Núm. PLE2012/8
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DEL MASNOU DEL 17 DE MAIG
DE 2012
A la vila del Masnou, a les 20.12 h hores del dia 17 de maig 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, el Sr.
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra.
Mª Celia Alcalá Gómez i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 15
de març de 2012, del Ple extraordinari i urgent del 28 de març de 2012, i
del Ple ordinari del 19 d’abril de 2012

S’aproven les actes anteriors, amb unes correccions a les intervencions de les
persones següents:
Sr. Llorenç Birba: Ple del 15 de març, pàgina 41. Ple del 28 de març, pàgina 13 i 14.
Sra. Marta Neira: Ple del 19 d’abril, pàgina 41.
Sr. Joaquim Fàbregas: Ple del 19 d’abril, pàgina 11.
Sr. Pere Parés: Ple 15 de març, pàgina 30.
2)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El Sr. Pere Parés i Rosés llegeix les informacions següents:
Instal·lació de marquesines en el transport urbà
El 12 d’abril passat es van muntar tres marquesines del servei d’autobús urbà a
les parades número 5, 13 i 18.
Aquest muntatge forma part d’un programa que desenvolupa l’Ajuntament amb el
suport de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per a la millora del
servei d’autobús urbà.
Conveni amb l’Institut Mediterrània
Es va aprovar el conveni i l’annex 1 entre l’Ajuntament i l’Institut Mediterrània per a
la utilització d’espais esportius en aquest centre educatiu.
Després de més de deu anys de conveni, es torna a formalitzar, tenint en compte
les despeses de llum i gas que genera aquest ús. Per a aquesta temporada, s’ha
fet la previsió perquè facin servir aquests espais el Club de Patinatge El Masnou i
el Club Judo Rei.
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Control integrat de plagues al municipi del Masnou
La Junta de Govern Local del 12 d’abril de 2012 va aprovar el contracte amb
l’empresa Serviset Plagas, SL, per al control integrat de plagues al municipi del
Masnou.
Com a novetat, aquest any hi hem inclòs el tractament larvicida dels embornals
afectats de mosquit tigre.
Activitats a la Biblioteca
Dintre de les activitats més rellevants que han tingut lloc durant aquest mes passat
a la Biblioteca Joan Coromines, destacarem:
- Lliurament de premis del concurs de punts de llibre, organitzat per la Federació
del Comerç, la Indústria i el Turisme, amb la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou, que va tenir lloc el 13 d’abril, amb motiu de la proximitat de la diada de
Sant Jordi. Hi van participar més de 500 nens i nenes de les escoles del
Masnou.
- Exposició i votació de cartells de Festa Major 2012. Aquest any s’hi van
presentar 19 cartells i va resultar-ne guanyador el cartell “Dos-cents anys com
una ploma”, de la jove masnovina Judit Martínez.
- La visita guiada per a adults amb discapacitats psíquiques de la Fundació el
Molí del Puigverd.
- Reunions del grup de conversa en anglès, a càrrec de Joan Simeón.
- Xerrada sobre la reforma laboral, organitzada per la Regidoria de Promoció
Econòmica.
- Presentació del llibre de Joan Carles Fogo La generación del 27 y los paraísos
perdidos.
- Visita escolar de P-3, P-4 i P5 de l’escola Bergantí del Masnou.
- El concert “El romanticisme musical”, concert de joves intèrprets del Masnou,
sota la direcció de Carmen Amo i Anna Remartínez.
- Explicació de contes en llengua d’origen que organitza l’Associació UNESCO.
- La conferència “La psicologia del color”, a càrrec de Montserrat Lamua,
organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou, i la tertúlia literària
del llibre De parte de la princesa muerta, de Kenizé Mourad.
Conferència organitzada per l’associació UNESCO
El 20 d’abril, l’associació UNESCO del Masnou va organitzar una conferència a la
segona planta de Can Malet dedicada a “La genètica al segle XXI”, a càrrec del
Dr. Roger Colobran.
La Regidoria d’Infància i Joventut va organitzar a Ca n’Humet l’activitat, “Juguem
amb la poesia i l’atzar” i un taller de roses de llaminadura amb motiu de la diada
de Sant Jordi. També es va oferir el taller a tots els instituts dels municipi, que es
va dur a terme a l’IES Maremar i a la Sagrada Família, dins el programa PIDCES.
Campionat Europeu de Patinatge
El dia 27 d’abril vaig assistir, acompanyat del regidor d'Esports, al Campionat
Europeu de Patinatge, que es va celebrar a Blanes, per donar suport a l'equip del
patinatge del Masnou.
El Club de Patinatge va actuar en primer lloc i va quedar en sisena posició.
Arts escèniques
Dins la programació de l’Espai Escènic de Ca n’Humet, han estat acollides les
actuacions següents:
