveu del Grup
d’ICV. Podem, doncs, estar d’acord amb el contingut tècnic dels plecs, però no estem
gens satisfets pel que fa al sistema i al control de seguiment dels treballs. Han pres la
decisió política de retornar a un sistema antic basat en expedients administratius
sancionadors que fins a la data no ha funcionat i que limita la capacitat del Govern en
el control dels serveis.
Al mandat passat ja vam establir un sistema de control de qualitat basat en un
seguiment continuat, avaluacions trimestrals i pagament a còpia de compliment
d’objectius. És un sistema sobre el qual possiblement a l’inici algú podria tenir dubtes,
però que s’ha demostrat eficaç, potent i efectiu per garantir una qualitat dels serveis i
de pressió envers les empreses concessionàries. Perquè no podem oblidar que el
sistema de control del servei s’aplica ja en dos contractes en vigor: la deixalleria
mancomunada i l’empresa contractada per al servei de neteja d’equipaments
municipals.
Nosaltres, el nostre Grup, creiem que la incorporació d’aquest sistema, la noincorporació, perdó, d’aquest sistema és una decisió política que suposa un clar pas
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enrere, amb la qual cosa no estem d’acord, i és per això que hem hagut de votar en
contra d’aquests plecs. Gràcies.
El Sr. Eduard García
Si més no per aclarir la postura de l’Equip de Govern. Vull manifestar que creiem que
són uns bons plecs de clàusules, que ens permetran obtenir una millora evident en el
servei de jardineria que tenim fins ara. I respecte d’algunes de les coses que s’han
comentat aquí, vull dir també que, com ja s’ha esmentat, s’ha fet un esforç per tal
d’incorporar-hi algunes de les esmenes que tant el PSC com ICV van presentar a la
Comissió Informativa.
Iniciativa deia que els criteris tècnics han passat per sobre dels criteris ambientals. Cal
recordar que, malgrat que no s’han acceptat les seves esmenes al 100%, sí que s’ha
canviat el repartiment de pesos.
Quant a alguns dels arguments que ha utilitzat el regidor del Partit Socialista de
Catalunya quan deia que aquests plecs eren idèntics als del concurs anterior, discrepo
en gran mesura. No cal que li comenti les diferències que hi ha quant a la durada del
contracte, ni quant a la durada d’alguns dels serveis que es realitzaran amb aquest
nou contracte i que no estaven especificats al contracte anterior, ni cal que li comenti
tampoc la diferència que hi ha en el preu de licitació, que ve a regularitzar una mica la
contractació dels serveis que es realitzaran.
Poca cosa més a dir. Creiem que són uns bons plecs, i esperem que es liciti i
s’adjudiqui aquest concurs, ja que ens permetrà tenir una jardineria i un arbrat al
Masnou tal com ens mereixem. Res més. Gràcies.
8) Resolució del recurs de reposició presentat pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2011,
d’aprovació de la modificació del preu públic 6, per prestació del servei de
l’escola bressol municipal
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“El 20 de gener de 2012, el grup municipal d’ICV-EUiA va presentar recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2011, que
aprova la modificació del preu públic 6, per prestació del servei d’escola bressol
municipal.
El 30 de gener de 2012, l’àrea de Finances ha emès informe, en el qual fa constar les
consideracions següents:
1. És troba incorporat en l’expedient un informe de la tècnica d’Educació de data
30 de novembre de 2011, en el qual s’exposen els motius de l’increment de les
quotes.
2. Que s’ha seguit amb el tràmit adient per a l’aprovació de la modificació
esmentada.
3. Que la modificació va ser dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de data 14 de desembre de 2011.
4. Que, a pesar de que es planteja com a recurs de reposició, entenem que
realment no s’impugna la validesa d’un acte, sinó que es proposen, d’una
banda, alternatives, i d’altra, propostes d’actuació per al futur curs escolar, tal i
com s’ha exposat a l’inici del present informe.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Únic.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel grup municipal d’ICV-EUiA
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2011,
d’aprovació de la modificació del preu públic 6, per prestació del servei de l’escola
bressol municipal, pels motius que figuren al cos de l’informe.”
El president sotmet a votació la proposta de la desestimació del recurs de reposició
amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP i GIM), 3 vots en contra
(ICV-EUiA) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bé, més endavant, en una moció que ha presentat el Grup Municipal
Socialista, tindrem ocasió de parlar amb més profunditat sobre excloure l’escola
bressol i les seves quotes, però, en definitiva, el seu Grup ja va mostrar el seu vot
afirmatiu a la regularització de les quotes en funció de la disminució dels ingressos que
provenien de la Generalitat de Catalunya. Per tant, entenem que aquell acord es va
adoptar vàlidament i no només es va adoptar vàlidament, sinó que, a més, el nostre
Grup li va donar suport. Per tant, ara només podíem votar-hi en contra del recurs.
El Sr. Màxim Fàbregas
A veure, per explicar el sentit del vot, pot semblar una reiteració. És un recurs que hem
presentat nosaltres i explico el perquè s’ha presentat, més que res perquè els
assistents tinguin la informació necessària. Primer, el motiu de la modificació de les
quotes, segons l’informe de la tècnica d’Ensenyament al qual fa referència l’expedient,
és que la Generalitat, de manera unilateral i a misses dites, o sigui, un mes després
que s’acabés el curs escolar 2010-2011, acorda, per al Masnou i a tot Catalunya,
rebaixar l’assignació per plaça escolar infantil, primera etapa, de 0 a 3 anys, de 1.800
€ a 1.600 € per alumne, la qual cosa, tal com diu la tècnica, que és l’únic que diu,
significa una rebaixa en els ingressos de l’Ajuntament de 20.200 € (200 € per família
per 101 famílies, 20.200 €). Afegeix la tècnica que enlloc no diu, una vegada s’ha
consultat la Diputació de Barcelona, que enlloc no diu que sigui obligatori que les
despeses de l’escola bressol estiguin repartides a terços entre Generalitat,
Administració local i famílies. És veritat que no és obligatori, però també és veritat, i
d’això la tècnica no en fa esment, que, en tots els manuals de bones pràctiques,
s’esmenta justament aquesta política de terços.
Doncs bé, el Govern municipal, també a misses dites, és a dir, una vegada
transcorregut un trimestre del curs escolar, decideix, en una comissió informativa, a la
Junta de Govern, després d’haver passat per Comissió Informativa, incrementar les
quotes de 150 € a 180 € per mes. És ni més ni menys que un 20% d’increment. En
aquella Comissió Informativa, nosaltres vam votar-hi en contra i em sembla recordar
que el Partit Socialista també, i em sobta que ara no hagi donat suport al nostre recurs,
suposo que ara ho explicaran en la seva explicació de vot.
Malgrat el que diu la proposta de resolució, que diu que en realitat no s’impugna cap
acta, nosaltres sí que la impugnem. Presentem un recurs de resolució perquè estem
impugnant aquell acord. Nosaltres entenem que no es compleix allò que diu la
tramitació; per tant, la tramitació és incorrecta. Per poder determinar quin és el preu
públic que es pensa aplicar per a un servei determinat, caldria disposar d’un informe
exhaustiu i, si vostès ho han escoltat a la proposta d’acord, únicament es fa referència
a un informe de la tècnica, amb la qual cosa l’estudi exhaustiu es limita a allò que els
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he explicat abans, és a dir, no sabem què costa l’escola bressol municipal, no sabem
si costa més el Sol Solet que La Barqueta.
Per cert, a l’informe únicament es parla de La Barqueta. No sabem què passa amb el
Sol Solet i, per tant, el Govern, en exercici de les seves competències, decideix en
Junta de Govern, aplicar aquest increment. S’ha d’aplicar aquest increment que, per
suposat, no ha agradat gens ni mica a les famílies, sobretot perquè, una vegada
començada la partida, s’han canviat les regles del joc. La nostra proposta era que
aquesta disminució d’ingressos de la Generalitat, en primer lloc, el que havia de fer era
retreure a la Generalitat aquesta manera d’actuar i, justament, per això vam presentar
una moció que va ser aprovada per unanimitat incorporant-hi alguna esmena i llavors
el que fèiem era dir: “No, no, perdoneu, no canviem les regles del joc a mig partit,
deixem-les com estaven, fem un estudi com cal fer per saber exactament què és el
que ens costa i, a partir d’aquí, fem una proposta de noves quotes per a l’escola
bressol i que es presenti abans que comenci el període de preinscripció, perquè les
noves famílies, les famílies que siguin usuàries del servei a partir del setembre
d’aquest any, del curs vinent, sàpiguen de quin mal han de morir, però no ho fem a
misses dites com ha fet el Govern”. Per tant, nosaltres, com que no s’ha respectat
aquesta proposta que fèiem, hem votat en contra de la proposta del Govern en
defensa del recurs que vam presentar al seu moment. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Per explicar el posicionament del Partit Socialista que ha reclamat el company
d’Iniciativa. El nostre posicionament quedarà clar sobre el fons de l’assumpte amb la
moció que presentem al punt número 13 d’aquest Ple quant a la forma, que és el que
s’està jutjant ara, amb el recurs de reposició. Vist l’informe de la secretària, nosaltres
no podem votar en contra d’un informe de la secretària, perquè és un tema de formes i
la secretària ha explicat i deixa clar que el problema del recurs és sobre el fons i
entenem que per solucionar-ne el fons hi ha altres recursos, com és el tema de les
mocions, que és el que passarem nosaltres en aquest Ple. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Li dono la paraula en concepte d’al·lusions.
El Sr. Màxim Fàbregas
L’informe no és de la secretària, és de l’Àrea de Finances, i en cap cas no diu que el
recurs tingui un contingut il·legal. El que diu és únicament que s’està parlant de
decisions polítiques i entenem que, des d’aquest punt de vista, si el Partit Socialista en
el fons el que pretén és el mateix que pretenem nosaltres, i és que la quota, de
moment, es mantingui en els 150 €, hauria d’haver votat a favor de la proposta de
resolució. Una altra cosa seria que hi hagués un informe que digués que d’això, el Ple,
no en podia opinar o no en podia opinar en el sentit que demanava el nostre recurs,
però això l’informe de la secretària no ho diu, perquè no hi és, no cal, i l’informe de
Finances tampoc no en parla.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre
del dia i prèvia declaració d’urgència
El Sr. Pere Parés
Passem, prèvia declaració d’urgència, ahir ho vam notificar als portaveus, la ratificació
del Decret amb data 8 de febrer de 2012, en virtut del qual s’aproven les correccions
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del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i del mar territorial i
la sol·licitud de les autoritzacions corresponents per a la temporada 2012-2016.
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, perdó. Per una qüestió de procediment, ens agradaria, en tot cas,
conèixer els motius de la urgència, perquè aquest va ser un tema que es va portar a la
Comissió, a la Comissió es va tractar i, després, a l’ordre del dia del Ple, no hi
constava. Llavors, el que ens agradaria és que quedés constància dels motius de la
urgència. Gràcies.
El Sr. Pere Parés manifesta que ahir, a la Junta de Portaveus, se’n va explicar alguna
cosa i dóna la paraula al Sr. Eduard Garcia, perquè en faci les explicacions
corresponents.
El Sr. Eduard Garcia
A la Comissió Informativa es va informar també que hi havia hagut unes modificacions
que ens imposaven des de la Direcció General del Territori i Urbanisme; que el tema
de la tramitació era pel fet de passar pel Ple; que aquestes modificacions eren més
aviat tècniques i algunes incloïen coses com el canvi de la base de la cartografia sobre
la qual nosaltres dibuixàvem el Pla d’usos; que no hi havia modificacions substancials,
i que la manera més correcta per fer-ho, atès que anteriorment el Pla en un Ple
anterior ja es va aprovar, era retirar, per un tema de procediments, el punt de l’ordre
del dia i passar a ratificar el Decret que es va fer al seu dia. Res més. Aquesta seria
l’explicació.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
a. Ratificació del Decret de data 8 de febrer de 2012 en virtut del qual s’aproven
les correccions del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges i del mar territorial i sol·licitud de les autoritzacions corresponents per a
la temporada 2012-2016
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat de Medi Ambient i Paisatge, llegeix la
proposta següent:
“Vist el decret d’Alcaldia de data 8 de febrer de 2012, el qual es transcriu literalment tot
seguit:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en sessió celebrada en data 19 de gener
de 2012, el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i del mar
territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre terme municipal
per al període comprès entre l’any 2012 i el 2016, redactat per la tècnica de Medi
Ambient.
Vist que tramesa la documentació aprovada a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, ens van posar de manifest, mitjançant correus electrònics de
data 27 de gener i 6 de febrer d’enguany, respectivament, que s’havien d’introduir
correccions a la mateixa.
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient en el que es recullen les
correccions introduïdes, les quals no afecten al contingut del Pla, i que es relacionen
seguidament:
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o
o

o

o

-

Fitxes:
S’ha eliminat la referència del camp de boies ( codis CB-1 i CB-2) com a activitat,
ja que l’abalisament no es considera una activitat ni un camp de boies.
S’ha repassat i corregit la coherència entre les dates d’activitat i les dates de les
instal·lacions que formen aquesta activitat. Les dates de les activitats es posen
manualment i les de les instal·lacions, les posa el programa automàticament, i,
per aquest motiu, no es va detectar inicialment aquesta incoherència. Les dates
correctes són les dates d’activitat que es van posar manualment.
S’inclouen les gandules com a activitat, tenint en compte que caldrà renunciar-hi
al finalitzar la temporada donat que enguany no està previst col·locar-ne ( en
coherència amb el contracte actual amb els adjudicataris de les guinguetes, que
no compten amb aquest servei). En el plànol es van grafiar en previsió a la
possible instal·lació en properes temporades.
S’han imprès les fitxes de descripció de la platja ( acció que s’ha habilitat amb la
nova versió del programa)

Plànols:
S’han grafiat les superfícies dels elements de temporada, obviant aquells que són
de mida despreciable (papereres, dutxes, etc.). Aquest grafiat no inclou les
concessions, ja que no són elements de temporada
o S’han eliminat les referències al camp de boies ( codis CB-1 i CB-2) deixant
només les boies enumerades; l’abalisament no es considera un camp de boies
o S’ha incorporat la informació cartogràfica enviada pel Servei de Costes i eliminat
referències innecessàries que s’havien conservat de plans d’usos antics per tal
que la cartografia quedi igual que l’original passada pel Servei de Costes.
o

Atesa la urgència i en virtut del que estableix l’article 21.1 s) de la Llei de Bases de
Règim Local, i l’article 53.1 s) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació am l’article 13.2.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, HE RESOLT:
Primer. Procedir a la correcció del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de
les platges i del mar territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del
nostre terme municipal per al període comprès entre l’any 2012 i el 2016, a la vista de
l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient.
Segon. Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la
documentació relativa al pla de serveis, amb la incorporació dels aclariments requerits,
als efectes d’elevar la proposta d’aprovació i d’autorització corresponent per al període
2012-2016 al conseller de Territori i Sostenibilitat, conforme al que preveu l’article 19
del Decret 248/1993, de 28 de setembre.
Tercer. Ratificar la present resolució en la sessió plenària del mes de febrer
d’enguany.”
Atès que l’esmentada resolució s’ha dictat per raons d’urgència i en ús de les
atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció de l’acord següent:
RATIFICAR el decret d’Alcaldia de data 8 de febrer de 2012 en virtut del qual
s’aproven les correccions del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges i del mar territorial i sol·licitud de les autoritzacions corresponents per a la
temporada 2012-2016.”
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, hem votat abstenció perquè hem de recordar que nosaltres, en la proposta inicial,
vam votar-hi en contra, perquè el Govern no hi havia incorporat les esmenes que
nosaltres havíem presentat. Per tant, de manera coherent, ara mateix ens abstenim.
9)

Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i preguntes de la
sessió anterior

El Sr. Llorenç Birba
En resposta a una pregunta formulada per la Sra. Marta Neira en relació amb les
escoles bressol. Com ja sap, la Generalitat va reduir la seva aportació el curs 20102011 en una xifra equivalent a 200 € per alumne i any, quantitat que, de moment,
encara la Generalitat no ha abonat. L’Ajuntament va decidir no repercutir aquesta
mesura durant aquell curs als usuaris de l’escola i en va assumir, per tant, el
sobrecost. Atès que la subvenció no augmentarà en el futur, el proppassat mes de
desembre l’Ajuntament va decidir no assumir més càrrega i traslladar la disminució de
les subvencions als usuaris, que, malgrat tot, continuen gaudint d’unes quotes que se
situen quasi a la meitat que les d’una escola no subvencionada. L’Ajuntament del
Masnou, només en despeses de manteniment, assumeix el 35% de les escoles
bressol. Com bé sap, la corporació municipal té competències obligatòries, a les quals
ha de fer front sense discussió, i també ofereix molts serveis voluntaris, entre els quals
es troben les escoles bressol. Aquests serveis voluntaris es van assumir en una
situació de bonança econòmica ben diferent de l’actual, en què l’estat de les finances
municipals és delicada, hi ha molts fronts oberts i molts deutes per pagar. Per això,
vam haver de prendre la decisió de no assumir més despesa de les escoles bressol.
Però no és, com vostè planteja, un problema exclusiu del Masnou, sinó que és un
problema extensiu a la majoria de municipis.
El Sr. Eduard Garcia
Per donar resposta a la pregunta efectuada pel Grup Municipal d’ICV referent al
contingut i a la interpretació del meu article publicat a El Masnou Viu referent a la
intenció de l’Incasòl de vendre les promocions d’habitatge públic protegit al Masnou,
entre d’altres, la pregunta que formulava aquest Grup deia, i llegeixo literalment, a la
part de la pregunta en la qual es requeria si era conscient que en la campanya de
recollida de signatures contra la intenció de l’Incasòl havien participat molts ciutadans i
ciutadanes del Masnou, molts veïns i veïnes afectats per aquesta intenció, entitats,
col·lectius com l’Assemblea dels Indignats del Masnou i també molts comerciants del
poble, que havien facilitat que als seus establiments es poguessin recollir signatures, i
diu que responc d’una manera totalment contradictòria.
“Diu, en primer lloc, que lamenta dir que no n’és conscient i argumenta la seva
inconsciència en el fet que a l’Ajuntament no ha entrat cap recollida de signatures,
però a continuació es contradiu d’una manera clara quan afirma que en els casos que
va detectar ha informat els comerciants de la resolució del concurs; per tant, primer diu
que no n’és conscient, però a continuació demostra que ho és clarament.”
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Primer de tot, m’agradaria fer alguns aclariments a les conclusions que vostè treu de la
meva resposta en aquest punt i a la meva suposada contradicció. Atès que vostè
m’agraeix l’amplitud de la meva resposta i m’informa que ja se n’ocuparà més
extensivament al Ple del mes de febrer, no qüestionaré la seva comprensió lectora ni
pensaré que el que pretén és seguir desinformant, mal informant o desacreditant la
meva persona i donaré per fet que, aquestes conclusions seves, s’extreuen d’una
lectura ràpida i possiblement tangencial i incompleta de la meva resposta.
Si vostè llegeix acuradament la resposta a la qual fa referència, veurà que acabo dient
que no ha entrat a l’Ajuntament del Masnou cap recollida de signatures, per la qual
cosa sóc incapaç de dir-li quin número de signatures han estat recollides, ni qui hi ha
participat, tant com a particular com pel que fa a entitats i col·lectius. És a dir, que en
cap moment dic que no sóc conscient que hi hagi hagut una campanya de recollida de
signatures com de fet ja li admetia en la pregunta precedent. Per tant, del que no era
conscient era del nombre de signatures que s’havien recollit en la campanya que vostè
havia promogut i, de retruc, no era conscient de si hi havien participat moltes
persones, entitats i col·lectius, tal com vostè preguntava. De fet també li he de dir que
en els comerços en què jo vaig detectar les signatures recollides, en alguns casos, no
superaven la desena, tot i que alguns d’aquests comerços tenien certes vinculacions
polítiques...
Per tant, i en resum, no sabia quants comerços han participat en la recollida per poder
estimar les signatures recollides per no haver entrat a l’Ajuntament cap recollida de
signatures. Suposo que entendrà que, per aquest motiu, no estic en disposició de dir,
tal com vostè preguntava, si hi havien participat molts o pocs ciutadans, molts o pocs
veïns, moltes o poques entitats, i molts o pocs col·lectius, i, sincerament, a hores d’ara
segueixo sense veure on hi ha la contradicció a la qual vostè fa esment. De fet, espero
que amb una lectura més acurada de la meva resposta al Ple anterior i amb els
aclariments fets en el present, arribi vostè a la mateixa conclusió que jo.
Pel que fa a la petició que seguia, ja el vaig informar també que la seva demanda seria
atesa. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
I ara, abans de passar als suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de Govern,
personalment m’agradaria fer aquesta referència. M’agradaria fer aquesta declaració,
que diu el següent.
“En referència a les informacions aparegudes aquest mateix dimarts, 14 de febrer, a la
secció de Catalunya del diari El País sobre les activitats empresarials del Sr. Josep M.
Matas, actual coordinador general de la Diputació de Barcelona i exsecretari general
de l’Associació Catalana de Municipis, en què es fa esment a la meva persona i se’m
vincula amb l’actual càrrec d’alcalde del Masnou, en aquest moment, vull manifestar el
següent:
Primer. Que, efectivament, tal com esmenta l’article, vaig ser soci accionista i
fundador, l’abril del 2003, de la societat anomenada Parés i Soler.
Segon. Que, en aquell moment, el Sr. Josep M. Matas no formava part de la societat,
però ens unia un vincle familiar.
Tercer. Que l’activitat de la societat era oferir serveis de publicacions i premsa a
entitats.
16

Quart. Que vaig desvincular-me de l’empresa amb la venda de la meva participació al
setembre del 2004. D’això, poden vostès comprovar-ho, ja fa vuit anys i mig.
Cinquè. Mai no en vaig ser-ne l’administador ni vaig tenir-hi cap càrrec de
responsabilitat ni vaig percebre cap mena de retribució o remuneració. La meva
vinculació es limitava a ser-ne l’accionista inversor.
Sisè. Que, mentre va durar la meva relació, i fins on jo tinc coneixement, els serveis
facturats als clients de la societat tenen una contraprestació contrastable quant a
treballs realitzats i que, aquests serveis, no incorren en cap responsabilitat jurídica i
legal.
Setè i darrer. Que, mentre va durar la meva relació amb la societat, entre l’any 2003 i
2004, Parés i Soler va complir escrupolosament tots les obligacions tributàries i
mercantils, i, en conseqüència, els comptes anuals i els actes jurídics i socials resten
dipositats correctament al registre mercantil de Barcelona.”
I, una vegada dit això, passaríem a les preguntes i suggeriments.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de Govern
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Primer, bé, és un prec adreçat al Llorenç Birba, tinent
d’alcalde de Finances de l’Ajuntament. Ens ha convocat a la Comissió Informativa de
Finances per al proper Ple per debatre els pressupostos. És cert, o almenys el meu
Grup que ja ha rebut més informació per poder treballar a casa, perquè, de fet, el
termini que tenim per estudiar-los és curt i, si a més hi afegim que és la setmana qui hi
havia Ple, que és el d’aquesta setmana, doncs bé, se’ns feia bastant difícil i, per tant,
hem rebut ja, doncs, més documentació.
El que sí que vull posar de manifest és una qüestió, que no sé si és el més correcte o
no, però com a mínim abans estàvem acostumats a tenir més temps d’estudi per als
pressupostos i, a més, els pressupostos venien amb més bona informació. Bé, jo no sé
si això és un canvi de tendència o això és un canvi perquè no hi ha temps material per
portar-los al Ple en la data en què ho volia l’Equip de Govern, però sí que és cert que,
bé, fa falta temps i material d’estudi.
El nostre Grup ha demanat una sèrie de documentació aquesta tarda. Ja sé que no és
ràpid de contestar les preguntes del nostre Grup, però, bé, en la mesura del possible
demanarem a l’Equip de Govern que, per al dimarts —encara tenim demà com a dia
hàbil i el dilluns— mirin d’ampliar la informació, amb comparacions de l’any passat,
pressupostos dividits per regidories... És una cosa a la qual ja estàvem una mica
acostumats la resta de grups municipals i que ens facilitava molt la tasca per a l’estudi
dels pressupostos. Per tant, és un prec i esperem que pugui ser atès per a un millor
desenvolupament del Ple dels pressupostos, del proper Ple.
Pel que fa a la situació financera de l’Ajuntament, bé, ja n’hem parlat molt, se n’ha
parlat molt, però fins que no va arribar el punt que —sense tenir-ne gran coneixement,
almenys la resta de grups que no formem part de l’Equip de Govern— va esclatar el
tema de les nòmines del mes de gener, que no van poder ser pagades amb relativa
puntualitat. La veritat és que el que hi ha és un greu problema de finançament, de
tresoreria, pel que estem veient, una cosa que nosaltres només —o almenys el nostre
Grup— només sap per notícies o per comentaris que fa la gent, perquè avui encara no
tenim una informació precisa i clara de l’Equip de Govern de quina és la situació i de
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quines són aquelles qüestions a les quals no es podrà fer front a partir d’ara. Entenem,
i així ho demanem, i per al nostre Grup és el més sagrat, i suposo que igual per a
l’Equip de Govern, que són les nòmines dels treballadors, perquè, lògicament, és el
més important en aquests casos, però després hi ha molts serveis que jo no sé si
s’estan pagant al dia per part de l’Ajuntament, cosa que també afecta la qualitat
d’aquests serveis. Jo no sé si estem al dia amb proveïdors com poden ser de
contractes de manteniment, de llum, de gas o contractes com per exemple d’escola
bressol pública. És a dir, m’agradaria saber —o ens agradaria saber, perquè jo crec
que és una demanda una mica compartida per tots— quina és la situació financera
real de l’Ajuntament. Quines morositats tenim? Quins calendaris de pagament tenim?
És a dir, quines actuacions s’estan fent perquè altres administracions supramunicipals
paguin els deutes que tenen amb aquest Ajuntament i que estan aconseguint que
nosaltres ens demorem amb els pagaments? I això, és clar, està suposant, ja no
només una càrrega per als treballadors, sinó que també comença a ser un problema
per a determinats proveïdors, que poden veure com determinats serveis que presten
mensualment i no se’ls paguen, i potser ells no poden servir o no poden oferir-los amb
la qualitat que es mereixerien aquests serveis que presten a ciutadans del Masnou.
Per tant, home, potser més informació ajudaria a no realitzar aquest tipus
d’intervencions, segurament, i com a mínim a ser més comprensius amb les decisions
que prengui l’Equip de Govern i amb les explicacions que puguem donar nosaltres, de
manera particular, a gent, a empreses i a proveïdors que ens puguin preguntar.
I una mica amb la tònica de la falta d’informació que últimament... Jo suposo que la
situació en algun lloc està desbordada a l’Ajuntament. No sé quin és el lloc on està
desbordada i què fa que tot l’Ajuntament vagi desbordat, però sí que és cert que anem
molt a remolc, és a dir, vam parlar en una comissió informativa de fa bastant de temps
sobre la negociació col·lectiva que s’estava portant terme amb els treballadors, però
després de molta discussió semblava que hi hauria un acord, bé, es va retirar el punt
de l’ordre del dia amb el compromís de tots els grups municipals de fer una comissió
informativa extraordinària urgent si fos necessari per portar-ho al Ple, perquè era una
cosa que era molt urgent, bé, s’estava estudiant i s’estava debatent amb els sindicats
dels treballadors, amb els representants dels treballadors, i des d’aquell moment ja no
n’hem tingut més coneixement i, bé, allò que era molt i molt urgent, allò que s’estava
discutint sobre, entre cometes, aquells pactes laborals i funcionaris que havien regit
durant molts anys l’Ajuntament amb els treballadors, doncs alguns s’havien d’adequar
a la realitat i d’altres a la realitat econòmica actual. Bé, allò que era tan important, la
veritat és que ja no n’hem sabut res més i ens agradaria saber com va aquesta
negociació col·lectiva, si va pel bon camí, va per mal camí i si és necessari fer-la o no
fer-la.
Bé, i finalment el tema de més actualitat, i la veritat és que no és agradable haver de
fer intervencions en aquest sentit, és sobre l’alcalde, que abans s’ha adreçat a tots
nosaltres i ens ha explicat una mica la situació creada o la possible confusió que s’ha
pogut crear amb la informació apareguda al diari El País. Però la veritat és que, és
clar, si bé des del punt de vista penal, lògicament, no tindria rellevància o entenem que
no tindria rellevància, sí que és cert que nosaltres el que hem de demanar és que hi
hagi un compromís ferm per part de l’alcalde perquè expliqui exactament quin va ser el
seu paper el 2003 en la constitució d’aquesta societat. Perquè de moment només són
notícies que surten en un diari i, per tant, només els podem donar aquesta credibilitat,
però és cert que he rebut tota una sèrie de documents i això fa, bé, que agafi més
força la notícia i, és clar, hem de saber quin va ser el paper del nostre alcalde en
aquell moment regidor, en la constitució d’aquella societat.
Les explicacions que ha donat tampoc no ens aclareixen gaire més la situació. Potser
ens generen alguns dubtes més importants encara. És clar, nosaltres hem de saber, o
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ens agradaria saber, i no cal que ens contesti ara, ni molts menys, però sí que
voldríem tenir una certa tranquil·litat, ja que allò que publica el diari El País pot tenir la
seva repercussió en la persona que esmenta directament, però no ha de tenir
repercussió en ningú més i nosaltres podem estar tranquils, que estem ben
representats en aquest municipi. Però, és clar, es diu que el mateix dia de la
constitució, bé, primer, que Pere Parés tenia una participació majoritària i, per tant, és
difícil, tot i no ser-ne administrador, és difícil que qui té el control efectiu d’una societat
no prengui decisions. Això seria difícil, però bé, pot passar. També se’ns diu que el Sr.
Matas, que és qui realment el diari El País acusa d’algunes pràctiques poc regulars,
sembla ja estava darrere d’aquesta societat, perquè es veu que la seva germana és la
que els fa els certificats bancaris des de l’entitat on treballava, és a dir, que sembla
que tot indica —i a més hi ha faxos que s’envien— que el Sr. Matas ja estava al
darrere d’aquesta societat, que controlava la societat, però hi apareixen dues persones
que eren diferents de les que presumptament controlaven aquesta societat. És clar,
nosaltres volem saber, doncs, quin era el paper del nostre alcalde en aquesta societat,
ja que en tenia el percentatge majoritari, és a dir, ell era la persona que podia designar
i no designar el nombre d’administradors, la que podia decidir la direcció de l’empresa,
els negocis, és a dir, que, en principi, si bé és cert que no n’era l’administrador, també
és cert que tenia el control efectiu de la societat, perquè tenia més del 50% de les
participacions.
També hem de saber si és veritat que el mateix dia que es va presentar l’escriptura al
registre es va fer una factura a l’Associació Catalana de Municipis per un import elevat
de més de 27.000 €, perquè això també és una cosa que s’ha d’explicar. Jo no dic que
no tingui explicació, però, com a mínim, almenys a mi i al meu Grup ens agradaria
escoltar-la. També volem saber si és veritat, perquè, en definitiva, només tenim el que
deia la notícia apareguda al diari El País, si és veritat que a l’any 2003 es van facturar
19 factures per import de 158.000 €, és a dir, tot això s’ha de saber, i si és veritat si
entre l’abril i el maig del 2004 encara el nostre alcalde tenia una participació majoritària
a la societat, ja que, efectivament, va facturar a l’Associació Catalana d’Empreses
d’Inserció 21.000 € per fer una guia, uns directoris sobre una guia d’organismes
estatals i autonòmics amb organismes públics, quan realment sembla ser que l’havia
fet Gràfiques APR. Bé, tota una sèrie de qüestions que apareixen a la notícia i que la
veritat és que s’ha de tenir ben car per saber si això pot tenir alguna repercussió o
només és purament i simplement una qüestió política d’un diari que lògicament és més
aviat amb d’un to polític que no és gaire afí a Convergència i Unió. Per tant, també
hem de veure que cal agafar amb cautela aquella notícia, però, és clar, totes aquestes
informacions jo crec que és necessari que algú les expliqui i aquest algú ha de ser el
nostre alcalde, el Sr. Pere Parés. En definitiva, hem de saber si ell sabia que el destí
d’aquella societat era treballar únicament i exclusivament per a l’Associació Catalana
de Municipis o entitats vinculades, si era coneixedor que ja des de l’inici hi havia el Sr.
Matas darrere la societat, jo no sé si controlant-la o com a mínim dirigint una mica
l’actuació. Bé, hem de saber moltes coses. Ara, de moment, s’han publicat una sèrie
de qüestions al diari El País i l’alcalde ha fet unes explicacions fa una estona, però a
mi m’han semblant insuficients i llavors em veig amb l’obligació de participar en el Ple
i demanar més explicacions quan toquin. Si creu el Sr. Parés, el nostre alcalde, que és
necessari donar-les... De fet, estic parlant de fa molts anys, però sí que és cert que,
home, alguna cosa més del que fins ara s’ha dit nosaltres esperem i esperem que així
sigui. La veritat, no és una intervenció gens agradable de fer, però, bé, els fets ens
obliguen a saber i a depurar encara més la informació que ha sortit al diari El País per
veure quines conseqüències podria tenir. Gràcies.
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El Sr. Pere Parés
Jo suposo que, com que després hi haurà més preguntes que aniran en el mateix
sentit, jo ara podria contestar-li per al·lusions. Jo, després, si de cas, contestaré
algunes qüestions de les que vagin sorgint.
La Sra. Carmen Martínez
Sí, senyor alcalde. És veritat, continuaré amb el mateix fil que estava dient el Sr. Frans
Avilés i, malauradament, el seu nom i el del Masnou han sortit a la premsa i ja està,
han sortit a la premsa. Jo començaria dient —m’ho he escrit en castellà— per tant:
“No queremos ni debemos de ningún modo prejuzgar los hechos sin conocimiento de
causa, pues creemos firmemente en los principios jurídicos de nuestro estado de
derecho y, especialmente, la presunción de inocencia. Los hechos denunciados
seguirán su proceso, pero lo cierto es que su nombre está en los medios de prensa.
Por ello, señor alcalde, le solicito, en nombre de mi partido, un ejercicio de
transparencia más allá de lo que fuere jurídicamente exigible. Le ruego de forma
vehemente ponga a disposición de este consistorio cuantas explicaciones,
documentos, vinculaciones y desvinculaciones hubiera tenido con las personas que a
través de la mercantil Pares i Solé, SA, o SL, hubieran tenido lugar. Y quiero insistir,
señor alcalde, en que realice este ejercicio y deje ante los ciudadanos muestra patente
de que no es responsable de ninguna manera de los hechos mencionados. Hoy día,
señor alcalde, los que representamos a los ciudadanos, la llamada clase política,
tenemos que ir más allá de lo que nos exigen y dejar limpios nuestros expedientes de
cualquier sombra o atisbo de duda que pudiera surgir. Nosotros, señor alcalde, hemos
escuchado sus explicaciones y creemos en ellas, pero insisto, vaya más allá y cierre
este tema, por el bien de todos. Gracias.”
D’acord amb el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament del Masnou,
article 3, apartat 2, es redacta la intervenció de la Sra. Carmen Martínez amb llengua
catalana.
No volem ni hem de prejutjar de cap manera els fets sense coneixement de causa, ja
que creiem fermament en els principis jurídics del nostre estat de dret i, especialment,
en la presumpció d'innocència. Els fets denunciats seguiran el seu procés, però la
veritat és que el seu nom és als mitjans de premsa. Per això, senyor alcalde, li
sol·licito, en nom del meu partit, un exercici de transparència més enllà del que és
jurídicament exigible. Li prego de manera vehement que posi a la disposició d'aquest
consistori totes les explicacions, els documents, les vinculacions i les desvinculacions
que hagi tingut amb les persones que, a través de la mercantil Parés i Solé, SA, o SL,
hagin tingut lloc. I vull insistir, senyor alcalde, que realitzi aquest exercici i deixi davant
els ciutadans una mostra patent que no és responsable de cap manera dels fets
esmentats. Avui dia, senyor alcalde, els que representem els ciutadans, l'anomenada
classe política, hem d'anar més enllà del que ens exigeixen i deixar nets els nostres
expedients de qualsevol ombra o indici de dubte que pugui sorgir. Nosaltres, senyor
alcalde, hem escoltat les seves explicacions i ens les creiem, però, hi insisteixo, vagi
més enllà i tanqui aquest tema, pel bé de tots. Gràcies.”
La Sra. Elena Crespo
Bona nit, moltes gràcies. Jo voldria preguntar sobre un tema que no té res a veure
amb el que estem parlant. Volia fer unes preguntes al regidor de Cultura respecte al
carnestoltes. M’agradaria saber quin òrgan ha decidit la programació dels actes del
carnestoltes d’enguany. També voldríem saber per quins mitjans i en quina data s’han
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aprovat i publicitat les bases de participació de la rua de carnestoltes, ja que nosaltres
vam trobar que apareixien al web el mateix en què acabava el període d’inscripció de
les comparses i les carrosses a la rua. Després, volem saber per quin motiu no s’està
complint l’article 5 de les bases, que diu que les comparses rebran també 100 € per la
participació i, segons ens han informat, no és aquest l’import, sinó que és menor. I
després, voldríem saber quins són els elements que, tal com diuen aquestes bases,
comprometen la seguretat de la rua i que limiten la participació de cinc carrosses.
Només això: quins són aquests elements de seguretat que fan que només puguin
participar cinc carrosses a la rua.
D’altra banda, també ens hem assabentat que el local dels baixos del Casinet que fins
ara ocupava l’ONCE ha estat alliberat i que busquen comprador o llogater. Jo li volia
recordar que fa tres anys va haver-hi un moviment ciutadà, una plataforma que es deia
Volem Espais, que reivindicava aquest espai per a usos culturals per al poble i ens
agradaria, doncs, que prenguéssiu en consideració intentar aconseguir aquest espai
per a un futur, quan les coses estiguin una mica millor econòmicament, i dotar-lo com
a espai cultural pel poble. Moltes gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Bona nit. Agraeixo, en primer lloc, la contesta d’Alcaldia sobre el tema dels Reis Mags i
espero que no es produeixin de nou aquests fets.
Rebuda també la contesta a les preguntes del nostre Grup sobre les quantitats i la
distribució dels ajuts socials, però voldríem que se’ns en facilités una informació més
concreta.
Així, respecte a la distribució dels ajuts per orígens nacionals, ens agradaria que
també hi constés la xifra en euros per a cada un.
Respecte a la concreció dels ajuts, ens agradaria que ens en facilitessin els resultats
anuals —en concret, les memòries corresponents als anys 2010 i 2011— molt més
detallats i comparables amb els d’altres municipis. Em refereixo especialment a les
memòries que s’està tenint amb la Diputació i la Generalitat de Catalunya. Vist que hi
ha una baixada important en el total dels ajuts, del 2011 respecte al 2010, al voltant
d’un 40%, pràcticament, encara que hi ha partides a l’alça i d’altres a la baixa, ens
agradaria també l’opinió de la regidora sobre les causes i les conseqüències d’aquesta
disminució general.
Una altra qüestió, respecte a l’habitatge social a disposició de l’Ajuntament del Masnou
que, a través d’un acord, està cedit en règim de concessió a Càritas: voldríem saberne les dades sobre l’ocupació des de la data de cessió així com conèixer-ne els
criteris. Existeix un reglament d’ús d’aquests habitatges?