- El dia 21 d’abril, el concert d’Andrea Motis, Joan Chamorro i Josep Traver, amb
èxit rotund de públic i amb la venda de totes les localitats.
- El dia 28 d’abril es va presentar el disc Tot és començar, dels masnovins Caliu,
en un concert que va omplir de gom a gom l’Espai Escènic.
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- El dia 29 d’abril, l’Associació de Dansa del Masnou va presentar Fragments de
dansa, un espectacle que va ser seguit per més de 250 espectadors.
- El dissabte 5 de maig, la companyia masnovina de Teatre Còmic Chapertons va
celebrar el 20è aniversari oferint en un espectacle un recorregut pels gags més
famosos de la seva trajectòria. La sala era plena de públic de totes les edats que
va gaudir amb entusiasme d’un espectacle molt emotiu.
Cloenda dels cursos de formació ocupacional
El dimecres 2 de maig, la sala de conferències de l’Edifici Centre va acollir l’acte
de cloenda dels cursos de formació ocupacional organitzats per l’Ajuntament i
subvencionats pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, en el qual
l’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica, el senyor Joaquim Fàbregas, i
representants de les empreses de formació van lliurar als alumnes el certificats
corresponents.
Els quatre cursos de formació ocupacional que s’han portat a terme aquest any
són el d’empleat/ada d’oficina, anglès per a atenció al públic, monitor/a d’esports i
aplicacions informàtiques de gestió, i hi han participat setanta persones en situació
d’atur.
Inauguració de l’exposició “Fent història en el temps, dotze anys de Luz del
Alba”
El divendres 4 de maig, es va inaugurar, a l’Espai de Trobada d’Els Vienesos,
l’exposició de Luz del Alba “Fent història en el temps, dotze anys de Luz del Alba”.
Fira Flotant
Per dinamitzar la Fira Flotant, el 5 de maig passat, des del Museu Municipal de
Nàutica, i a proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica, es va dur a terme
un itinerari històric pel front marítim. És una activitat nova que s’ha dut a terme
amb la nova empresa de dinamització del Museu, Tanit.
Festa de la Gent Gran
El dissabte 5 de maig, va tenir lloc la 29a Festa de la Gent Gran, a la pista
esportiva de l'avinguda de Pau Casals. Hi van assistir 470 persones, que, després
d’un berenar sopar, van poder gaudir de ball amenitzat pel duet Sensaciones.
Caminada dels Tres Pobles
El diumenge 6 de maig, es va celebrar la setena edició de la Caminada dels Tres
Pobles, que va comptar amb un total de 1.242 persones participants de les tres
poblacions organitzadores. Aquesta xifra significa un 87,1% del total d'inscripcions
que s'hi havien realitzat. El Masnou va comptar amb 641 persones participants;
Teià, amb 320, i Alella, amb 271.
Els regidors delegats d'Esports de totes tres poblacions, Jordi Matas, Oriol Ribera i
Marc Almendro, també van ser-hi presents.
Desfilada de Gossos en Adopció
El diumenge 6 de maig es va fer la Desfilada de Gossos en Adopció. La festa va
ser organitzada per ADAM amb la col·laboració de l’Ajuntament i va ser un èxit de
participació i d’adopcions, ja que quatre gossos del Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia del Masnou —la Blanca, el Chelsea, el Turk i el Houdini— van trobar
una nova llar.
La participació desinteressada de molts comerços del Masnou va fer possible la
rifa de 16 paneres formades per productes i articles dels establiments comercials
col·laboradors. Un altre cop va quedar reflectida la solidaritat dels masnovins i les
masnovines i de tot el voluntariat d’ADAM.
L’Ajuntament va ser-hi present oferint bosses gratuïtes per recollir els excrements,
fent difusió de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals i informant, entre
d’altres, del cens d’animals de companyia, al qual s’han de donar d’alta de manera
obligatòria i gratuïta tots els gossos, gats i fures del Masnou.
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3)

Donar compte dels decrets d'Alcaldia
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 15 de març de 2012, pel qual es
contracta un procurador perquè representi i defensi els interessos municipals
en el recurs número 298/2012 E.
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 27 d’abril de 2012, pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment número 128/2012.
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 8 de maig de 2012, pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment núm. 193/2011.
d. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 8 de maig de 2012, pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment núm. 200/2011.