Un altra tema, sobre les ambulàncies. Hem vist que, darrerament, estan aparcades
sovint a la plaça dels Països Catalans i voldríem conèixer les causes i motivacions
d’aquesta situació. De fet, les ambulàncies van canviant de lloc en aquest poble.
Suposo que algunes raons hi ha en cada moment. Així mateix, aprofitem per demanar
una valoració a l’Equip de Govern sobre el servei de les ambulàncies. No en tenim cap
queixa, no ho diem per això. Volem saber les possibles incidències detectades, el seu
ús, el nivell d’atenció, el temps mitjà de resposta i totes aquelles dades que ens
permetin fer-nos una idea de la situació actual d’aquest servei.
Respecte a Promoció Econòmica voldríem saber quines són les línies d’actuació que
l’Equip de Govern té dissenyades en un moment en què les xifres d’atur no deixen
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d’augmentar mes rere mes a Catalunya i al Maresme. Al Maresme, cada mes ens
assabentem que augmenta la xifra d’aturats. En concret, si té algun pla d’actuació
contra l’atur, si preveu la realització d’una major oferta de cursos ocupacionals, si té
algun contacte amb les empreses del Masnou, si preveu alguna actuació
d’assessorament als aturats del nostre municipi (per exemple, si se’ls envia una carta
explicant-los els serveis municipals) i totes aquelles dades sobre l’atur que puguin
semblar d’interès.
En un altre ordre de coses, quant a les demandes de bonificació d’escombraries
rebudes en aquest Ajuntament —167 entre el 10 de gener i el 10 de febrer d’aquest
any, si no vaig errat, si no ho he comptat malament— voldríem conèixer els criteris de
concessió, la xifra total de demandants —quan s’acabi tot el període, evidentment—,
les bonificacions concedides, les rebutjades i les seves raons, així com la distribució
de les bonificacions.
I, finalment, i respecte al tema que avui centra bona part d’aquest Ple, per desgràcia,
perquè és un tema al qual no hauríem de dedicar temps en cap moment, vull dir que
ha aparegut al web municipal una explicació i que, a més, el senyor alcalde ha llegit
una explicació al Ple, a l’inici d’aquesta sessió, i que hi ha una demanda feta pel GIM i
després pel PP, i segurament hi haurà demandes fetes per altres grups en aquest
sentit. I em sap molt de greu, personalment, ho sap a més el senyor alcalde, demanarli que faci una explicació pública, completa, de paraula, i per escrit per a tots els
mitjans que se li ocorrin sobre la seva vinculació amb l’empresa Parés i Solé, o la seva
desvinculació, i la seva relació amb el Sr. Josep M. Matas. Ho ha avançat a l’inici del
Ple i jo crec que ha donat pistes d’algunes coses, però crec que s’ha de ser més
contundent amb aquesta informació, sobretot perquè estem parlant de fets molts greus
que poden acabar, o no, amb acusacions judicials, i és imprescindible que el Sr.
alcalde, pel seu bé, i pel de l’Ajuntament del Masnou, ràpidament desmenteixi
qualsevol vinculació amb aquest tema. El nostre Grup ja ha pres diverses iniciatives a
la Diputació de Barcelona, el president de la qual és el mateix que ho era a
l’Associació Catalana de Municipis en el moment dels fets, i aquest és el Sr. Matas,
com a càrrec de confiança, com a coordinar exactament a l’ACM i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya per aclarir concretament aquests fets a tots
els nivells. I volem que a l’Ajuntament del Masnou també s’aclareixin completament
aquests fets.
El Sr. Màxim Fàbregas
Primer, voldria fer una reflexió en veu alta adreçada al meu amic Eduard Garcia.
Encara que de vagades no ho sembli, vull dir-li que li agraeixo molt que no hagi posat
en dubte la meva comprensió lectora. Havia començat a estar preocupat que vostè en
dubtés, però he tingut el plaer d’escoltar que no ho posa en dubte.
Miri, nosaltres acostumem, com a Grup Municipal, ho hem fet sempre, a preguntar
sobre l’acció del Govern, sempre, i aprofitem també aquest torn per fer propostes al
Govern, que ell decidirà si té vol acceptar o no acceptar. L’únic sentit de la meva
intervenció fa dos mesos respecte al tema que avui vostè ha tornat a contestar era
perquè enteníem, des del nostre Grup, no la meva persona en particular, sinó el Grup,
que el seu article a la revista El Masnou Viu deixava de banda tota l’actuació que molts
o pocs ciutadans del Masnou, moltes o poques entitats o associacions o col·lectius i
molts o pocs comerciants del municipi havien adoptat per intentar que l’Incasòl no
aconseguís el seu propòsit, i enteníem que vostè en feia una interpretació
excessivament partidista i l’únic que preteníem era, quan li preguntàvem sobre si n’era
conscient o no, forçar-lo, en el bon sentit de la paraula, que digués: “És veritat, no
només l’alcalde hi ha treballat, sinó que hi han treballat altres grups municipals.”
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Perquè li recordo que hi va haver alguna moció que es va aprovar per unanimitat i
altres col·lectius, ciutadans i botiguers o comerciants del municipi... Bé, vostè va
respondre com va respondre i jo li vaig dir que em dedicaria una estona en aquest Ple
a contestar la seva resposta. Faltarà la meva paraula. Ja sé que algú estaria esperant
amb una certa morbositat aquesta resposta, però l’hauré d’ajornar perquè he preferit
seguir en la línia que hem mantingut en altres plens, que és dedicar la part més
important del nostre temps a preparar més preguntes, algunes de les quals adreçades
a vostè també.
Preguntes del Grup Municipal d’ICV-EUiA a l’Equip de Govern al Ple ordinari del
16 de febrer de 2012
1. En una de les respostes a la pregunta realitzada al Govern municipal el 19 de gener
passat en relació amb les vacants existents a les escoles bressol municipals, la
regidora d’Ensenyament utilitza 17 línies per informar-nos que l’Ajuntament del
Masnou no pot crear un registre en forma de llista d’espera (respectant l’ordre
d’arribada de les famílies interessades a ocupar les places vacants) en aplicació de
l’acord de la Junta de Govern pel qual les llistes d’espera de les dues escoles bressol
deixen de ser operatives a partir del 2 de setembre.
El nostre Grup va denunciar, mitjançant un escrit entrat per registre el 22 de novembre
passat, la situació creada per l’aplicació que s’estava fent de l’acord esmentat,
actuació que consistia que a les famílies que s’adreçaven a l’OME en demanda d’una
plaça, tot i que hi hagués vacants, se’ls responia que no es podia acceptar la seva
demanda, ja que les llistes d’espera havien deixat d’estar operatives.
Nosaltres creiem que aquesta acció del Govern lesiona greument tant els interessos
de les famílies que opten a places vacants de les escoles bressol i a les quals, en
aplicació errònia de l’acord esmentat, es nega el dret a l’educació dels seus infants,
com als interessos econòmics del municipi, en permetre que hi hagi places vacants
malgrat que hi hagi demandes per ocupar-les.
També pensem que l’acció del Govern, en resposta a la nostra demanda, no es pot
limitar a publicar tres línies a la revista d’informació municipal cada dos mesos.
Per tot això, exigim del Govern una política d’informació més activa que permeti que,
en temps real, la població del Masnou sigui coneixedora de l’oferta de places vacants
a les dues escoles bressol municipals i que, al mateix temps, tot i que no tingui
consideració de llista d’espera, s’elabori un registre de les famílies del nostre municipi
interessades a accedir a una plaça pública en qualsevol de les dues escoles bressol
municipals.
2. En una altra resposta, la regidora d’Ensenyament ens informa de l’ocupació de les
dues escoles bressol en data 27 de gener de 2012 i, pel que fa referència a l’escola La
Barqueta, ens diu que hi ha ocupades 17 de les 20 places per a la franja de 2 a 3
anys. Aquesta informació, que és totalment errònia, posa de manifest l’escàs, per no
dir nul, interès de la regidora d’Ensenyament per tal d’assegurar que les respostes a
les preguntes que es realitzen al Ple tinguin una resposta al més acurada possible. I és
així perquè, com pràcticament sap tot el municipi del Masnou, l’escola La Barqueta
ofereix 40 places per a la franja d’edat de 2 a 3 anys. És per això que agrairem a la
regidora que rectifiqui aquesta informació i ens faci arribar les dades reals quant a
l’ocupació actual de La Barqueta.
3. També al mes de gener passat vam demanar al Govern que, de manera urgent, i
fent ús de les competències que li han estat transferides pel Departament d’Educació
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(ara Ensenyament), presentés una proposta de normativa que regulés el procés de
preinscripció i d’admissió d’alumnes en la franja de 0 a 3 anys abans de l’inici del
procés de preinscripció per al curs 2012-2013.
La resposta de la regidora d’Ensenyament és molt bona: “La delegació de
competències possibilita que l’Ajuntament reguli el procés de preinscripció i matrícula
de l’alumnat en la franja de 0 a 3 anys, però en cap cas l’obliga, ja que conserva la
potestat d’acollir-se a la regulació del Departament i al calendari que aquest
estableixi.” Afegeix que estan estudiant totes les possibilitats al seu abast per donar
cobertura tant a les necessitats de les famílies dels infants com a les vacants que es
puguin produir a les escoles bressol municipals durant el curs escolar.
El nostre Grup insisteix en la necessitat que, abans de l’inici del procés de
preinscripció per al curs 2012-2013, el Govern presenti una proposta de normativa i
informa el Govern que, si no ho fa en un termini de temps raonable, serà aquest Grup
Municipal qui presentarà una proposta respecte a aquesta qüestió.
4. També al Ple del gener passat vam demanar al Govern que ens fes arribar una llista
detallada de les actuacions que, en relació amb la sol·licitud d‘autorització de
l’EMUMM a la Generalitat, s’havien realitzat des de l’any 2010.
Estudiada la resposta obtinguda, veiem que el Govern actual, en relació amb aquest
tema i en els set mesos transcorreguts des de la seva presa de possessió, ha enviat la
sol·licitud d’autorització en data 25 d’agost, s’ha reunit amb el professorat de l’escola
tres mesos després, ha enviat un correu electrònic el dia 1 de desembre i ha fet dues
consultes al Departament, de les quals no ha obtingut resposta.
Al nostre entendre, aquest balanç d’actuacions és pobre de solemnitat i per això
demanem al Govern que s’adreci per escrit als responsables del Departament i els
exigeixi la màxima agilitat en la tramitació de l’autorització per tal que l’Ajuntament es
pugui acollir a la propera convocatòria de subvencions.
5. També relacionat amb l’EMUMM, fa una hora ha finalitzat el concert que ha celebrat
l’escola a Ca n’Humet i cal dir que estava ple de gom a gom. A demanda d’algunes de
les famílies assistents, he de traslladar dues queixes al Govern municipal. La primera
fa referència a l’absència de representació del Govern municipal al concert esmentat i
la segona fa referència a les condicions de la sala, en la qual, vist que no funcionava la
calefacció, a ningú se li ha acudit instal·lar alguns calefactors que haurien evitat que
els nens i nenes sortissin a l’escenari equipats amb abrics i que les seves famílies
passessin fred mentre assistien al concert.
6. Pel que fa a les polítiques d’habitatge, volem que l’Equip de Govern ens informi de
quines han estat les seves actuacions des del mes de juny del 2011, tant pel que fa a
exigir al Departament de Territori i Sostenibilitat que adopti les mesures necessàries
perquè a les dues promocions d’habitatge de lloguer per a joves no hi hagi habitatges
sense ocupar mentre creix el nombre de joves que demanen l’accés a un habitatge
digne, així com perquè, tant en aquest cas com en el cas dels habitatges de lloguer
per a la gent gran del carrer de Ciudad Real, s’atenguin les demandes continuades de
millora quant al manteniment que, de manera reiterada, fan les comunitats de veïns de
les tres promocions.
7. També en relació amb el mateix tema ens agradaria saber en quina situació es
troben els tres habitatges construïts en aplicació del Pla especial del Mercat Vell. Han
transcorregut més de vuit mesos des de la presa de possessió del Govern actual i
creiem que aquest temps és més que suficient perquè l’expedient iniciat pel Govern
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anterior per possibilitar-ne la subhasta hagi estat completat i, en aquest sentit,
demanem que l’Equip de Govern acceleri les gestions necessàries per tal que la venda
d’aquests habitatges permeti a l’Ajuntament del Masnou obtenir uns ingressos que
millorin la seva situació econòmica actual.
8. Els darrers mesos s’han produït un seguit de canvis relacionats amb els treballadors
de l’Ajuntament i amb els llocs de treball que ocupen i ens preocupen profundament.
La nostra preocupació està motivada tant per la conseqüència d’aquests canvis com
pels procediments utilitzats per realitzar-los. És per això que el nostre Grup Municipal
ja ha manifestat en aquest mateix Ple el seu rebuig a actuacions d’aquesta mena i
també ha demanat per escrit al Govern que li sigui facilitada una informació que, a
hores d’ara, encara no li ha estat lliurada. És per això que demanem que se’ns faci
arribar una relació exhaustiva i detallada de tots els canvis de lloc de treball que s’han
produït a l’Ajuntament des del 15 de juny de 2011, els informes que intenten justificarne la necessitat i els acords dels òrgans de Govern corresponents que han permès
que aquests canvis s’hagin produït.
9. També relacionat amb el mateix tema, creiem que val la pena fer esment especial a
la situació esdevinguda a la Unitat de Manteniment, de la qual ja es va parlar al Ple del
mes de gener. El Govern actual va acordar treure del seu lloc de treball l’anterior
responsable de Manteniment d’acord amb un escrit redactat pel regidor responsable
de l’Àrea.
Perquè ens fem una idea de com ha anat el procediment, a l’expedient corresponent
consta un escrit de la Secretària de l’Ajuntament en el qual textualment s’afirma el
següent:
“Examinat I'expedient esmentat, he comprovat la documentació existent i, en la meva
opinió, resultaria necessari que s'acompanyés I'expedient d'un informe sobre la
normativa aplicable a fi i efecte de determinar la legalitat de la modificació acordada.”
La primera pregunta que se’ns acut respecte a aquesta qüestió és: Com es pot
justificar una actuació com la descrita, que al llarg de dues setmanes deixa escapçada
una unitat tan fonamental com la de Manteniment i Serveis Municipals, sense disposar
dels informes necessaris que donin cobertura legal a aquesta mesura?
A continuació, el mateix Govern va iniciar un procediment, al nostre entendre totalment
irregular, per tal de cobrir la plaça que havia quedat vacant com a conseqüència de la
decisió esmentada. És en aquest procediment on creiem que també s’han produït
actuacions que no són adequades. Per posar un exemple: Com es pot entendre que,
si quan es va cobrir la plaça, per prejubilació de l’anterior responsable de
Manteniment, els requisits demanats per Recursos Humans en el procediment per a la
selecció de la persona substituta preveien la necessitat d’una titulació mínima de
diplomat/enginyer tècnic, l’actual Govern hagi rebaixat la qualificació necessària per
ocupar el mateix lloc de treball fins a C1, de manera que aquest lloc de treball, que
gestiona més de 60 treballadors i uns contractes de serveis per imports que passen
del milió d’euros anuals, pugui ser desenvolupat, amb tots els respectes, per una
persona que té el perfil d’administratiu?
Per tant, exigim del Govern la màxima transparència respecte de tots aquests canvis i
procediments utilitzats i demanem que s’elaborin els informes jurídics corresponents
que donin suport o no a la legalitat d’aquests canvis.
Va dirigida al Sr. Eduard Garcia. Creiem que entre resposta i resposta a les preguntes
que li fa el regidor segur que li queda temps per dedicar-se al servei del municipi i, per
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tant, li voldríem demanar que ens fes arribar una relació de totes les activitats
desenvolupades per les regidories de les quals vostè és responsable en els més de
set mesos que fa que les dirigeix i, per completar aquesta informació, per saber una
mica cap a on anem, també li agrairíem que ens fes arribar una relació detallada de
quines són les actuacions que pensa vostè proposar al Govern els propers mesos.
Gràcies.
La Sra. Marta Neira
El Grup, en aquest Ple, no formularà cap pregunta, perquè nosaltres ja hem posat de
manifest moltes vegades, massa vegades, el nostre malestar per la pràctica ja habitual
del seu Govern de no contestar les nostres preguntes o fer-ho massa tard. Avui m’ha
sorprès que el senyor Birba me n’hagi contestat una, i m’he emocionat i tot.
Com vostè sap perfectament, això és una pràctica il·legal, ja que hi ha una normativa
molt clara respecte d’aquesta qüestió que queda recollida al nostre Reglament orgànic
municipal. Ja n’estem tips, senyor alcalde, n’estem tips. Posi-hi solució d’una vegada,
que el seu Govern revisi les preguntes pendents de resposta i faciliti ja la informació
sol·licitada i, en endavant, compleixi i faci complir la legalitat vigent.
Nosaltres no som partidaris de judicialitzar la política. Tanmateix, si amb la seva
actitud opaca i amb l’incompliment reiterat de les seves obligacions legals de donar
resposta a les nostres preguntes i de facilitar-nos informació segueix entorpint
greument la nostra tasca de legítim exercici dels nostres drets de representació
política, em temo que no ens quedarà més remei que cercar l’empara dels tribunals de
justícia. No ens fa cap il·lusió haver d’arribar a aquest extrem, però, francament, si no
canvien radicalment la seva actitud, no ens deixen cap altra sortida. No m’agradaria
gens ni mica haver de fer aquest pas, entre altres coses perquè no tinc el menor desig
que vostè acabi inhabilitat, com ha acabat algun altre alcalde per aquest mateix motiu.
Ara bé, si vostè i el seu Govern persisteixen a infringir els nostres drets d’accés a la
informació i de control del Govern, no dubti que actuaré amb determinació. Espero
sincerament un canvi radical de l’actitud d’aquest Govern, no de tots, també s’ha de
dir, i així deixar de tenir motius per acudir als tribunals.
Si algú es pensa que estem exagerant, ja fa molts mesos que estem així. Un exemple:
vam demanar per escrit una informació en data 28 de novembre sobre el deute que