4)

Donar compte del Decret de liquidació del pressupost de l’exercici 2011

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 3 de maig de 2012, pel qual s’aprova la
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament del Masnou corresponent a l’exercici
2011.
El Ple en resta assabentat.
5)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde,
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard
Garcia i Gebani, la Sra. 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.
6) Modificació de la proposta aprovada al Ple de l’Ajuntament en data 19 d’abril
de 2012 relativa al Reglament de l’equipament cívic de Ca n’Humet
La Sra. Judit Rolán i Romero, regidora delegada de Joventut, llegeix la proposta
següent:
“Atès, que s’ha detectat una errada en la redacció de la proposta de data 30 de març
de 2012, per a l’aprovació inicial del Reglament de l’equipament cívic de Ca n’Humet.
Vist l’informe tècnic justificatiu de la tècnica d’Infància i Joventut de l’Ajuntament del
Masnou, de data 30 d’abril de 2012.
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa, al Ple de la
corporació, l’acord següent:
ÚNIC. APROVAR la correcció de l’acord pres en data 19 d’abril de 2012, el qual,
copiat literalment, deia:
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“PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de l’equipament cívic de Ca
n’Humet, segons Annex.
SEGON. Publicar el Reglament al Butlletí Oficial de la Província.”
I substituir-lo pel text següent:
“PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de l’equipament cívic de Ca
n’Humet, segons l’annex.
SEGON. Sotmetre el Reglament a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.
El termini esmentat començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.
TERCER. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació
o suggeriment durant el termini d’informació pública, el Reglament que ara
s’aprova inicialment es considerarà aprovat definitivament a tots els efectes
sense necessitat de cap tràmit posterior.”
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.
La Sra. Elena Crespo
Nosaltres volíem aclarir que votem a favor de la proposta perquè, tal com la senyora
regidora ha dit, es tracta de ratificar un error de forma, no pas de contingut, que es va
debatre i aquest grup hi va votar en contra; per tant, com que entenem que és un
defecte de forma, hi hem votat a favor, deixant clar que no estem d’acord amb el
contingut.
La Sra. Marta Neira
Sí, també volia fer el mateix aclariment. Evidentment no hi votarem en contra ni ens
abstindrem en un cas d’esmena d’un error d’un procediment, però sí que volem
ressaltar que nosaltres vam votar en contra d’aquest Reglament per la simple raó que
no s’havien tingut en compte les entitats que en fan ús i, per tant, el que nosaltres
creiem és que el que hauria de fer l’Equip de Govern és retirar aquest Reglament i
parlar amb les entitats que fan ús de Ca n’Humet i arribar a un text del Reglament
consensuat. Això seria una bona praxi, per exemple, de participació ciutadana.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Em permet... Aquest Reglament va ser discutit amb les entitats, només vull aclarir això.
I després, vull dir, per refrescar una mica la memòria històrica d’aquest Reglament,
que és molt similar al que hi havia de l’anterior Equip de Govern a l’anterior mandat.
Només volia precisar això.
La Sra. Marta Neira
Jo vaig parlar amb les entitats i em van dir que sí que hi havien presentat esmenes i
només se n’havia acceptada una i que no hi havia hagut el diàleg necessari que havia
d’haver-hi. No sé si es podrien posar d’acord vostès.
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7) Donar compte de la modificació efectuada en el tràmit de rectificacions
prevista en el procediment relatiu a les obligacions pendents de pagament de
conformitat amb el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Al Ple celebrat el dia 15 de març de 2012 es va donar compte de la relació certificada
de les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors de l’Ajuntament del
Masnou per un import total d’1.201.222,55 €.
En data 22 de març de 2012, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va
publicar una instrucció relativa al desenvolupament del procediment de pagament als
proveïdors establert al RDL 4/2012, pel qual s’ampliava el termini fins al dia 8 de maig
de 2012 per fer les modificacions necessàries per corregir possibles errors, aclariment
d’errades, etc.
En aquest tràmit, l’Ajuntament ha introduït noves factures per import de 235.066,37 €,
per la qual cosa, es procedeix a:
Donar compte de la modificació efectuada en el tràmit de rectificacions prevista en el
procediment relatiu a les obligacions pendents de pagament de conformitat amb el
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, l’import definitiu de la qual ha estat de
1.436.288,92 euros, 1.403.046,46 dels quals han estat acceptats pels proveïdors, és a
dir, un 97,69% del total.”
El Ple en resta assabentat.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tal com vostè, jo, tot i que n’hauria donat compte, jo
entenc que el públic ha de saber que nosaltres som contraris a aquesta incorporació
perquè significa incorporar factures —de les quals parlarem més endavant— amb les
quals nosaltres no estem d’acord i tampoc no estem d’acord amb el procediment que
s’ha efectuat, perquè segons consta a l’informe de la interventora, el Govern era
coneixedor de l’existència d’aquestes obligacions i, per tant, tal com vam esmentar a la
comissió informativa, hauria estat un detall del govern haver informat amb suficient
antelació els grups municipals que, quan parlaven d’un milió dos-cents un mil euros,
en realitat estaven parlant, ni que fos el futur, d’un milió quatre-cents trenta sis mil,
gràcies.
8) Aprovació i reconeixement extrajudicials de crèdits en el marc del RDL 4/2012
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegar d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Atès que, en aplicació del RDL 4/2012, s’han comunicat al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques totes aquelles factures que es trobaven pendents de
pagament el 31 de desembre de 2011 i que complien els requisits de l’article 2 del
Reial decret esmentat.
Vist que, en el tràmit d’intercanvi d’informació amb els proveïdors, s’han detectat
algunes factures que calia incloure a la llista esmentada que no havien estat
comptabilitzades per diversos motius, tal com figura en la documentació incorporada a
l’expedient.
Atès que és necessari tramitar un expedient de reconeixements extrajudicials per tal
de procedir a la seva comptabilització al Pressupost de l’exercici 2012.
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Vista la normativa següent:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals, article 176.1.
- RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de pressupostos,
article 60.2.
- RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Vist l’informe d’Intervenció amb data 2 de maig incorporat a l’expedient.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Reconèixer extrajudicialment les factures següents, per un import total de
192.247,66 €.
Data
factura
16/06/2007

Data
registre
18/04/2012

29/05/2009

09/06/2009

30/04/2010

20/04/2012

31/12/2011

31/12/2011

Proveïdor

Servei/obra

Import

SOREA

Instal·lació comptador: 240,26
escomesa i materials
ICONUS IT Indicadors i informes
5.969,64
SOLUTIONS
ROGASA
Arranjament
espai 165.504,82
Mercat Vell
CESPA, SA
Tractament fitosanitaris 20.532,94
i jardineria
TOTAL
192.247,66

Segon. Les aplicacions pressupostàries a les quals s’imputaran les factures
compreses a l’acord primer seran les que resultin de la modificació de Pressupost
2012 per crèdit extraordinari, que es portarà a aprovació a aquest Ple, els recursos de
la qual procediran de l’operació d’endeutament que l’Ajuntament haurà d’aprovar, com
a conseqüència de l’informe favorable que s’ha rebut del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques el dia 30 d’abril d’enguany.
Tercer. En relació amb la certificació d’obres de l’empresa Romero Gamero, SA
(ROGASA), corresponent a les obres d’arranjament de l’espai del Mercat Vell,
demanar un aclariment a la direcció d’obra i a l’empresa constructora esmentada de
determinats conceptes facturats a la certificació esmentada i que l’Ajuntament
considera improcedents."
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 16 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM i GIM), 3 vots en contra (ICV-EUiA) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova
per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de les Heras
Bona nit, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bàsicament ens hem abstingut. Al seu
moment vam aprovar i vam estar d’acord en comissió d’anar a demanar més crèdit,
que computava dins d’aquestes factures, perquè és un benefici per a l’Ajuntament el
fet de disposar de crèdit per a la liquiditat, però no estàvem d’acord completament amb
les factures que s’han presentat, que hàgim d’entrar en pagaments, com hem vist
algun any, no sé si m’equivoco, un era del 2009 i un de petit de 6.000 €, un altre de
ROGASA, que sembla que ens n’hem de fer càrrec, encara que després els hem de
reclamar uns diners, hem de pagar i després hem de reclamar, i jo penso que es
podria haver fet d’una altra manera.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Tal com dia abans, nosaltres hem votat en contra d’aquesta
proposta, perquè entenem que les dues despeses principals que ara vostès han
acordat assumir, han dit, ni tan sols no van acompanyades d’un informe tècnic que
justifiqui que cal fer aquesta menció de la despesa.
En el cas de jardineria, per un import de vint mil euros, únicament hi apareixen quatre
frases per intentar justificar aquest import, per justificar un import d’11.000 €.
Textualment, l’únic que diu és: “Servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins
municipals, parterres i talussos, i tractament fitosanitaris de l’arbrat del municipi del
Masnou durant el temps imprescindible i fins a l’adjudicació definitiva del procés de
licitació, segons l’acord de Junta de Govern, import 11.000 € més IVA”, però en el cas
de jardineria encara és més breu: “Jardineria per un import de 7.333 € més IVA”. En
cap d’aquests dos casos no hi ha cap informe que justifiqui ni que els serveis s’han
realitzat ni que, a més a més, el cost d’aquests serveis, suposant que hagin estat
executats, s’ajustin a l’actuació feta. Únicament hi ha una signatura il·legible que
suposem que deu ser del tècnic de Medi Ambient o de Paisatge.
I en el cas de Mercat Vell, al qual es feia referència, apareix una certificació de
ROGASA, que és l’empresa constructora, entrada al registre de l’Ajuntament, així com
una factura en la qual no hi ha ni signatura d’un tècnic municipal que n’avali el
contingut ni la signatura preceptiva de la secretària, i l’import és un import molt
important. Així és, doncs, fàcilment comprensible el nostre vot negatiu.
Llavors, ja que el Govern no ho ha fet, nosaltres demanem al Govern que encarregui
un informe tècnic —tenim tècnics municipals a l’Ajuntament— respecte de quines són