tenien pendent les diferents administracions amb l’Ajuntament, el 28 de novembre, i
encara n’estem esperant la resposta. Fa molt poc, a causa dels canvis que s’estaven
produint al Departament de Manteniment, realment estàvem preocupats i vam
demanar-ne informació. Aquesta informació no se’ns va facilitar i, quan l’hem
reclamada, se’ns ha facilitat de manera esbiaixada, inapropiada. Només per posar un
altre exemple: demanem els decrets de nomenament que s’estan produint aquests
dies i ens donen el decret de nomenament del cap de Manteniment de l’any 1995. Jo
crec que això és una presa de pèl. I així podríem seguir. Finalment, a força de
demanar i demanar, anem aconseguint la informació. I per què volíem aquesta
informació? Perquè realment els canvis que s’estan produint al Departament de
Manteniment, com molt bé deia el company Màxim, són molt perillosos, perquè aquest
Govern sembla ser que vol nomenar com a cap de Manteniment una persona que és
auxiliar administrativa, al capdavant d’un departament que té un pressupost, no sé
exactament quin, però el pressupost més alt de l’Ajuntament i és el departament que té
més personal. Crec que legalment no es pot fer això, perquè aquest lloc de treball deu
tenir unes especificacions i uns requeriments, però bé... Nosaltres demanem la
informació i no se’ns facilita; per tant, no podem concretar més.
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Ara, estic posant exemples de preguntes que no se’ns contesten i ja n’estem tips, com
he dit abans, i haurem de buscar el remei perquè a partir d’ara el Govern contesti les
nostres preguntes. Per posar un altre exemple, al mes passat vaig demanar que se’ns
facilités el pressupost que s’havia gastat per Reis comparat amb l’any anterior i tampoc
no se’ns ha facilitat. S’ha donat? Que jo sàpiga no, bé, ho comprovaré... Bé, és igual.
Jo, senyor Oliveras, li asseguro que no l’he rebut, moltes gràcies, però li asseguro que
no l’he rebut. Ho comprovaré i, si l’he rebut, li demanaré disculpes. A mi no em consta
que m’hagi arribat.
Per tant, espero que rectifiquin. Vostè és conscient d’això, senyor alcalde, que moltes
vegades no ens responen les preguntes i arriba un moment que no podem seguir així,
i el tema d’aquesta setmana de la informació sobre Manteniment ja ha estat...
Bé, canviant de tema, coincideixo amb tots els meus companys del consistori en el fet
que aquests dies ha aparegut una notícia realment desagradable i que posa en un
compromís el nostre alcalde. Vostè ja ens ha informat que, efectivament, va ser
cofundador d’aquesta empresa l’any 2003, però que el 2004 va vendre-se’n les
accions i, per tant, en va quedar desvinculat des de llavors. Jo crec que és molt
important que vostè expliqui amb tots els detalls l’activitat de la seva empresa durant
aquest període de temps. En aquest sentit, volem saber amb quina finalitat es va crear
l’empresa que porta que porta el seu nom i si és veritat que el senyor Josep M. Matas
està vinculat a aquesta empresa des del seu inici. També li voldríem preguntar si va
ser el senyor Matas qui el va animar a tirar endavant aquesta empresa.
El 30 d’abril del 2003, es va presentar l’escriptura de la seva empresa al Registre
mercantil. És veritat que aquell mateix dia va facturar l’empresa 27.000 € a l’Associació
Catalana de Municipis? També voldríem preguntar-li quines feines va realitzar aquesta
empresa entre el 2003 i 2004, i a quines entitats i associacions va ser destinada i
quina va ser la facturació de l’empresa entre el 2003 i 2004.
Per què li fem aquestes preguntes? El que es desprèn de la informació apareguda al
diari El País —sempre cal posar-ho en stand by, evidentment, és una notícia que
apareix al diari— és que aquesta empresa va ser concebuda ja des del seu inici per
emparar una activitat presumptament fraudulenta i, si no és així, vostè haurà de
demostrar-ho, perquè, senyor alcalde, d’això depèn la salvaguarda de la seva
honorabilitat, i volem deixar constància que nosaltres no tenim cap dubte de la seva
honorabilitat i precisament per això estem segurs que ho podrà demostrar, perquè
vostè és l’alcalde del Masnou i ha de fer-ho així.
Pel que fa a l’Associació Catalana de Municipis, que com sap tothom és una
associació en l’òrbita de Convergència i Unió, clama al cel la convivència tan flagrant
entre l’ACM i l’empresa Parés i Solé a partir de l’any 2005. Només calen dues dades:
Josep M. Matas, secretari general de l’ACM, era al mateix temps l’únic accionista
d’aquesta empresa, i Joan Raventós, cap de premsa de l’ACM, era al mateix temps
administrador únic d’aquesta mateixa empresa. Lleig, lleig, pinta lleig. I, ves per on, el
client majoritari de l’empresa esmentada és justament l’ACM, de la qual ha cobrat un
milió d’euros a còpia d’engrossir factures, perquè, en la informació que apareix a El
País, hi apareixen aquestes factures, el fet d’engrossir factures. Per exemple, cobrar
per un recull de premsa que val suposem 500 €, doncs facturar-ne 8.000. resulta que
els diners de què disposa l’ACM surten en bona part dels ajuntaments que hi estan
associats; per tant, s’han malbaratat diners provinents dels ajuntaments. No els
sembla que l’ACM hauria de tornar als ajuntaments la part que els correspon d’aquest
milió d’euros malbaratats? No els sembla que l’ACM hauria de donar explicacions
sobre la seva gestió fraudulenta als ajuntaments associats. Jo crec que sí. Per això,
atès que el Masnou és un dels ajuntaments associats a l’ACM, nosaltres demanem al
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nostre Govern municipal que exigeixi a l’ACM que ens retorni la quota que
l’Ajuntament del Masnou satisfà a l’Associació des que es va iniciar aquesta relació
fraudulenta amb l’empresa Parés i Solé, és a dir, a partir del 2005. I també volem que
demanin a l’associació la relació de totes les factures que s’han abonat a aquesta
empresa.
Finalment, i pel que fa a CiU, a nosaltres ens crida l’atenció el silenci de CiU, ja que
totes les persones implicades en aquest afer són càrrecs públics de CiU. El més
clamorós és el de Josep M. Matas, actualment coordinador general de la Diputació de
Barcelona, i, perdonin, però si gestiona igual la Diputació de Barcelona que l’ACM no
sé què passarà... Espero que li acceptin la dimissió. No podem entendre com el
president de la Diputació no ha acceptat la seva dimissió, és incomprensible.
Demanem als membres del Govern municipal de Convergència i Unió que exigeixin a
la seva coalició contundència en la condemna a les persones corruptes, que les
apartin del seu partit, que els impedeixin ocupar càrrecs públics. Això és molt important
per salvaguardar la dignitat de les institucions i dels partits polítics, i, per tant, la
confiança de la ciutadania en els seus representants. Ja sabem que, malauradament,
hi ha persones corruptes, persones que aprofiten els seus càrrecs per benefici
personal, senyor alcalde, m’estic referint en tot moment al senyor Matas, vull que en
quedi constància.
Com deia, és evident que hi ha persones corruptes, no vivim en un món perfecte, però
el fet important és que, quan es detecten aquests casos, els partits, la justícia i les
institucions actuïn de manera ràpida i contundent. Jo he de dir que CiU no ho va fer en
el cas Millet, però esperem que aquesta vegada reaccioni i actuï d’acord amb l’interès
general i de la ciutadania.
El Sr. Llorenç Birba
Sí, primer al Sr. Avilés en relació amb el tema de la Comissió Informativa de Finances.
Li he de dir que la informació que hi ha a la convocatòria de la Comissió Informativa de
Finances és tota la que pertoca. Avui jo li he enviat electrònicament una còpia de tota
aquesta documentació i, si necessita alguna cosa més, que ho desconec, desconec
què es donava i que no es donava, miraré de buscar-ho. Això que demana vostè, jo li
ho facilitaré, cap problema.
En relació amb el tema que ha plantejat de la tresoreria, li reitero que el tema de la
tresoreria és delicat i que, per això, a la Junta de Portaveus del mes de gener passat
vaig ser convocat en aquesta Junta de Portaveus per explicar la situació delicada que
tenim a la tresoreria. Ho vaig explicar amb tots els detalls i vaig estar obert a les
preguntes de tots els portaveus. M’estranya que faci aquesta pregunta o potser és que
no se si va venir-hi… No va venir. Doncs vaig explicar tot això per sol·licitud del Sr.
alcalde.
Després, a la pregunta que ha fet el Sr. Serra sobre el tema subvencions, l’hi
contestaré per escrit.
I a la Sra. Neira, en relació amb el deute de les administracions, a mi em consta que
ho va demanar, en sembla, al mes d’octubre oralment el Sr. Avilés i li ho vaig contestar
en aquell moment. Després, em sembla que al mes següent ho va demanar per escrit
el Sr. Fàbregas i li ho vaig contestar amb tota la documentació i suposo que, amb
motiu d’aquesta informació, el Sr. Fàbregas va elaborar l’esmena que es va presentar
al Ple, la moció, perdó, i que vam aprovar al Ple passat. I, a més, es va debatre i
tothom va tenir coneixement d’aquesta informació. I jo no sóc conscient que m’hagi fet
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aquesta pregunta, i, en tot cas, a mi no m’ha arribat. M’estranyava, perquè totes les
coses vénen pel conducte reglamentari i, del que es diu aquí, al Ple, en prenc nota. En
tot cas, aprofito per dir-li el que li vaig passar per escrit al Sr. Fàbregas quan va fer la
demanda: el deute que hi ha acumulat de la Generalitat, li ho dic de memòria, em
sembla que era de 1.070.000-1.970.000 euros. Aquest deute és de compromisos, li
afegeixo que el deute de la Generalitat realment comptabilitzat a data d’avui, és a dir,
que la Generalitat té les obligacions reconegudes, comptabilitzades pendent de pagar,
és d’1.073.000 euros. Per què aquesta diferència? Perquè en un moment es van
demanar i es van fer molts compromisos sense els recursos econòmics pertinents; per
tant, aquesta diferència de no-comptabilització es deu a això. El deute total acumulat
és de 1.970.000 euros.
El Sr. Artur Gual
Sr. Birba, la demanda és del 28 de novembre, prengui’n nota: registre d’entrada
2011/0011266. Voldríem conèixer quin és el deute de les diferents administracions
mantenen envers l’Ajuntament del Masnou per tots els conceptes, ordenats per l’any
en què es va generar obligació. Novembre, desembre, gener, al mes passat i en
aquest Ple vaig tornar a reclamar-ho. Ha tornat a passar un mes i seguim sense
resposta. No em doni dades aquí. El que li demano és un llistat, com han tingut altres
formacions, perquè això ja és més sagnant: no només no es contesta, sinó que
contesta el mateix a altres formacions i al nostre Grup Municipal no ens contesta.
El Sr. Pere Parés
No, no és així, no és així. Vostè pot interpretar el que vulgui. A més a més, en aquests
quatre mesos quasi estan al punt de superar el rècord del que vaig trigar jo en una
contesta del Sr. Folch.
Crec que en aquell moment el Sr. Fàbregas, quan fa aquesta pregunta, la fa en forma
d’instància i, per tant, potser va ser una manca de sensibilitat nostra d’intentar
contestar-la-hi a ell únicament, quan ho hauríem d’haver fet extensiu potser a tots els
grups. I quant a això, segur que hi ha un error. En tot cas, és l’única que pregunta que
hi ha, o n’hi ha més per contestar?
En prenem nota i així serà contestada.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, gràcies, Sr. alcalde, molt ràpidament. Pel que fa al tema de la cavalcada, ja he dit a
la regidora Sra. Neira que li he contestat la pregunta, i la resposta la hi he donat avui al
Ple i, si vol més informació, també la tindrà, però vull dir-li que la hi vam contestar en
48 hores des de la Regidoria.
El Sr. Fàbregas ha fet una menció sobre el tema de la calefacció de Ca n’Humet. Som
perfectament conscients que hi ha un problema i, en aquests moments, ja hi estem
treballant. Esperem que ho puguem solucionar els propers dies, però té una certa
complexitat. De fet, tot el que està vinculat amb aquest equipament té una gran
complexitat pel que fa al manteniment i a l’estat en què es troben moltes coses. Per
això estem treballant en un projecte per solucionar-ho amb l’enginyeria municipal, que
l’altre dia va manar a fer una revisió de tot l’equipament i, sobretot de la sala polivalent,
perquè té moltíssimes deficiències. En som conscients i per això estem treballant per
solucionar-ho. Per tant, esperem poder solucionar aquest tema de la calefacció en
pocs dies.
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I després, sobre les preguntes que ha fet la Sra. Crespo, també aprofito per contestarles-hi ara. Pel que fa al tema del carnestoltes, de la rua, som conscients que hi ha
hagut un problema. Precisament ahir a la nit, a la Comissió de Festes, en vam estar
parlant amb les entitats que formen part de la Comissió de Festes, les quals també
participen en el carnaval. El que s’ha fet és trobar una solució entre les comparses que
van en carrosses i les que van sense carrossa; per tant, hi haurien faríem aquesta
distinció. Pel que fa a la compensació econòmica per la participació, seria diferent en
funció d’una cosa o de l’altra i així diguem que solucionaríem provisionalment aquest
problema que es va generar en una disfunció que es va tenir des de la Regidoria.
I sobre l’última pregunta que m’ha fet, perdoni que li digui el tòpic aquell de “m’agrada
que em faci aquesta pregunta”, només vull dir-li que compartim la seva inquietud i que,
evidentment, des del primer dia el Govern està treballant en el tema.
La Sra. Judit Rolán
Bona nit a tothom. Tot i que donaré resposta íntegra a les preguntes del Màxim
Fàbregas, perquè la donaré per escrit, crec que és convenient, i m’agradaria, comentar
un parell de coses. Primer en referència a l’ocupació. Si hi ha algun error. el
rectificarem. Lamento l’error, si hi és, i m’agradaria comentar que pel que fa al tema de
la proposta de normativa, el que diu la meva resposta és que la delegació de
competències de l’Ajuntament possibilita que reguli el procés de preinscripció, però
que també tenim la potestat d’acollir-nos a la regulació del Departament i al calendari,
tal com s’ha fet en anys anteriors. Hi treballarem i li donarem la resposta que calgui
acuradament.
Finalment, només és un apunt, i no s’ho prengui malament, però no puc estar d’acord
que la presència de la tercera tinent d’alcalde d’aquest municipi no sigui d’obligada
assistència a la Junta de Govern Local el dia que hi ha Ple, per la qual cosa és un
tema que es va parlar amb l’Escola Municipal de Música del Masnou i no hi puc estar
d’acord. Per tant, prenc nota de la seva intervenció. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Ara, si m’ho permeten, faré una mica més que una explicació, que és la següent.
D’ençà dels anys noranta jo he tingut personalment una vinculació familiar i efectiva
amb la comarca, si se’m permet, d’Osona i, a principis de l’any 2003, d’això ja fa més
de nou anys, atesa la meva inquietud i la meva experiència en aquell moment,
interpreto la necessitat de proveir de serveis externs de publicacions i comunicacions
les entitats i associacions. Per aquest fet, vam constituir una societat, per tal de proveir
i col·laborar amb aquestes necessitats. La meva relació s’inscriu en l’àmbit accionarial,
com a inversor, malgrat que en sigui majoritari, amb el 55%, però com a inversor, i en
cap moment, com ja he manifestat, no hi he tingut responsabilitat de cap tipus i en cap
moment en vaig ser l’administrador ni l’apoderat, ni tan sols en tinc la firma bancària.
La persona que portava la capacitació tècnica i professional de la societat, que és
l’altra participant, la Sra. Eva Soler. En aquell moment, la meva relació familiar amb el
Sr. Josep M. Matas no va influir de cap manera en la constitució de la societat.
Al juny d’aquell mateix any, del 2003, vaig prendre possessió com a regidor d’aquest
Ajuntament i vaig declarar i vaig deixar constància al registre d’interessos la meva
participació en la societat Parés i Solé, fet que en la meva opinió demostra la
transparència i el convenciment personal que estic actuant correctament i que, per
tant, no tinc res a amagar.
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Un any més tard, l’estiu del 2004, per temes personals interpreto la necessitat de
dedicar-me a la meva família, en aquest cas, la meva dona i el meu fill petit, en aquell
moment, per un fet relacionat amb la salut d’un d’aquests membres. I en aquell
moment segueixo prioritzant la meva tasca professional fixa, que he estat
desenvolupant per compte aliè i que mai no he abandonat. Aquesta era i segueix sent
la meva única motivació professional. La prova és que en aquest moment segueixo
vinculat al món laboral i empresarial, ja que no he volgut tenir la plena dedicació a
aquesta Alcaldia. Juntament amb aquesta escala de valors, prioritzo també en aquell
moment les tasques pròpies de regidor a l’oposició i és per això que formalitzo, al
setembre d’aquell mateix any, concretament al setembre, la meva desvinculació amb
la societat esmentada i, en conseqüència, venc la meva participació amb les
obligacions fiscals corresponents i deixo constància d’aquest fet amb l’escriptura
pública corresponent. Al llarg d’aquest any i mig no he rebut cap retribució ni m’he
lucrat amb la meva vinculació a excepció del guany patrimonial derivat de la venda de
les accions que correspon concretament a 275 euros. Lamento en aquest moment que
la denominació social on segueix apareixent el meu nom no canviï en paral·lel a la
meva desvinculació accionarial al setembre del 2004, ja que així ho vaig sol·licitar.
Les notícies aparegudes al diari El País, en què s’esmenta el meu nom i en què he
estat citat en qualitat d’alcalde del Masnou, tant en la meva opinió personal com la de
molts altres, crec que posen en dubte la meva reputació i honorabilitat. Paral·lelament,
i com a conseqüència de les informacions aparegudes aquests darrers dies, s’han
vessat i produït opinions i manifestacions per part de particulars que també van en
contra de la meva dignitat personal, per la qual cosa anticipo que ja he iniciat un estudi
per emprendre totes aquelles accions legals al meu abast per defensar la meva
persona, honradesa, honorabilitat i la del càrrec que en aquests moments ocupo.
Avui, aquest matí, i m’agradaria que la senyora Secretària en deixés constància a
efectes de l’acta, he lliurat a la Secretària una còpia dels documents següents:
•

La còpia de la declaració de béns interessos a l’hora de prendre possessió del
càrrec de regidor al juny del 2003, on consta la meva participació a la societat
esmentada.

•

La còpia de l’escriptura notarial del setembre del 2004 per la venda i
desvinculació de la meva participació en l’empresa Parés i Solé.

•

Còpia de la meva declaració de la renda de l’any 2004, en què declaro la
variació patrimonial de la meva desvinculació.

•

I, finalment, tot i que jo considero que no és necessari, però així he volgut ferho, una còpia d’un manifest notarial del 10 de maig del 2011 en què faig
constar les meves retribucions i els béns o la situació patrimonial abans de
concórrer a les darreres eleccions municipals, a partir de les quals vaig ser
investit alcalde.

Tots aquests documents i més que pugui anar aportant resten a disposició en la
Secretaria d’aquesta corporació i de tots els membres d’aquest consistori.
Vull deixar constància i aclarir que tota aquesta situació ve donada per les opinions, al
meu entendre tendencioses, publicades en aquest diari i que en cap moment no he
estat ni acusat ni denunciat ni se m’imputa cap responsabilitat. La meva actitud en
aquest moment és de total tranquil·litat per la seguretat que no he comès cap
irregularitat ni cap il·legalitat. No hi ha en aquest moment cap investigació judicial dels
fets dels quals fa esment el diari esmentat i en el cas que aquesta situació es produís,
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ja des d’ara anticipo la meva total disponibilitat per col·laborar en l’aclariment dels fets,
atès que sóc el principal interessat a defendre la meva honradesa, la meva
honorabilitat personal i la del càrrec que en aquests moments ocupo.
Finalment, vull aprofitar l’ocasió i vull agrair públicament totes les mostres de suport
que he rebut, tant de l’Equip de Govern com d’un munt de veïns i veïnes del poble,
unànimement de tot el col·lectiu local de la formació política a la qual pertanyo, de
molts i molts representants comarcals, tant del món local com d’altres institucions, i dit
sigui de passada, de diverses afiliacions polítiques, de treballadors d’aquesta casa,
que personalment em coneixen i que saben de mi, del meu estil de vida, que dóna fe
de la meva trajectòria i dels meus valors i principis personals. Si a partir d’aquí hi
hagués alguna novetat, els portaveus seran els primers de conèixer-la.
En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora el Sr. Federico Manuel de las Heras i
Garrido.
10) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a la suspensió
temporal de la taxa de clavegueram i recuperació de barems i bonificacions
aplicades l’any 2010 a determinats impostos i taxes
El Sr. Artur Gual i Castellana llegeix la moció següent:
“Des de l’any 2008 estem immersos en una crisi econòmica d’una gran profunditat
amb durada i abast comparable a la crisi del any 1929 i amb una societat que
manifesta amb tota claredat una gran desconfiança respecte la política i els polítics.
Aquesta crisi ha afectat a tots els estaments de la nostra societat, famílies, empreses i
administracions públiques, amb un estancament profund de l’activitat econòmica (amb
un vertader ensorrament del consum intern) i uns desequilibris persistents que està
costant molt i molt eliminar.
Una crisi que es manifesta amb uns nivells d’atur inacceptables.
Lamentablement, avui tenim la taxa d’atur mes gran dels últims anys; pràcticament
tothom ha vist afectada la seva economia familiar, ja sigui per la reducció dels
ingressos de un o de tots els membres de la família com la pèrdua del lloc de treball
d’un o més membres familiars, o el que es pitjor, comencem a tenir famílies que ja no
estan emparades per els subsidis i per tant estan en situació molt complicada.
El Masnou no és pas una excepció. Les comptes municipals presentaven l’any 2011
un dèficit d’un milió d’euros, produït principalment per l’ensorrament dels ingressos per
la recessió i l’incompliment per la Generalitat dels pagaments acordats que el Masnou
ha avançat i suposen un deute de més de dos milions d’Euros.
D’aquesta forma, a proposta del Govern del Masnou, el passat mes d’octubre es van
aprovar les Ordenances Fiscals per l’any 2012, amb un increment del IBI del tipus
impositiu 0,81 al 0,836 que significa un augment del 3,2%, molt per sobre del augment
del IPC i una reducció de les bonificacions aplicades fins a la data a aquest i altres
impostos i taxes.
També es va aprovar una nova taxa de clavegueram que representa que, a més, cada
família pagarà una quota fixa de 12€ més un variable en funció del seu consum
d’aigua, que va dels 3,85€ fins als 30,78€ i un fort increment de la taxa d’escombraries
per cobrir els cost real del servei.
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Setmanes desprès, al mes de gener, el Govern del l’Estat del PP amb el suport
parlamentari de CiU van aprovar un increment del IBI per a tots els municipis, que
varia en funció de la data de la última revisió Cadastral, i que al Masnou significa un
augment complementari d’un 10% sobre la base de 0,836 que queda en el 0,9196 i
que suposa un augment total de l’impost del 13,5% pels propers 2 anys, d’entrada.
I ja que l’equip de Govern ja tenia previst un augment dels ingressos corresponents a
les taxes i els impostos municipals de 660.000 € repartits de la següent forma: IBI,
283.000 euros més; clavegueram, 233.000 euros més; recollida d’escombraries,
146.000 euros més i que l’acord PP i CiU els suposarà un increment de 800.000€ més,
que no tenien contemplat per la elaboració del pressupost 2012, és a dir, una
recaptació total d’1.460.000 Euros més que l’any anterior, des del PSC del Masnou
creiem que cal revertir la situació per que no sigui la ciutadania la que carregui amb tot
el pes de la crisi.
I és que cal tenir present que tant l’impost com les taxes esmentades són de caràcter
universal, que afecta a totes les famílies de Masnou i que els suposarà un increment
mig de 155 euros per família al que ara ja paguen a l’Ajuntament, el que des del PSC
del Masnou creiem desorbitat, injust i extemporani.
Hem de recuperar la confiança de la nostra ciutadania i hem de començar per donar-la
suport en aquests moments tant difícils, rebaixant la pressió fiscal proposada, establin
mecanismes d’ajuts i subvencions a les famílies i suspenent l’aplicació de noves taxes
que, ara més que mai, no tenen justificació.
Tenint en compte que l’impost de bens immobles està ja meritat i tècnica i jurídicament
és impossible modificar-lo aquest any i que la taxa d’escombraries el Govern la
justifica per cobrir el cost del servei sense voler plantejar la reducció d’aquest, resta
nomes marge tècnic per obrir vies d’ajuts i bonificacions així com suspendre l’aplicació
de la taxa de clavegueram, de nova creació.
Per tot això, el grup municipal del Partit dels socialistes del Masnou, proposa al Plenari
Municipal que insti el Govern del Masnou, format per CiU i ERC, a prendre les
mesures tècniques i polítiques necessàries per:
Primer. Suspendre temporalment la Taxa de Clavegueram per tal de pal·liar el fort
augment del Impostos i Taxes del 2012.
Segon. Recuperar el barem per a la determinació del percentatge de bonificació de
l’Impost de Bens Immobles aprovat l’any 2010, molt més beneficiós per a la ciutadania
que el que va aprovar el Govern del Masnou el passat mes d’octubre.
Tercer. Recuperar les bonificacions per a la taxa d’escombraries aprovades l’any 2010,
molt més beneficioses per a la ciutadania que les que va aprovar el Govern del
Masnou el passat mes d’octubre.”
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, senyor alcalde. Demanaria fer una votació per punts, si hi estan d’acord els
companys socialistes, per a aquesta moció. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Sí, no hi ha cap problema.
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El Sr. Pere Parés
Doncs així ho farem.
Seguidament, el president sotmet a votació la moció per punts.
Primer punt: Suspendre temporalment la Taxa de Clavegueram per tal de pal·liar el fort
augment del Impostos i Taxes del 2012.
El president sotmet a votació el primer punt amb el resultat següent: 8 vots a favor
(PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 13 vots en contra (CiU, ERC-AM i PP). El primer punt
queda rebutjat.
Segon punt: Recuperar el barem per a la determinació del percentatge de bonificació
de l’Impost de Béns Immobles aprovat l’any 2010, molt més beneficiós per a la
ciutadania que el que va aprovar el Govern del Masnou el passat mes d’octubre.
El president sotmet a votació el segon punt amb el resultat següent: 10 vots a favor
(PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 11 vots en contra (CiU i ERC-AM). El segon punt
queda rebutjat.
Tercer punt: Recuperar les bonificacions per a la taxa d’escombraries aprovades l’any
2010, molt més beneficioses per a la ciutadania que les que va aprovar el Govern del
Masnou el passat mes d’octubre.
El president sotmet a votació el tercer punt amb el resultat següent: 10 vots a favor
(PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 11 vots en contra (CiU i ERC-AM). El tercer punt
queda rebutjat.
La moció queda rebutjada, ja que tots els punts han estat rebutjats.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, bàsicament, amb la majoria de les esmenes
presentades dels acords que figuren a la moció del Partit Socialista ja vam estar-hi
d’acord en les propostes de modificacions de les ordenances fiscals corresponents. És
cert que el debat de les ordenances es va produir a l’octubre i és cert que d’allò s’han
derivat unes conseqüències econòmiques i que l’Ajuntament ja ha fet els seus càlculs
amb els ingressos, però també, i és el més important aquí, perquè és el que ens
afecta, hem pres la decisió de votar-hi favorablement. La veritat és que l’escenari que
teníem a l’octubre del 2011 és totalment diferent de l’escenari que vam tenir un parell
de mesos més tard, quan el Govern del PP a Madrid va anunciar aquella pujada
d’impostos que significava la pujada ja lineal de l’IBI al ciutadà del Masnou del 3,2 un
10% més a afegir. Per tant, això fa que l’escenari que vam veure a l’octubre per
aprovar les ordenances doncs hagi variat molt i ens obligui en certa manera a atenuar
aquesta pujada d’impostos. És cert que la gran majoria ve de l’efecte de Rajoy, no
l’efecte del PP de Madrid, però, com a mínim, intentar amortir una mica el cop als
ciutadans del Masnou de les ordenances fiscals amb iniciatives com aquestes.
Per tant, el nostre vot no podia ser de cap altra manera més que afirmatiu. De fet estic
segur que si l’Equip de Govern hagués tingut coneixement prèviament a les
ordenances fiscals d’octubre que la proposta presentada no contindria algunes
pujades, que eren òbviament necessàries atesa la situació econòmica de l’Ajuntament,
i, per tant, si en certa manera hi havia la possibilitat de corregir aquelles petites
desviacions que no s’han provocat com a conseqüència nostra, sinó, dic, com a
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conseqüència de la pujada d’impostos aprovada per Mariano Rajoy, doncs, home, no
estaria malament mirar d’amortir-ho. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, en aquesta i altres mocions, farem tota la nostra
interpretació, tot el nostre vot, al final. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hi hem votat a favor perquè, justament, aquestes
tres propostes formaven part del conjunt d’esmenes que va presentar la nostra coalició
i que, malauradament, van ser rebutjades; per tant, en coherència, havíem de votar a
favor d’aquesta proposta. No obstant això, per aclarir la intervenció del regidor del
GIM, hauríem de completar la seva intervenció dient que, no només va ser Mariano
Rajoy qui va aprovar el decret de mesures urgents, sinó que aquest Decret va ser
convalidat al Congrés dels diputats per CiU; per tant, el regal és un regal del Partit
Popular i de CiU, un regal que no crec que agradi a la ciutadania del Masnou.
I després, vull dir-li que, si vostès estan convençuts d’haver conegut l’Equip de Govern
del Masnou fa tres mesos que tindríem aquest regal del Rajoy i de CiU. Haurien
modificat la seva proposta? S’equivoca, perquè el Govern ha tingut tres vegades
l’oportunitat de rectificar-la, avui la darrera, les dues anteriors, dues propostes del
nostre Grup Municipal per bonificar l’IBI, i totes tres vegades CiU hi ha votat en contra.
L’última avui, que ja té coneixement que la situació econòmica de l’Ajuntament per al
2012 no serà la mateixa que la que preveia al mes d’octubre de 2011. Per tant, no
s’equivoqui, que rectificar és de savis, però, en aquest cas, CiU no està per la
rectificació i Esquerra Republicana, tampoc.
El Sr. Jaume Oliveras
Ja ho va explicar el regidor d’Hisenda. Nosaltres, com ja vam manifestar a la Junta de
Portaveus, hi hem votat en contra. Creiem que tot el que ha introduït el senyor Gual no
és correcte. La moció que intenti modificar unes ordenances fiscals aprovades hauria
de seguir un altre tipus de tramitació i també això comportaria múltiples problemes a
l’hora de la compatibilitat de les ordenances fiscals. No és adequat votar en aquests
moments aquesta moció.
El Sr. Llorenç Birba
A veure, hi hem votat en contra pels motius següents. El pressupost del 2012 s’ha
confeccionat amb aquesta taxa. Suspendre-la suposaria un desequilibri que seria difícil
de compensar i, com ja s’ha dit abans, hi ha problemes de liquiditat i hi ha un llast molt
important de l’any passat que hem d’absorbir i que hem d’assumir en aquest
pressupost. No hi ha marge de maniobra.
Segon, diverses sentències del Tribunal Suprem indiquen que no és possible aplicar la
retroactivitat a les ordenances fiscals, i això afecta tant el punt 2 com el punt 3 de la
moció. I, a més, cal dir que el canvi de les escombraries que s’ha produït és un mínim.
També voldria aprofitar que el contingut de la proposta es fonamenta amb arguments
molt imprecisos i incorrectes. Ho explicaré. L’IBI que vam aplicar a la tardor se situa
per sota de l’IPC de l’any 2011, que va ser del 3,3%, i l’IBI que vam aplicar va ser del
3,2%. Per no entrar en polèmica, perquè és una cosa que ja s’allarga de fa molt temps,
passaré al senyor Gual la documentació perquè pugui comprovar que l’IPC de l’any
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2011 va ser del 3,3% i li dono les dades de qui fa la informació oficial, que és l’INE, i
les distribueix l’Idescat, ho podrà veure per les dues cares. Amb això tanco la polèmica
que fa temps que s’arrossega.
La taxa d’escombraries puja en la mateixa línia i no es pot dir que es tracti d’un fort
augment. No és cert que l’augment total de l’IBI sigui del 13,5% per als dos propers
anys. Això només és per a aquest any, però per a l’any que ve ningú no ho sap, el
10% només.
Em sorprèn que, després que recollíssim a les ordenances fiscals, la passada tardor,
el suggeriment de canviar la linealitat que proposava el Govern per una de progressiva
proposada pel PSC, que vam recollir i incorporar, ara en demanin la supressió. Res
més. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies. Per començar pel final i respondre al senyor Birba. Li agraeixo que m’entregui
coses, perquè veig que hi ha un canvi d’actitud envers els regidors de l’oposició.
Segona, l’esmena que va fer el PSC, com ja ha dit el company senyor Avilés, era en
un marc i un escenari al mes d’octubre, en què no sabíem que vindria aquest regal de
Nadal de 800.000 €, i llavors nosaltres no ens vam oposar a la creació d’aquesta nova
taxa. Vam dir que l’Ajuntament no podia estar finançant coses ja a l’esquena del
pressupost general. Per tant, que havíem de començar a cobrar per aquells serveis
que presta i hi estàvem d’acord. Però si a les esquenes del compte general arriben
regals de Reis de 800.000 €, l’escenari canvia. I el que ens ha semblat és que cal
buscar-hi una solució, ja no per substituir aquest regal de Reis, sinó tan sols per
pal·liar-lo. Ens arriben 800.000 €, doncs bé, suspenguem una taxa que pretenia
ingressar 233.000 €. Ja no li dic suspendre, sinó fer modificacions a les ordenances
pel valor d’aquest regal de Reis, per pal·liar-ho una mica. Perquè, si no, estem
castigant sempre les mateixes butxaques.
Miri, vostè, al mes d’octubre, quan es van aprovar les ordenances, recordo que va fer
una reflexió. Va dir que la situació econòmica era molt complicada i que, per tant, feia
aquest augment d’impostos i de taxes per tal d’intentar cobrar 700.000 € més i gastar
700.000 € menys en el pressupost del 2012. Ara ha tingut aquest regal de Reis de
800.000 € l’Ajuntament i l’Equip de Govern ja ha fet la proposta, perquè estem
convocats la propera setmana a la Comissió Informativa de pressupostos, i hem vist
que, realment, no han entrat 800.000, 700.000 € com preveia vostè, sinó que vostès
han fet una programació d’ingressos de més d’1.313.000 € i, en canvi, no preveuen la
disminució de despesa de 700.000 €, sinó tot al contrari: si suma els capítols I, II, III i
IV, la despesa de l’Ajuntament augmentarà 11.000 €. Per tant, aquest regal de Reis,
en lloc de revertir, una part, en les butxaques dels nostres ciutadans, el que farà serà
fer més despesa. Agraeixo al senyor Avilés i a ICV el suport que han donat a aquesta
moció, i el senyor de las Heras ha dit que faria l’explicació, el que no sé és quan la
farà. Al final de què? Ah! Quan la faci ja intentaré respondre. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Sí, només una precisió. A l’octubre, evidentment, vaig parlar d’aquestes xifres, però en
un escenari i en aquest escenari hi havia valorat un préstec de mandat per neutralitzar
1.087.000 €. Aquest préstec no ha estat concedit i, ara, l’escenari també és diferent.
Ara, en aquest pressupost, tenim un llast d’1.500.000 €, que correspon a l’1.084.000 €
del romanent de tresoreria més 250.000 € de l’endeutament que aflora per venciment
de la carència més el retorn a l’Estat dels diners finançats amb excés dels exercicis
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2009 i 2010. I a l’octubre no eren aquests números; per tant, una cosa compensa
l’altra.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Primer, m’he deixat de respondre al Sr. Oliveras. Aquesta
moció no pretén modificar les ordenances, sinó que insta el Govern a fer els tràmits
necessaris per canviar les ordenances, una puntualització només. I respecte a la
intervenció última del Sr. Birba, jo reitero que els capítols I, II, III i IV de la proposta del
pressupost de l’Equip de Govern per a l’any 2012 sumen 11.000 € més que el
pressupost de l’any passat, més despesa.
11) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per demanar que es
mantingui el desplegament de la Llei de barris
El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent:
“La Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial ha permès emprendre molts projectes d’intervenció
integral al nostre país que han servit i serveixen per lluitar de forma transversal contra
els efectes de la concentració de la problemàtica social en els barris amb majors
dèficits i millorar les condicions de vida de la seva població.
En aquesta Llei es va crear un fons financer a disposició dels ajuntaments que
presentin projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles, amb
aportacions de la Generalitat de més del 50% del pressupost global de l’actuació i que
cofinancen els ajuntaments.
Des de l'any 2004, s'han resolt 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de barris,
s’han aprovat 143 barris amb projectes de regeneració integral en marxa i s'ha arribat
a prop dels 1.330 MEUR d'inversió pública compromesa per a la millora integral dels
barris d'arreu de Catalunya.
Així mateix, el desplegament de la Llei de barris ha posat de manifest la importància
d’una actuació pública integral en àrees amb necessitats especials per tal de garantir
uns mínims de qualitat urbana, ambiental i de cohesió social.
El passat 14 d’abril de 2011, el Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la
moció per al desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial per tal de garantir l'execució, la continuïtat i el
desenvolupament de la Llei de Barris.
Atès que l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres altera la Llei de
Barris i condiciona la convocatòria d'ajuts de la llei de barris a la disponibilitat de fons.
Atès que el Govern de la Generalitat no va aprovar la convocatòria anual ni la dotació
necessària durant l’any 2011.
Atès que les retallades pressupostàries del Programa de Barris que presenta el
Pressupost 2012 del Govern de la Generalitat signifiquen una revisió completa del