les certificacions aprovades i per què aquesta certificació restava sense aprovar en
algun lloc. I hauríem de recordar també al Govern que, quan es va adjudicar la primera
part de l’obra, la part més important, la base, com a conseqüència d’un procediment
negociat sense publicitat, les dues empreses que s’hi van presentar van acceptar que
el preu que oferien seria un preu tancat. Per tant, hauríem de revisar molt aquesta
documentació per saber si, efectivament, estem obligats o no a fer front a aquest
pagament. Per tant, el nostre vot en contra crec que està suficientment justificat.
Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Miri, el que ha dit vostè és totalment respectable i no tinc res a dir al senyor Fàbregas.
A veure, aquest tractament fitosanitari es farà en el concurs. Es va haver de fer una
actuació extraordinària i és l’import d’aquesta factura, en relació amb les altres tres
factures són factures una del 2007, una altra del 2009 i una altra del 2010. Per tant, a
la Comissió Informativa de l’altre dia ja vam explicar el tema del Mercat Vell i també
una cosa que queda també recollida aquí: que l’Ajuntament demanarà una informació
addicional a l’empresa i al director d’obra perquè hi ha una part de la factura en què no
estem d’acord, eh! Ja ho vam explicar a bastament a la comissió informativa l’altre dia i
aquesta és la situació que hi ha. En tot cas, el Ministeri permet incorporar-hi afegitons,
coses que haguessin aparegut, que estiguessin a l’Ajuntament o que no estiguessin
tramitades encara, com podia ser aquest cas, perquè hi havia factures diguem
d’exercicis tancats i no es podien incorporar de manera automàtica, hi havia d’anar a
un reconeixement extrajudicial, i s’ha complert tot pel que fa als terminis que marca el
reglament. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Jo entenc les paraules que ha adreçat el regidor del Partit Popular i que no m’ha
adreçat a mi que, malgrat que dic que la seva intervenció era respectable, suposo que
la meva també, i que només ha estat una omissió, ja, ja, jo ja ho entenc, eh! Llavors
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respecte al que vostè ha dit que el Ministeri ho permet, si nosaltres no ho posem en
dubte que el Ministeri ho permeti, de l’únic que ens queixem és que el Govern era
coneixedor de l’existència d’aquestes factures, per ell, suposades obligacions i que no
se’n va informar. Respecte al tractament fitosanitari, bé és un tractament molt especial
perquè l’import tingués un cost d’11.000 euros més IVA. Llavors, del que m’he queixat,
i vostè no me n’ha donat cap explicació, és que aquest tractament fitosanitari tan
especial no estava avalat per un informe tècnic que digués què és el que s’havia fet i
què és el que realment costava.
Respecte a les factures que ara vostès han acceptat incorporar, eren d’exercicis
tancats? Si jo tampoc no he dit el contrari, l’únic que dic és que entenem que no hi ha
una justificació suficient per incorporar-les i, en el cas de ROGASA, és una cosa
bastant preocupant, perquè, és clar, no estem parlant com en el cas de SOREA de
240 €, sinó de molts milers d’euros, i a mi el que m’estranya és això, que s’accepti
incorporar aquestes factures, malgrat que el Ministeri ho permeti, sense un informe
tècnic que digui que això és així, perquè la certificació, li ho recordo, només està
signada per la direcció facultativa de l’obra i no pas pel tècnic municipal que hauria de
signar-la, perquè a la factura hi posa “rebut i conforme” i ningú no signa “rebut i
conforme”.
El Sr. Llorenç Birba
Només que les factures d’exercicis anteriors no es poden incorporar de manera
automàtica, s’ha d’anar a un reconeixement extrajudicial, que és el que hem fet. I amb
el tema d’aquesta factura, ho vam explicar a la comissió informativa i es va donar la
documentació pertinent amb els informes corresponents, que es van incorporar i es