programa i posen en perill les convocatòries anuals i la continuïtat del desplegament
de la Llei de Barris de cara el futur.
Atès que, recentment, el Govern de la Generalitat ha notificat als 117 ajuntaments que
tenen en execució obres relacionades amb la Llei de barris, advertint que congelaria
els pagaments de les partides previstes dins d’aquesta subvenció durant el 2012.
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És per totes aquestes raons que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del
Masnou, proposa que l’Ajuntament Ple adopti els següents
ACORDS
PRIMER. Reclamar la supressió de l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i
financeres, per tal de garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei
2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, per mitjà de convocatòries anuals per a l’any 2012 i successius.
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Pressupost 2012, incorporant
la dotació necessària per a garantir plenament, tant l’execució dels projectes en marxa
i els deutes pendents amb els municipis com el desenvolupament dels projectes que
s’hi puguin incorporar a partir d’una nova convocatòria.
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a procedir, de forma
immediata, a fer els pagaments pendents de les subvencions atorgades en aquest
programa.
QUART. Instar al Govern de l’Ajuntament del Masnou a estudiar la possibilitat i
treballar perquè, en el moment en què es produeixin noves convocatòries en el marc
de la Llei de Barris, es disposi d’un projecte de millora d’un barri del Masnou
(L’Estampadora) que es pugi presentar a una d’aquestes convocatòries.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament d’Economia i Universitats, als grup polítics del Parlament de Catalunya, a
les entitats municipalistes (FMC i ACM), a les entitats, associacions i col·lectius del
Masnou i, molt especialment, a l’AAVV del Casc Antic.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 8 vots a favor (PSC-PM, ICVEUiA i GIM) i 13 vots en contra (CiU, ERC-AM i PP). La moció queda rebutjada.
El Sr. Jaume Oliveras
Intentaré explicar el posicionament del Grup Municipal d’Esquerra. Primer de tot, vull
dir que, particularment, i com a grup, hem trobat, durant aquests anys que ha estat
funcionant la Llei de barris, que ha estat un encert i ha estat una bona llei, que ha
servit per rehabilitar molts barris en situacions complicades arreu de Catalunya, de
molts municipis i moltes ciutats, i ha estat una experiència positiva, però jo crec que —i
això no treu que nosaltres seríem partidaris de trobar altres instruments, i ho dic
sincerament— el model de la Llei de barris està absolutament exhaurit, i aquesta
reflexió ja es va fer també —perdonin el comentari, però pel coneixement que en pugui
tenir— es va fer a l’anterior Govern de la Generalitat. És un model exhaurit, perquè ja
havia tocat sostre a partir de les adjudicacions que s’havien fet.
A més a més, també cal dir que, malgrat el problema que esmenta la moció, que és
veritat, i que aquest tema —puntualment, com vam manifestar al Ple per reclamar els
deutes que té la Generalitat amb l’Ajuntament del Masnou, vam votar a favor del
pagament— ha generat aquests darrers anys uns greus problemes als municipis que
han tingut la llei de barris, greus problemes, perquè estem parlant de quantitats molt
altes. Representa que el 50% d’aquesta inversió l’ha d’assumir el municipi i ens trobem
amb molts municipis que han tingut greus problemes a l’hora d’aplicar aquesta Llei,
que han hagut de demanar moltíssimes pròrrogues per la impossibilitat d’aplicar les
inversions que s’havien programat. Per tant, jo crec que, si s’hagués de plantejar
alguna figura d’aquestes característiques, s’hauria de plantejar d’una altra manera i en
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uns altres termes, no amb els termes que han servit durant uns anys, però crec que,
en aquests moments, no servirien. A part, crec que aplicar el que ha estat fins ara la
Llei de barris a la situació del Masnou, en concret a la zona de l’Estampadora,
personalment, crec que no s’adiu a les característiques de la Llei de barris.
El Sr. Eduard Garcia
Només per fer un apunt, una mica per corroborar el que deia el company Jaume
Oliveras. Nosaltres creiem que aquesta Llei de barris, al llarg del seu camí, ha mostrat
algunes disfuncions importants, que van en la línia del que s’apuntava abans.
Una disfunció important ha estat que els pagaments estan previstos per a aquest pla
en nou anys, mentre que els ajuntaments es veien en l’obligació de justificar-los en sis,
per la qual cosa havien d’avançar molts diners i els provocava una tensió molt
important. Fruit d’això,s’ha hagut d’executar què per pagar el deute se’ls ha hagut de
donar facilitat als ajuntaments per tal de possibilitar pròrrogues de quatre anys, de
manera que puguin executar les inversions previstes en aquest període. Cal afegir
també que, pel que fa a la proposta que feia la moció respecte a la conveniència o no
d’incloure el barri de l’Estampadora, creiem que al barri de l’Estampadora hi ha
algunes condicions que no compleix o que no compliria per tal d’obtenir en aquesta
Llei de barris i, de fet, també em sorprèn que, després de set convocatòries que hi ha
hagut d’aquesta Llei de barris, que ha abraçat des de l’any 2004 al 2011, l’Ajuntament
del Masnou i els responsables de la regidoria corresponent, en els mandats que fan
referència a aquest període, no es preocupessin llavors per aquest sector de
l’Estampadora i no demanessin al seu moment formar-ne part.
El Sr. Màxim Fàbregas
Començo pel final i emularé la intervenció que ha fet el company d’Esquerra
Republicana a la pregunta que ha fet la meva companya Elena Crespo: M’agrada que
faci aquesta intervenció, senyor Eduard Garcia. Al final, quan pregunta vostè o quan
manifesta la seva sorpresa del perquè en les set convocatòries anteriors el Masnou no
hi havia participat. El que passa és que aquesta sorpresa denota un important
desconeixement o una amnèsia que, al meu entendre, seria preocupant. Li voldria
recordar a vostè, per si no ho sap, ja que el públic segurament no té pas per què
saber-ho, però vostè, durant els quatre anys passats, va ser ponent de CiU en
matèries d’urbanisme i habitatge, i la modificació del Pla general de l’àmbit de
l’Estampadora es va aprovar fa dos anys i el projecte d’urbanització del mateix àmbit
s’ha aprovat fa —si és que s’ha aprovat, perquè encara no n’estic segur— miri, sí, s’ha
aprovat fa dos mesos, per tant, expliqui’m vostè quines filigranes ha de fer un equip de
govern per poder presentar a la Llei de barris un projecte d’intervenció integral o
parcial en un barri del qual no hi ha planejament ni hi ha projecte d’urbanització. Potser
CiU seria capaç de fer-ho, el Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa per Catalunya
Verds Esquerra Unida Alternativa no van ser-ne capaços; per tant, demano disculpes
per la nostra incapacitat.
Hi ha coses que no s’acaben d’entendre. La intervenció del company d’Esquerra
Republicana, que de vegades dóna a entendre que són intervencions que les fa a títol
personal, aquí, quan intervenim, intervenim en representació del nostre Grup i,
normalment. A més a més, intervenim en el marc de la política general del nostre partit
o coalició a Catalunya, però vostè, un parell de vegades, ha dit “personalment”. Miri,
no sé si quan ha dit que la Llei de barris ha estat un encert i una bona llei ho deia a
títol personal o ho deia convençut políticament, no ho sé, perquè no m’ha quedat clar.
Vostè diu que creu que és un model exhaurit i que hi ha altres instruments i que,
justament perquè creu que és un model exhaurit, vostè no sé si el seu partit al Masnou
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a Catalunya, i perquè ha generat greus problemes dels quals només ha posat algunes
exemples en alguns municipis que no ha esmentat, i creu que hi ha altres instruments.
Llavors, m’agradaria que m’expliqués per què, com hem llegit abans, tret que aquest
dèficit de comprensió lectora del qual jo ja he quedat exclòs per intervenció del senyor
Eduard Garcia es pugui imputar a altres membres d’aquest consistori, m’agradaria que
m’expliqués com pot ser que, si es considera que la Llei de barris és un model
exhaurit, el Parlament de Catalunya, per unanimitat, el 14 d’abril va aprovar una moció
—unanimitat vol dir, suposo, amb vots a favor d’Esquerra Republicana i vots a favor de
CiU. Si el model estava exhaurit i si hi havia altres instruments millors i si fins i tot el
tripartit ja s’estava plantejant altres mecanismes, el 14 d’abril de 2011, quan jo entenc
que ja no governava el tripartit, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el
desplegament de la Llei de barris. Expliqui-m’ho, perquè realment començo a dubtar
de la meva capacitat de comprensió lectora.
A més a més, hi ha un altre parany. Jo he dit més d’una vegada en aquest Ple que
hem d’explicar les coses clarament i que, si som contraris a una moció, no cal que
busquem arguments retòrics, hi som contraris i ja està. No busquem arguments
retòrics, diguem-ho: “No ens agrada aquesta proposta i per això hi votem en contra”.
Però no ens diguin que això ha generat molts problemes per als municipis, que hi hagi
una Llei de barris que obri convocatòries no vol dir que cap municipi estigui obligat a
presentar-s’hi, vol dir que s’obre aquesta possibilitat i, en qualsevol cas, deixem que
siguin els municipis els que decideixin si s’hi presenten o no s’hi presenten, però no
impedim aquesta possibilitat.
D’altra banda, si aquest era un tema complicat, el del desplegament de la Llei de
barris, és una moció que conté cinc propostes d’acord i se’n podria haver demanat la
votació per punts, com ha fet el company del Partit Popular, encara que no he entès
per què ho feia, per què ha votat els tres punts abans a favor, però es podia haver
demanat una votació per punts i, per exemple, en aquell punt que diu que el Parlament
de Catalunya habiliti en el pressupost del 2012 els diners suficients, perquè els
ajuntaments estan esperant que els arribin els diners que els deu la Generalitat i els
puguin cobrar, com a mínim a aquest punt s’hi podria haver votat a favor, i no com han
fet vostès, i és utilitzant uns arguments que, al meu entendre, no són de rebut: votar la
moció completament en contra. Jo crec que hauran de donar explicació als seus
companys, tant Convergència com Esquerra Republicana —no dic únicament
Esquerra Republicana— d’altres municipis que sí que han participat en lleis de barris
de la raó per la qual vostès s’han oposat que la Generalitat de Catalunya modifiqui un
pressupost que, a més a més, ja diu que el modificaran, l’han aprovat ahir i ja el volen
modificar demà passat —en declaracions del conseller d’Economia i Finances, ja ha dit
que, és clar, com que les previsions de creixement per a l’any 2011 no són les que
eren i les del 2012 vés a saber, el pressupost que es va aprovar ahir ja no servirà de
res—, doncs ja que s’ha d’aprovar una modificació del pressupost, quin problema hi ha
que modifiquin el pressupost de manera que com a mínim els ajuntaments que tenen
deutes pendents de cobrar de la Llei de barris, i per què no, els que no en tenim de la
Llei de barris puguem, com a mínim, rebre allò que fa temps que la Generalitat ens
deu.
12) Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la pujada
tarifària de l'Autoritat del Transport Metropolità
El Sr. Francesc Xavier Serra
En tot cas, si no hi ha cap impediment, i havent-ho consultat amb la senyora
secretària, llegiré directament la moció ja modificada amb les esmenes ja acceptades
presentades al seu moment per Esquerra Republicana i una transaccional que hem
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pactat entre Esquerra Republicana i el nostre Grup. Si no hi ha cap impediment, ens
estalviem la lectura, després les esmenes...
El Sr. F. Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent:
“Atès que el Consell d'Administració de l'ATM reunit amb data de 19 de desembre de
2011 va aprovar un increment mitjà del 12% de les tarifes del transport pel 2012,
concretament, la T-10, que es títol de transport utilitzat per mes del 85% dels usuaris i
usaries, de dues zones ha augmentat un 12%, quadruplicant l'augment de l'IPC.
Atès que l’increment aplicat a altres títols de transport com és el bitllet senzill ha estat
del 38%.
Atès que el transport urbà del Masnou està integrat a l’ATM des del 2007; motiu per el
qual, és el seu Consell d’Administració que fixa els preus del servei del transport urbà
del nostre municipi.
Vist que el transport públic és deficitari però que el fort increment aprovat, pot suposar
una reducció dels ingressos providents de la venda dels diferents títols, per una
caiguda en el nombre de viatgers, la qual cosa pot comportar que l’aportació
econòmica per mantenir els serveis per part de les administracions, sigui encara
superior.
Atès aquesta pujada tarifaria bé acompanyada d'una forta pujada en l'IBI, i enmig
d'una situació econòmica cada cop més difícil, amb més de 600.000 aturats a
Catalunya, i amb retallades importants dels sous dels funcionaris i treballadors públics,
i reduccions en altres serveis.
Atès que moltes famílies han vist reduir els seus ingressos globals i que l'IPC general
és del 2,4%, l'única proposta comprensible socialment seria la de congelar les tarifes.
Atès que el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la mobilitat dels
ciutadans i ciutadanes. Una targeta anual a preu més reduït, que ha estat llargament
demanada pels sindicats i les associacions d'usuaris, permetria millorar l'accessibilitat
al transport públic dels treballadors i les treballadores.
Atès que és fa necessari un gir radical de l'ATM en la seva estratègia tarifaria i una
aposta clara pels abonaments amb tarifa plana a preu reduït per tal de fidelitzar els
usuaris i promoure el transport públic com la millor aposta per la mobilitat sostenible,
segura i equitativa.
Atès que d'altra banda, a la vista que les despeses d'explotació del transport públic
metropolità augmentaran notablement, es fa imprescindible que el Govern català, com
preveu la Llei de Mobilitat des del 2003, impulsi l'aprovació d'una Llei de finançament
del transport públic que creï nous recursos financers, tal i com diu la disposició
addicional vuitena d'aquesta llei.
Atès que el ferrocarril és el transport més utilitzat pels nostres ciutadans i ciutadanes
en els seus desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d'estudi.
Els grups municipals d'ICV-EUiA i ERC-AM proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció
dels acords següents:
1. Manifestar el profund desacord per l'increment de les tarifes del transport
metropolità per l'any 2012 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'ATM.
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2. Proposar a l'ATM que estudiï la revisió dels preus de totes els títols de transport
per situar-los entorn de l'augment de l'IPC.
3. Proposar a l'ATM que estudiï la creació de nous títols anuals amb preus més
avantatjosos per tal de facilitar l’ús del transport públic als usuaris habituals. En
aquest sentit s’hauria d’estudiar la creació d’una targeta anual T-ANY al preu de
400 euros, o similar, vàlida per a les 6 zones i destinada al públic en general i una
targeta T-JOVE-ANY, pels menors de 25 anys a un preu al voltant 200 euros, i en
les mateixes característiques.
4. Demanar al Govern de la Generalitat que de manera URGENT, enceti els treballs
per aprovar una Llei de Finançament del Transport públic.
5. Donar trasllat d'aquests acords a l'ATM, l'AMB, als grups parlamentaris, a
l'Associació per la promoció del transport Públic, als sindicats CCOO i UGT, i a les
associacions juvenils del nostre municipi.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Simplement per agrair la voluntat del Grup d’Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida
Alternativa de consensuar aquesta moció que havíem presentat amb les nostres
esmenes, agrair a tots els grups municipals el seu vot favorable i comentar que les
esmenes que ha presentat Esquerra Republicana de Catalunya anaven en el sentit de
fer veure que les decisions que es van prendre al Consell d’Administració de l’ATM
també afecten el Masnou, perquè, al Masnou, el transport urbà està integrat i el preu
que aproven directament a l’ATM és el que és vigent aquí, al municipi. Això volíem que
constés en la moció i en aquest sentit han anat una mica les nostres esmenes.
El Sr. Francesc Xavier Serra
En tot cas, m’estalviaré una explicació més llarga, atès l’hora que és i el fet que
queden unes quantes mocions. Atesa la unanimitat, l’únic que faré serà agrair el vot a
tots els grups municipals d’aquesta moció.
13) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a la supressió de
l’augment de la quota a les escoles bressol a partir del mes de gener
La Sra. Núria Fusellas
La moció que hem presentat ha estat esmenada per Iniciativa i l’hem tornada a
presentar als Serveis Centrals.
La Sra. Núria Fusellas i Gaspà llegeix la moció següent:
“Atès que d’acord amb les disponibilitats pressupostaries del Departament
d’Ensenyament, l’import de la subvenció que s’atorgà per alumne de les Escoles
Bressols Municipals pel curs 2.010-2011 va ser de 1.600€, quan exercicis anteriors
havia estat de 1.800€, el que ja va suposar un augment a la quota de les famílies que
va passar a ser de 150€ al mes.
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Atès que arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als
ajuntaments del finançament de les escoles bressol, l’Ajuntament del Masnou en Junta
de Govern del 22 de desembre va decidir augmentar la quota a partir del gener de
150€ a 180€, el que suposa un 20% d’augment, amb l’argument que la disminució en
la subvenció de la Generalitat comportava per a l’Ajuntament una disminució
aproximada
de 20.400 €.
Donat que si les famílies no poden fer front a l’augment de la quota es difícil que
puguin prescindir del servei i organitzar-se d’una altra manera donat ja ha
transcorregut un trimestre del curs escolar.
Atès que per la situació de crisi generalitzada, les famílies ja suporten força pressió
econòmica per l’augment d’altres impostos municipals i situacions particulars que
disminueixen el seu poder adquisitiu.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes del Masnou, proposa al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer. Suspendre l’augment de la quota a les escoles bressol i que es mantingui
durant la resta del curs 2.011-2012 per no alterar encara més l’economia de les
famílies.
Segon. Reclamar a la Generalitat una via immediata, amb un calendari concret, per
liquidar el deute que prové de l’any 2.010 i concretament el que correspon al curs
2.011– 2.012, tal com s’havia acordat, és a dir, 1.600€ per alumne.
Tercer. Realitzar un estudi exhaustiu dels costos del servei d’escola bressol municipal
que permeti calcular quina hauria de ser la quota pel curs 2012-2013, i valorar quina
hauria o podria ser la aportació de cada estament implicat (govern autonòmic,
municipal i famílies) i que abans de la fi del primer trimestre de 2012 es presenti la
nova proposta de preu públic que pugui ser aprovada abans del període de
preinscripció per a les escoles bressol municipals.
Quart. Instar al govern municipal al manteniment de les dues escoles bressol
municipals al Masnou preservant els criteris sostenibles de qualitat i econòmics que
van propiciar la seva creació, ja que son un be irrenunciable assolit pel nostre municipi.
Cinquè. Comunicar l’acord a mares i pares d’alumnes de les escoles bressol
municipals i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”
El Sr. Francisco Avilés
Jo demanaria si és possible fer la votació per punts, tal com vaig manifestar ahir a la
Junta de Portaveus. Com a mínim, fer un primer bloc per al primer punt i la resta seria
un altre bloc.
El Sr. Màxim Fàbregas
Jo volia recordar que el nostre Grup va presentar-hi moltes esmenes i que només se
n’han acceptat algunes de molt restringides; per tant, nosaltres les esmenes les
mantenim, les llegirem i demanarem que es votin.
La primera era per mantenir l’errada que es continua mantenint a la proposta
presentada pel Partit Socialista i esmenada parcialment.
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L’augment de quota, ja ho vaig explicar a la Junta de Portaveus, no es va produir com
a conseqüència... L’augment de quota al qual es fa referència, quan diuen vostès que
va passar a ser de 150 euros, no es va produir com a conseqüència de la comunicació
del Departament d’Ensenyament conforme hi hauria una reducció, perquè la quota no
es va modificar, la quota es mantenia fins al mes de desembre de 2011 en 150 euros
des de feia com a mínim tres anys; per tant, això era una incorrecció que enteníem
que s’havia de rectificar. No afectava les propostes d’acord, però conforme amb el que
és cert, això és una cosa que s’havia de rectificar, no s’ha rectificat; per tant, mantenim
aquesta esmena.
Després, hi havia dues esmenes més que intentaven fer un recordatori històric del qual
no podem prescindir, entenem. Primer s’havia de parlar i jo, o no ho he sentit bé, i si
no ho he sentit bé demano disculpes, s’havia de parlar que hi havia hagut una moció
conjunta de tots els grups municipals que es va aprovar, en la qual es rebutjava la
decisió del Departament d’Ensenyament de disminuir la subvenció als ajuntaments per
a escoles bressol i escoles de música, i en aquest sentit nosaltres proposàvem afegirhi un paràgraf.
També volíem que constés en la moció, perquè, justament, és un tema del qual
acabem de parlar, que el nostre Grup Municipal havia presentat un recurs de reposició
que acaba de ser rebutjat.
Per tant, aquestes tres propostes nosaltres les fèiem i enteníem que el fons de la
moció no el tocàvem, però que sí que el complementàvem i contribuíem que la
ciutadania del Masnou en tingués més coneixement. Per tant, demanem al Partit
Socialista que s’ho repensi. I enteníem que la proposta d’acord tercer que ells
plantejaven era millorable i per això nosaltres el que proposàvem era substituir-la per
la que havíem presentat en el recurs de reposició. Aquí no en farem batalla. En
definitiva l’objectiu era el mateix: que la quota continuï sent de 150 euros, que es faci
un estudi per saber quins són els costos reals de les escoles bressol i que abans de la
preinscripció hi hagi una proposició de preu públic perquè la gent, com dèiem abans
en el punt anterior, conegui les regles del joc abans de començar la partida. Però jo
entenc que almenys el Partit Socialista hauria d’acceptar que en l’exposició del motius
aquestes tres reflexions que feia el nostre Grup Municipal s’incorporessin, i
renunciaríem a demanar la modificació de l’acord tercer.
La Sra. Núria Fusellas
En principi acceptaríem la primera esmena i la segona, però la tercera no.
El Sr. Eduard Garcia
Nosaltres el que demanaríem és, entre altres coses, per aquest debat que s’està
produint aquí, que aquesta moció passés a Comissió Informativa, perquè també
recordem que el Ple té delegada la competència d’aprovar la modificació dels preus
públics a la Junta de Govern i que qualsevol modificació del preu s’ha de vehicular
amb l’expedient corresponent, que ha de ser aprovat per aquest òrgan previ dictamen
de la Comissió Informativa d’Administració i Finances; per tant, creiem que el
procediment més lògic i més natural és que aquesta moció passi per Comissió
Informativa i que segueixi el curs que li correspon.
La Sra. Núria Fusellas
Sí, en principi sí que ha de passar per Comissió Informativa, que així sigui.
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S’acorda passar la moció a Comissió Informativa d’Administració i Finances.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Jo demanaria la paraula per respondre les altres mocions, perquè ho pensava fer
després de la votació d’aquesta i, com que s’ha retirat, m’he quedat a mitges.
En primer lloc, demano disculpes a tothom per arribar tard. A vegades costa de poder
compaginar la feina amb les obligacions que tenim a l’Ajuntament i avui ha estat el
cas.
De fet, deia abans el senyor Gual: “I no tens rèplica, una contesta?” I dic: “M’espero,
després, m’espero”. Hi havia una raó perquè m’esperés, des del meu punt de vista, i
és que, tret d’aquesta moció que s’acaba ara mateix de passar a Comissió, totes les
mocions són de caràcter econòmic i són per dir, entre cometes, “no a les retallades”.
Seria el resum de les mocions que s’estan presentant avui: no al pagament de la taxa
de clavegueram, sí per recuperació de barems —que hi hem estat d’acord, ara ho
puntualitzaré—, rebutjar la pujada de preus de l’ATM, supressió de les quotes bressol,
Llei de barris —aquesta no és de retallades, és de més despesa, però si fa o no fa ve
a ser el mateix. Per aquest motiu, hem esperat fins al final, perquè volíem fer una mica
de compendi de la nostra explicació, perquè entenem que totes van en la mateixa línia.
Jo no sé si aquesta línia és una línia que es podrà mantenir durant altres plens,
perquè, si demanem no a les retallades de tot, podem estar fins al final de legislatura
demanant no a tot, perquè hi ha hagut moltíssimes retallades.
I aquesta és la veritat. La nostra postura, i la diré per passos, respecte a les pujades
d’impostos que va tenir el municipi i a l’increment de taxes, preus públics,
clavegueram, l’increment de l’IBI, alguns preus públics que s’estaven estudiant en
aquell moment, la zona blava, etc., ja la vam reflectir al Ple del dia 20 d’octubre i,
d’acord amb les dades i la situació econòmica del municipi que en aquell moment
coneixíem, amb el coneixement que teníem en aquelles dates, vam ser molt crítics
amb totes les pujades. Aquesta va ser la nostra postura i, de fet, vam estar en contra
de totes i així ho vam manifestar.
També hem de dir que pel camí, des d’aquell 20 d’octubre fins ara, hi ha hagut canvis i
han succeït moltes coses, tant en la despesa de l’Ajuntament com en els ingressos.
Per aquest motiu, hem fet un replantejament d’alguns dels temes que al seu moment
vam votar en contra. Dit això, continuem pensant que la ciutadania ja està pagant
d’una manera molt elevada les factures de polítiques irresponsables, en part per les
despeses fetes, principalment, en el cas nostre, per governs d’esquerres que van
mesurar poc el que és la cosa pública. Malgrat això, penso que la responsabilitat
obliga qui governa, ja que hereta, com es diu, sense beneficis ni inventari —tu quan
reps una herència pots dir, mira, no la vull, perquè és molt gros, els deutes són molt
grossos. Aquí no és així. Quan un ho rep, rep els béns i els deutes, i també la
responsabilitat obliga qui no governa, com és el cas dels membres d’aquest consistori,
ja que representem la gent que ens va donar la seva confiança a través del vot. Quina
va ser a grans trets aquesta herència rebuda? Doncs deutes, principalment, i
compromisos de despeses —i vaig al tema que ens ocupa—, molts dels quals poc
assumibles o inassumibles, i sobre els quals s’han plantejat algunes de les mocions
plantejades. Estic parlant en concret de la Llei de barris.
Les lleis de barris provoquen una despesa pública molt important que surt dels nostres
impostos, per tenir més maco el carrer, per tenir més maques una sèrie d’actuacions
urbanístiques, i s’han de pagar. Jo no sé si avui és gaire oportú demanar polítiques
expansives de despesa i més en temes com aquest. Potser estaríem d’acord a
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demanar polítiques expansives de despeses en temes productius i deixar-les per a
més endavant, i per aquest motiu hem estat en contra d’això. Demanant l’aplicació de
despeses a unes lleis que avui en dia estan buides, sense cap tipus de recursos, no té
cap sentit demanar que es gasti el que no tenim, i per aquí no podem entrar. Penso
que quan millorin els comptes públics i tinguem un sanejament tant de la Generalitat
com del nostre Ajuntament —això esperem que arribarà, ja ens ho deia el Sr. Birba,
dos, tres, quatre anys, tan aviat com sigui possible, ho desitgem—, quan arribi aquest
moment plantejarem fer polítiques de despesa en coses en les quals ens ho puguem
permetre. És com qui té una cosa i quan l’arregla? Doncs quan pot. Doncs aquí
estaríem parlant a grans trets del mateix.
Respecte a la tarifa del transport, pensem que el model de transport públic és un mal
que pot tenir més eficiència, i pensem i estàvem en contra de les pujades que s’han
plantejat. Llavors, a aquesta moció vam votar que sí.
Sobre la taxa de clavegueram, que al seu dia no ens va agradar, hem de reconèixer, i
és així, que respon a un servei, si no m’equivoco, que fins a aquell moment s’estava
atenent amb altres excedents o altres romanents de l’Ajuntament, i aquests van
desaparèixer. Es pagaven uns serveis, no hi havia una taxa i, bé, van desaparèixer els
romanents, i això ho vam constatar a final d’any. A mesura que va passar l’any, vam
veure l’evolució dels comptes públics, vam veure els excedents i es preveia que amb
els excedents que s’havien pagat altres despeses del municipi es faria i no hi eren.
Llavors, no seria possible atendre de manera racional una despesa, i entenc racional
una taxa que es correspon a un servei: una taxa, un servei. Si hi ha un servei i no hi ha
una taxa, jo entenc que això no seria racional. Per això hem votat en contra d’aquest
punt.
Sí que hem votat a favor i estàvem d’acord a recuperar els barems fiscals de
bonificacions, tant en els IBI com de les taxes, en la mesura que la normativa ho
permeti. Sembla que no és possible o que és difícil l’aplicació tècnica per les dates en
què estem ara mateix. En tot cas, la nostra intenció, si fos possible..., aquí hi hauríem
estat d’acord.
Respecte al tema de les escoles bressol, tenia jo contestada aquí una resposta, me la
guardo per a més endavant, ja l’explicaré quan toqui en algun altre Ple. Tot i així,
també encara que ja estigui el tema fora, nosaltres pensem, i així ho volia exposar
avui, que el model d’escoles bressol és manifestament millorable, o sigui,
manifestament millorable perquè suposa una despesa pública molt elevada i penso
que podria prestar un millor servei amb una menor despesa plantejat d’una altra
manera. En tot cas, no sé si ens pagarà els endarreriments la Generalitat de les
escoles bressol, per la qual cosa s’ha hagut de fer una moció i aprovar-la, perquè ens
paguin el que ens deuen, o sigui, hem arribat fins a aquest extrem. Res més. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sr. Parés, aquest procediment és totalment irregular.
El Sr. Pere Parés
Sí, sí, és que és totalment irregular. Hi estic d’acord. He volgut donar sortida a la
seva...
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El Sr. Màxim Fàbregas
Hauríem entès aquesta intervenció si el senyor De las Heras hagués arribat ara
mateix, però ha arribat amb temps suficient per poder argumentar la seva posició en
cadascuna de les mocions.
No, una cosa ràpida. Primer, aquí no estem parlant —no sé, jo crec que el senyor De
las Heras, justament perquè les seves obligacions professionals li han impedit arribar
amb més temps, va accelerat i s’equivoca— aquí no estem parlant de retallades. Del
que estem parlant és de no fer més augments impositius, senyor De las Heras. Quan
estem parlant de suprimir la taxa de clavegueram no estem parlant de retallades de la
despesa pública, estem dient que no estem d’acord amb un augment impositiu,
exactament igual que amb el tema de l’IBI, i exactament igual que amb el tema de les
bonificacions d’escombraries, i vostè ha fet referències —i això ja em comença a
escamnar— a polítiques irresponsables de governs d’esquerres. Miri, això és una
afirmació que no li permeto, amb tota la cortesia personal, però amb tota la descortesia
política. No la hi permeto perquè jo entenc que les polítiques que ha desenvolupat
aquest Ajuntament els darrers vuit anys es poden qualificar de qualsevol manera
menys d’irresponsables i el convido que faci una llista exhaustiva i una per una de
quines són les actuacions que, des del seu punt de vista, són irresponsables i, per
tant, que si el seu partit hagués governat no hauria portat a terme, cosa que confio que
no passi en molt i molt de temps, pel bé del nostre municipi. Perquè, si per vostè la Llei
de barris significa invertir diners a posar els municipis macos, ja entenem quin és el
seu concepte de Lleis de barris i entenem que, quan parlàvem de comprensió lectora i
dèficit, vostè està manifestant ara mateix, amb tots els respectes, que o bé no estava
atent la lectura o li costa d’entendre que, quan el Parlament de Catalunya es pronuncia
en unanimitat i, per tant, amb els vots del seu partit, per mantenir la Llei de barris és
que no comparteix la seva opinió que la Llei de barris significa posar maco una part del
municipi.
I respecte al model d’escoles bressol, i ja li ho vaig dir ahir a la Junta de Portaveus, em
fa moltíssima por. No se m’ericen els cabells perquè no pot, perquè no me’n queden
gaires, però jo cridaria la ciutadania del Masnou que, en el moment que el Partit
Popular ens expliqui quina és la seva visió d’aquests nous projectes i noves formes
manifestament millorables de gestionar les escoles bressol, actuï en conseqüència.
Suposo que no anirà per la línia, per la mateixa línia, que la que està portant a terme el
nou Govern de la ciutat de Barcelona, perquè, llavors, ja els cabells no és que se
m’ericin, és que em quedo sense. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Sí, sí, sí, jo he donat la paraula als altres, no veig per què no la hi puc donar a vostè.
Estem fent un debat d’una moció que s’ha retirat, és que és curiós això, però...
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Per respondre a la part del discurs que fa referència a la
moció de la taxa de clavegueram. Jo estic sorprès, senyor De las Heras, perquè no
havia vist mai un canvi de criteri de blanc a negre tan gran i en tan poc temps. Vostè
va entrar en aquest Ajuntament, s’hi va incorporar al mes de maig o juny, al mes
d’octubre vam parlar de les ordenances fiscals i vostè era l’abanderat de no cobrar
impostos i gastar menys diners. Aquest era el seu discurs. I avui el que està és votant
justament el contrari: més impostos i gastar més. El que nosaltres hem pretès amb la
moció de la taxa és pal·liar un augment que, per cert, li recordo va ser el Sr. Rajoy qui
es va inventar aquest criteri, perquè és una manera de donar més recursos a una
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administració que està mancada de finançament, i així era, que li paguin els seus
contribuents i que no em vinguin a demanar més diners a l’Estat, que siguin els seus
contribuents que li solucionin el problema. I, a canvi, el que fa l’Ajuntament del Masnou
a la proposta de pressupost que ja tenim sobre la taula és no rebaixar despeses, és
política expansiva, és justament el contrari del que vostè ens està dient. Vostè diu que
s’ha de cobrar una taxa quan es presta un servei, doncs en el 10% d’aquest d’IBI
justament no hi ha cap servei; ens l’apugen un 10% per la cara.
El Sr. Federico de las Heras demana la paraula, i el Sr. alcalde considera que no es
procedent aquest nou torn.
14) Moció presentada del Grup Municipal del GIM de creació d'una illa de
vianants al barri d’Ocata
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, si se’m permet... Ahir a la Junta de Portaveus, el Grup d’Esquerra
Republicana va presentar unes esmenes. Avui han estat transaccionades pel Grup
Independent del Masnou i crec que hem tingut una proposta definitiva, que és la que
passaré a llegir. Em sembla que comptem amb l’adhesió de tots els grups i així també
ho llegiria. Faltaria confirmar si el Grup del Partit Popular s’hi adhereix o no s’hi
adhereix, ja que, llavors, diríem així que és una moció que ha presentat el Grup
Municipal Independent del Masnou amb l’adhesió de la resta de formacions: CiU, PSCPM, ICV-EUiA, ERC-AM, PP i el mateix GIM.
El Sr. Francisco Avilés i Salazar llegeix la moció següent:
Moció conjunta dels grups municipals del GIM i ERC-AM de creació d'una illa de
vianants al barri d’Ocata amb l’adhesió de tots els grups municipals de
l’Ajuntament del Masnou (CiU, PSC-PM, ICV-EUiA ERC-AM i PP)
“Atès que la zona del Barri d’Ocata compresa pels carrers de Sant Agustí, Sant
Domènec, Sant Lluc i la travessa de Capità Maristany Noms formen una illa de carrers
on la circulació de vehicles és complicada per l’amplada de les calçades que la
formen.
Atès que no resulta imprescindible la circulació per aquesta illa als vehicles que
vulguin anar en qualsevol de les direccions possibles, tant per anar a les zones nord o
sud del Barri d’Ocata.
Atès que l’activitat comercial de l’illa actualment es limita a la farmàcia, que s’hi pot
accedir des del carrer de Doctor Botei.
Atès que aquesta zona és l’antic barri mariner i la seva configuració la fa més pròpia
d’un casc antic que qualsevol altra consideració urbanística.
Atès que ha de ser una prioritat pels governants municipals preservar espais del poble
amb la seva idiosincràsia, com és el cas d’aquesta zona tant emblemàtica.
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana del Masnou preveu la creació progressiva d’una
àrea de prioritat per als vianants als carrers del nucli antic.
Atès que l’Ajuntament, segons es preveu el Pla de Mobilitat Urbana, ja està aplicant
criteris semblants en altres zones puntuals de la població, com ara els voltants de
l’Antic Edifici de Correus.
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Atès que és prou coneguda la reivindicació dels veïns de la zona en el sentit de limitar
l’accés a l’illa només als vianants, restringint l’accés de vehicles exclusivament als
veïns.
Atès que la situació econòmica actual de l’Ajuntament del Masnou no permet fer
actuacions que suposin inversió.
És per tot això esposat, que els grups que formen part del consistori proposen al Ple
l’adopció dels següents acords:
1. Ratificar les actuacions incloses en el Pla de Mobilitat Urbana del Municipi del
Masnou per a la millora de la mobilitat al nostre municipi, entre les quals hi ha la de
convertir el nucli antic en una zona de prioritat per als vianants.
2. Demanar a l’equip de govern, i concretament a la regidoria de mobilitat, que iniciï
les actuacions necessàries per estudiar els costos i el termini d’execució de declarar
la zona del Barri d’Ocata, compresa pels carrers de Sant Agustí, Sant Domènec i la
travessa de Capità Maristany com a zona de prioritat invertida, és a dir, on els
vianants tinguin la preferència d’ús, i es limiti l’accés dels vehicles als veïns, com ja
s’ha fet en altres punts de la població.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, m’explico, sobre aquesta moció. Abans —i faig un incís, després comentaré
alguna cosa més per no allargar-me ara— vaig preparar l’exposició i ho explicava tot
seguit perquè pensava arribar més tard i he pogut arribar una mica més d’hora i, bé,
vaig condensar tota l’explicació, i al final ja la tenia muntada i no tenia temps material a
desmembrar-la.
Amb aquesta moció hi hem estat d’acord, però sí que demanaria i, ho vam comentar
així a la Junta de Portaveus que, atès que aquest tipus d’actuacions que es preveuen,
segons ens van comentar, dins el Pla de mobilitat al Masnou, són actuacions que
s’han de fer un any i un altre, i potser per ser coherents hauríem de coordinar les
prioritats i establir un calendari, en la mesura que el pressupost ho permeti, per anarles aplicant i, d’aquesta manera, tancar un tema que sabem que s’ha de fer, però que,
per un tema d’execució pressupostària —ho comentaven l’altre dia— d’uns cinc
milions d’euros —el cost de fer tot el Pla de mobilitat— i vint milions més —parlàvem
d’accessibilitat, també, 5 de mobilitat i 20 d’accessibilitat, és clar—, entenem que són
unes xifres que avui dia s’escapen de les nostres possibilitats. Penso que seria bo
plantejar aquest tema, establir un calendari i executar-lo amb un pacte entre tots els
partits, perquè, malgrat que governi un o governi un altre, aquest calendari segueixi un
curs ordinari i no subjecte, potser, a tensions o pressions d’uns interessos o d’uns
altres. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Nosaltres hi estem a favor per una qüestió de principis ideològics. El nostre programa
ja recollia aquest tipus d’actuacions de pacificació de diferents zones del Masnou. El
que jo volia era fer esment que, justament, també en aquesta zona, hi ha realment
problemes de mobilitat, perquè l’avinguda de Joan Maragall separa una mica una part
d’activitat industrial, i allà realment hi ha veritables problemes quan entren camions i
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han de fer maniobres, i això és un problema que el barri pateix. Per tant, jo el que
afegiria a aquesta moció és que també es tingués en compte tot el tema de la mobilitat
d’aquella zona del barri, perquè és més complex del que sembla en primera instància.
I ja està. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, res, per agrair, lògicament, la participació d’Esquerra Republicana en la modificació
de la moció, així com l’adhesió que han fet la resta de grups, que significa un passet
més en allò que sembla ser que estem tots d’acord. Gràcies.
15)