van donar a la comissió informativa. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Només un segon, senyor alcalde. Miri, la major informació és la que consta a
l’expedient i jo, malgrat les informacions que algú hagi pogut donar a la comissió
informativa, a la qual no vaig poder assistir, he revisat tot l’expedient i no he estat
capaç de trobar l’informe. Li agrairé que quan vostè el trobi en faciliti una còpia.
Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Si m’ho permet, i pel fet només de fer referència a aquest punt o a aquest debat a una
regidoria sobre la qual jo tinc la responsabilitat, vull indicar-li, almenys, que en
l’expedient que fa referència al reconeixement extrajudicial de crèdits diversos hi ha un
informe de data 9 de maig del 2012 signat per un dels arquitectes municipals en el
qual justifica convenientment el motiu pel qual s’ha d’acceptar aquesta factura. Jo no
sé si vostè no ha pogut revisar l’informe en la seva totalitat o si se li ha passat per alt
aquest informe. De totes maneres, n’hi faré arribar una còpia per tal que aquests
dubtes que vostè planteja com a mínim quedin aclarits. Res més.
El Sr. Màxim Fàbregas
Ara el Govern té dos portaveus, no us estranyi. No, més que res per dir-li que aquest
tema va passar per comissió informativa i que aquest informe a la comissió informativa
no hi era. Vostè ha dit data de quan? 9 de maig. Quan es va convocar la comissió
informativa? Si us plau. Avui som 17, no? El 2 de maig es va convocar la comissió
informativa, l’informe no hi era, però jo recordo a qui convingui que el ROM diu que
tota aquesta documentació ha d’acompanyar la convocatòria en el moment que la
convocatòria es realitza. Gràcies.
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Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre
del dia i prèvia declaració d’urgència
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 18
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA).
S’aprova per majoria absoluta.
a. Aprovació del conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de
l’Esport i l’entitat Ajuntament del Masnou per al finançament de la construcció
del pavelló de patinatge
El Sr. Jordi Matas i Claramunt, regidor delegat d’Esports, llegeix la proposta següent:
“Vist que, en data 20/7/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el
Consell Català de l’Esport a atorgar la concessió de subvencions a entitats per a la
segona etapa d’obres de construcció o condicionament de centres de tecnificació de
Catalunya, entre els quals figurava l’Ajuntament del Masnou, per a la construcció d’un
pavelló de patinatge (expedient 82.420/00).
Vist que, en data 18/11/2010, el Ple ordinari de l’Ajuntament va aprovar l’actuació del
pavelló de patinatge inclosa a l’acord de Govern de 20/7/2010, i sol·licitar al Consell
Català de l’Esport la concessió d’una subvenció i el projecte bàsic.
Vist que, en data 11/5/2011, es va rebre una comunicació en la qual el cap de serveis
d’Equipaments Esportius de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya ens comunica que la documentació administrativa i tècnica és correcta i
completa, i que el Govern va autoritzar el Consell Català de l’Esport a atorgar la
subvenció abans esmentada per un import de 1.300.000,00 euros, per a l’actuació
“Pavelló de patinatge”.
Vist que, en data 3/2/2012, mitjançant un escrit, la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya hi adjunta per duplicat la minuta del conveni entre el Consell
Català de l’Esport i l’entitat Ajuntament del Masnou pel qual es concedeix una
subvenció per a l’actuació esmentada.
Vist l’informe que emet el tècnic d’Esports el 8/5/2012 favorable a l’aprovació del
conveni esmentat.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de
l’Esport i l’entitat Ajuntament del Masnou, per al finançament de la construcció del
pavelló de patinatge, que s’incorpora com a annex al present acord.
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i perquè realitzi qualsevol acte