Moció que presenta el Grup Municipal del GIM de restauració del topònim
“El Masnou” a la sortida 13 de l’AP-7 i adequació del mateix topònim a la
sortida 218 de la C-32

El Sr. Francisco Avilés i Salazar llegeix la moció següent:
“Atès que durant molts anys, a la sortida 13 de l’autopista AP-7, a la llegenda del rètol
hi figurava sempre la població del Masnou, com a referent de població costanera
propera a aquest desviament. Aquesta sortida es troba a l’alçada dels termes
municipals de Granollers i Vilanova del Vallès.
Atès que des de fa uns mesos, aquesta sortida s’ha modificat i les poblacions que hi
surten cap d’elles fa referència a la nostra vila.
Atès que l’AP-7 és l’autopista que ve de França pel nord i del sud d’Espanya pel sud, i
suposa un fet rellevant que El Masnou figuri en les poblacions de referència pel que fa
a destinació turística.
Atès que el Port Esportiu és un referent per a molts turistes i per a persones amb
domicili a l’interior de l’Estat interessades en deixar el seu vaixell al nostre port.
Atès que la nostra és primera platja que es troben tots aquells conductors que circulin
per l’esmentada autopista, surtin per la sortida 13 i es dirigeixin a la costa.
Atès que la sortida 218, de l’autopista C32, al seu pas pel terme municipal de Montgat,
quasi limitant amb el de la nostra vila, fa esment a les poblacions de Montgat (nord),
Mataró i Girona, quan al final d’aquesta sortida s’arriba pràcticament a la platja del
Masnou (rodona de Montgat).
Atès que, a més de les raons esmentades en el punt 1 i següents, es confon als
conductors indicant que la sortida per anar al Masnou és la següent (Alella-El
Masnou), ja de peatge i que no connecta directament amb la zona de platja, Port
Esportiu i resta d’activitats turístiques de casa nostra.
Atès que és responsabilitat dels governants municipals la promoció de la nostra vila,
especialment com a vila marinera i amb un port esportiu de reconegut prestigi.
Atès que malgrat tot, El Masnou continua sent una població de marcada afluència
turística, especialment a l’estiu, on el Port Esportiu, les platges del Masnou i Ocata, el
càmping Masnou o l’Hostal Torino, entre d’altres, conformen una oferta suficient per
donar a la nostra vila la consideració de destinació turística.
És per tot això esposat, que el Grup Independent del Masnou proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
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1.- Iniciar les actuacions necessàries perquè l’Ajuntament del Masnou insti al Ministerio
de Fomento a què torni a posar el nom del Masnou en la sortida 13 de l’autopista AP7, sense perjudici de cap dels que hi ha ara, però sense que la inclusió de nous
topònims minvi la presència històrica i reconeguda de la nostra vila com a referent
marítim i turístic a la zona.
2.- En el mateix sentit, iniciar les actuacions necessàries perquè l’Ajuntament del
Masnou insti al Ministerio de Fomento a què inclogui el nom del Masnou en la sortida
218 de l’autopista C-32, sense perjudici de cap dels que hi ha ara, però que amb la
seva inclusió es doni la importància real a la vila del Masnou també com a referent
marítim i turístic.
3.- Donar complida informació d’aquest acord als mitjans de comunicació locals i als
punts de referència turística del poble.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Només per aportar una informació complementària. Pel que fa
a la sol·licitud a què fa en aquesta moció el Grup del GIM, des de l’Ajuntament ja s’han
fet algunes gestions en aquest sentit. La primera va començar l’any 1989, quan es va
enviar una carta a la Demarcació de Carreteres de l’Estat sobre el rètol del que abans
era l’A-7, l’autopista del Vallès, per entendre’ns, per demanar que hi figurés en aquell
cas el topònim —no el topògraf. El 2010, al mes d’abril, s’enviava una altra carta a la
Demarcació de Carreteres, també amb una demanda en el mateix sentit, perquè hi
figurés el topònim, i després, al cap de dos mesos, al mes de juny del 2010, també
s’enviava un escrit a Acesa demanant això, que figurés el topònim del Masnou a les
retolacions tant de l’AP-7 com de la C-32.
Bé, d’aquestes tres cartes que va enviar l’Ajuntament només se n’ha rebut una única
resposta, que és de l’any 1990, la qual, fent referència a l’autopista del Vallès, de
Salou-La Jonquera, A-7, diu que la retolació s’ha desenvolupat seguint la norma de
Recomendaciones para el proyecto de enlaces, de la Direcció General de Carreteres,
que estableix la conveniència que només figurin el nom de dos municipis en cada un
dels rètols. Actualment no sé si regeix aquesta normativa. Comprovarem que no hi
hagi altres retolacions en les quals hi hagi més de dos noms de municipis i, en tot cas,
farem arribar a qui correspongui una carta per sol·licitar que hi incloguin el terme
municipal del Masnou. Gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
El nostre Grup agraeix sempre l’esforç que faci qualsevol persona, en aquest cas grup
polític, per a la utilització del nostre idioma, el català, però espero que encara que
s’hagi llegit l’índex de la moció tal com estava presentada, que això es modifiqui, que
el que havien presentat és el que realment s’ha llegit al Ple. Ho dic perquè no hi hagi
després confusions quan això arribi on sigui.
El Sr. Pere Parés
Doncs donem per tancat aquest... Hi ha alguna moció d’urgència? Dues mocions
d’urgència? Primer haurem de votar la urgència.
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La Sra. Elena Crespo
Hola, bona nit. No m’estendré gaire. El motiu de presentar-la per urgència era perquè
el dia 8 de març ja ens quedava molt lluny en el següent Ple municipal i llavors no
hagués tingut sentit presentar-la. Intento ser breu.
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta la moció següent:
•

Moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre la celebració del 8 de març,
Dia Internacional de la Dona

La Sra. Elena Crespo i Garcia llegeix la moció següent:
“El 8 de març, Dia Internacional de les Dones és, especialment, una data per celebrar
els actes de valor i decisió de moltes dones que, arreu del món, han lluitat pels seus
drets, intentant fent d’aquest món un lloc més just. És, també, un moment per
reflexionar i posar en valor els avenços aconseguits per les dones i reivindicar i exigir
els canvis necessaris per tal d’avançar cap a l’equitat de gènere.
Avui, el món es troba immers en una crisi econòmica, social i de valors i les seves
greus conseqüències les estan patint les persones que es troben en una situació de
més vulnerabilitat. Les dones ens trobem en aquest col·lectiu, ja que patim les
conseqüències d’una societat encara avui patriarcal i sexista (violència masclista,
menys salari, més precarietat laboral, sostre de vidre, assumpció de les tasques de
cura i domèstiques, etc...).
La nostra coalició ICV-EUiA volem reivindicar avui, més que mai, l’esperit primigeni del
8 de març i la memòria de totes les dones que d’una manera visible o invisible han
contribuït a l’avenç dels drets dels quals gaudim en aquests moments. I és en aquesta
data tan significativa que exigim la necessitat d’avançar en l’equitat de gènere, fent
polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant els drets de les
dones, amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica,
Per tot això exigim:
1.- Que les mesures d’ajust i d’austeritat no es converteixin en una excusa per diluir
drets a la ciutadania ni per imposar doctrines que res tenen a veure amb la crisi. En
especial, exigim , que no es modifiqui de manera restrictiva la Llei de l’avortament ni es
retallin els drets laborals de les treballadores.
2.- Que es garanteixi el benestar de la ciutadania amb els serveis i prestacions
corresponents en una societat que vol avançar en la corresponsabilitat de la cura
familiar.
3.- Que les administracions públiques destinin els recursos necessaris per garantir el
dret de les dones a viure sense violència així com un suport explícit a les metodologies
que treballin des de l’educació, la prevenció i la intervenció contra aquesta xacra.
4.- Que les Administracions locals mantinguin, impulsin i concretin les polítiques
d’equitat de gènere en els municipis i que ho facin al cantó de les entitats feministes i
amb el foment de la participació de les dones de cada municipi.”
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 20 vots
a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i PP) i 1 vot d’abstenció (GIM). S’aprova la
urgència per majoria absoluta.
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El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU,
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots en contra (PP). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Si bé en relació amb la urgència, perquè és un tema que es repeteix cada any, el tema
del 8 de març, i, per tant, jo crec que podria haver estat més oportuna, haver-la
presentada en temps i forma, com tocava, i no ara d’urgència. I bé, en relació amb el
contingut, estem completament d’acord amb el que s’hi explica. Per tant, no podria ser
un altre que vot afirmatiu.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, nosaltres no hem pogut... Hem escoltat la moció, no l’havia llegida sencera, i a la
urgència hem dit que sí, a la moció hem votat que no i no és que estiguem d’acord en
tots els continguts, però, evidentment, estem en desacord amb els temes de
l’avortament plantejat en un dels apartats d’aquí. No hi estem conformes i hi hem votat
en contra.
La Sra. Marta Neira
Evidentment, nosaltres estem totalment d’acord amb la moció que ha presentat
Iniciativa. El que passa és que nosaltres creiem que estem en un moment en què tot el
que afirma aquesta moció s’haurà de lluitar als carrers i no aquí; en aquest
Ajuntament, evidentment, no hi ha gaire a fer. Nosaltres tenim un govern i una regidora
d’Igualtat que jo és la primera vegada que veig, per exemple, que a l’agenda
d’activitats que no hi apareix cap activitat per al 8 de març. Jo crec que és la primera
vegada en vuit anys que ho veig això. Almenys a l’agenda no hi apareix. Per tant, no
sé si no ha tingut temps de preparar-les, si les ha preparades i no les ha publicades...
El cas és que no en tenim cap informació. És evident que estem en un moment en què
estan predominant polítiques de dretes. Jo, al contrari del que creu el Sr. Federico de
las Heras, penso que ara viurem un retrocés molt important, sobretot en polítiques
socials, en què s’havia avançat moltíssim gràcies a les polítiques d’esquerra, i ara
veurem un retrocés molt important. Per exemple, pel que fa a la Llei de l’avortament,
tornarem a l’any 1985; en els drets dels homosexuals recentment adquirits,
segurament, hi haurà un retrocés també i, en fi, així podem seguir. Què farem?
Haurem de lluitar al carrer. Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
I tant, que no retrocedirem tant, no s’espanti tant.
El Sr. Pere Parés
Senyora Martínez.
La Sra. Carmen Martínez
Perdoni.
La Sra. Judit Rolán
Moltes gràcies, senyor alcalde. El 8 de març és del Dia Internacional de les Dones i
des de la Regidoria es programaran un seguit d’actes adreçats a tots els vilatans i
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vilatanes del Masnou que volen participar en la celebració d’aquest dia, i a tothom, per
seguir construint un futur més igualitari. La finalitat de la campanya és sensibilitzar i
reflexionar sobre les condicions de gènere, les condicions desiguals de gènere
existents a la nostra societat, els costos que tenen i deixar la porta oberta perquè
col·lectivament i de manera transversal es vagi evolucionant en el camí de la reducció
d’aquestes desigualtats. Entenem que el Grup d’ICV-EUiA persegueix els mateixos
objectius que nosaltres proposem a la campanya d’enguany i per això el nostre vot a
favor.
Quant a la resposta de la senyora Neira, vull dir-li que evidentment tindrà la seva
agenda, tindrà la campanya i tindrà els seus tríptics informatius únics i separats per tal
de donar la màxima rellevància i importància a aquesta campanya d’enguany.
La Sra. Elena Crespo
Simplement, vull reiterar les meves disculpes per la forma i el temps de presentació de
la moció.
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta la moció següent:
•

Moció del Grup Municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou en
contra de la reforma laboral aprovada pel Govern de l’Estat i pel
manteniment dels llocs de treball actualment existents a la plantilla
municipal

El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent:
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons
Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre
model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva
feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al
nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat
per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals
en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una
reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació
sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa
els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables.
Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva,
col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis
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sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les
treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació,
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses
i les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de
les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles s’han de manifestar en contra
d’aquestes mesures.
És per tot això que el Grup Municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al govern de l’Estat que interpreti el rebuig social generalitzat que
ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de
febrer de 2012 i, en conseqüència, convoqui la mesa del diàleg social per obrir un
procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la
reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per
assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la
direcció de transformar el nostre model competitiu.
Segon.- Demanar al govern de l’Estat que afronti la necessitat d’enfortir el serveis
públics com a garants de drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30%
de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
Tercer.- Demanar al govern de l’Estat que, d’una vegada per totes, es compleixin els
compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya
entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i
que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions
catalanes.
Quart.- Instar al govern municipal a que es comprometi clarament en el manteniment
dels llocs de treball actualment existents a l’Ajuntament del Masnou i, per tant, a que
garanteixi el seu manteniment al llarg del present mandat municipal 2011-2015.
Cinquè.- Donar suport a les mobilitzacions convocades per al proper 19 de febrer en
contra de la Reforma Laboral aprovada pel govern del Partit Popular.
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern de l’Estat, al President
de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés, del Senat i del
Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO i UGT, a la Federació i a l’Associació de
Municipis de Catalunya i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.”
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El Sr. Màxim Fàbregas
Si em deixeu dos segons, intento justificar la urgència. Aquesta és una moció que tant
CCOO com UGT han enviat a tots els ajuntaments de Catalunya, i entenem que de
l’Estat, perquè sigui presentada als plens municipals. La primera de les accions en
contra de les reformes és la manifestació del dia 19. El Decret és un decret que ja està
vigent, però que s’ha de convalidar al Congrés dels Diputats i, per tant, permetrà obrir
un termini de negociació del seu contingut i per això creiem que és interessant que els
nostres representants al Congrés dels Diputats tinguin el coneixement de quina és
l’opinió que aquesta reforma mereix, en aquest cas concret, de l’Ajuntament del
Masnou.
El Sr. Pere Parés
Aquí, senyor Fàbregas, tenim un petit problema: que no tenim la moció per llegir-la. El
que sabem és el que vostè n’ha llegit. En tot cas, votem-ne la urgència.
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 3 vots a
favor (ICV-EUiA), 14 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i GIM) i 4 vots d’abstenció
(PSC-PM). Es rebutja la urgència per majoria absoluta.
El Sr. Pere Parés
Per tant, sentint-ho molt, és una moció que passarà al proper Ple.
Aquesta moció passa per Comissió Informativa d’Administració i Finances.
La Sra. Marta Neira
A mi m’ha sorprès una miqueta la presentació d’aquesta moció, perquè el nostre Grup
també ha rebut aquesta moció que havia preparat CCOO i UGT i se’ns havia indicat
que la intenció dels sindicats era presentar-la als diferents ajuntaments perquè aquests
la presentin als governs municipals i això era aquesta setmana i, si no ho feien,
nosaltres l’hauríem presentada, però jo crec que també hem de donar la possibilitat als
sindicats que la presentin i, en tot cas, nosaltres, penso que l’hauríem presentada amb
els logos dels sindicats. Jo no sabia si era la moció que a mi m’havia arribat per
aquesta via o era una altra que vostès havien preparat. A mi per això m’ha sorprès una
miqueta. Jo crec que no té res a veure amb la manifestació del diumenge o sigui que
això també ho podem reivindicar la setmana que ve i al mes que ve i se’ns ha demanat
presentar-la, perquè jo vaig dir: “És que nosaltres tenim el Ple aquest mes, aquest
dijous”, i se’m va dir de presentar-la al mes següent, per això m’ha estranyat la
premura, presentar-la a última hora, que en no teníem cap informació.
El Sr. Pere Parés
Ara estem debatent sobre la urgència.
El Sr. Màxim Fàbregas
Per donar explicacions a la regidora. Justament s’ha enviat als ajuntaments amb la
voluntat que els governs la presentessin i no ha vingut amb els logos de CCOO i UGT
perquè no és viable, però, jo, en l’explicació, he fet referència al fet que és la moció
que enviaven CCOO i UGT, i l’únic que hi hem afegit és un apartat, com és lògic, com
suposo que faran altres ajuntaments, que fa referència al municipi del Masnou, que és
on som. I amb tot el respecte, sí que té a veure amb el fet que el diumenge que ve hi
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hagi una manifestació a tot Espanya convocada, perquè entenem que, respecte a la
manifestació, ens podem posicionar d’una manera o altra. I, després, el nostre
Ajuntament no es tornarà a reunir fins al mes de març, el tràmit de la modificació o no
d’aquest Decret que ha aprovat el Govern del PP s’haurà iniciat i, per tant, des
d’aquest punt de vista, és tal com s’havia de fer. És una qüestió de parers.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Nosaltres hem votat en contra de la urgència, ja que no podem comentar per què no
entra en la moció, perquè jo no sé si en altres ocasions en aquest Ajuntament han
entrat mocions d’urgència per temes sobrevinguts. Per exemple quan hem arribat a
cinc milions d’aturats, on eren els sindicats? Gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Pere, ja saps que jo les intervencions que faig són correctes sempre des d’aquest punt
de vista. El que et demano com a alcalde és que es compleixi el ROM i que la gent no
intervingui fora de temps, perquè llavors el que fan és impedir que el debat democràtic
que puguem tenir entre tots els grups es produeixi, perquè ara què hauríem de fer?
Contestar?
El Sr. Pere Parés
Ara hauríem d’entrar en un altre debat.
El Sr. Francesc Xavier Serra
El que no pot ser és que es doni peu a intervencions fora de lloc.
El Sr. Pere Parés
Jo crec que em passa per intentar que tothom expressi la seva opinió, i m’aplico la
norma en el sentit que hauré de ser, a partir d’ara, més restrictiu, i em sap greu.
Donem per tancada la sessió ordinària.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.35 hores del
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es
transcrigui al llibre d’actes, que certifico.
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