o tràmit per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord a tots els interessats.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, senyor alcalde, bona nit a tots. Bé, molt breument, només per justificar el vot
afirmatiu. La veritat és que és una bona notícia i feia falta que en algun Ple
comencéssim a aprovar coses positives, perquè últimament la veritat és que no hi ha
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gaires bones notícies en aquest Ajuntament i, per tant, celebro que una demanda que
començava a ser malauradament històrica, pel temps que feia que s’estava reclamant,
sembla que comença a tenir forma, a tenir instruments, sobretot financers, perquè
pugui ser una realitat en breu. Segurament hi haurà encara més dificultats, perquè
també l’Ajuntament haurà d’assumir-ne una part, però, bé, entenem i desitgem que
aquest sigui el primer pas perquè el pavelló, el futur pavelló, sigui una realitat en el
termini establert al mateix conveni. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, nosaltres hi hem votat a favor, evidentment, perquè estem d’acord amb l’esport al
Masnou i pensem que la futura construcció d’un pavelló de patinatge és una
oportunitat per al poble per al rellançament del nom del Masnou dins de la comunitat
esportiva i és una ocasió per implementar i atraure gent cap al Masnou, conegut no
només pel sol, la platja i la restauració, sinó per activitats esportives de qualitat com
pot representar aquesta feina del patinatge al nostre poble. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Bona nit. Justifico la nostra abstenció aquí. Suposo que nosaltres, no sé si cal dir-ho,
que nosaltres estem a favor de l’esport, que també som seguidors del Club de
Patinatge des de fa temps, etc., però jo crec que aquest no és el tema de debat avui.
Nosaltres ens abstenim per dues raons. En primer lloc, sobre el tema de la urgència,
perquè el mateix punt dispositiu recorda que l’escrit del Consell Català de l’Esport en
què comunica aquest ajut, aquesta subvenció, és del 3 de febrer de 2012. Som a
maig, l’Equip de Govern ha tingut tres mesos per presentar aquesta proposta sense
necessitat de presentar-la per urgència a última hora i nosaltres en això volem ser
seriosos, en aquest tema. No es pot utilitzar el sistema d’urgència d’aquesta manera.
Les urgències són per quan no hi ha cap altre remei que presentar els punts per
urgències, però aquí no veiem cap justificació per a una nota presentada al febrer que
es pugui presentar d’urgència tres mesos després.
La segona qüestió és que no hem vist acompanyant aquesta proposta un nou estudi
habilitat del projecte, i evidentment l’estudi habilitat que es va fer al seu moment avui
segurament no s’ha adaptat a la situació actual. Crec que en aquest moment, de
manera seriosa, per acceptar aquesta subvenció, que significa un compromís de
construcció a part, que estaríem contentíssims que pogués ser realitzable, hauria
d’estar acompanyat d’aquest estudi habilitat per veure si realment és possible que
l’Ajuntament del Masnou pugui construir aquesta edificació i mantenir-la.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Nosaltres hem votat a favor tant
de la urgència com del punt que s’ha acordat a l’ordre del dia, perquè entenem que la
feina que es va fer al mandat passat ara ha generat una bona notícia. Rebre aquests
diners suposarà poder tirar endavant la construcció d’un pavelló de patinatge i que les
nostres campiones, les patinadores del Masnou, disposin a partir de la seva
construcció d’un espai decent on podran practicar. Creiem que la bona notícia no ha
de quedar apaivagada per la mala praxi del Govern de no fer les coses amb temps i
forma, per això no farem cap comentari respecte a aquest fet. El que sí que voldríem
del Govern és, si us plau, fer-li un prec, i és que darrerament la Generalitat de
Catalunya ens té acostumats que allò que consigna i que assigna doncs es converteix
en paper mullat. Llavors, sí que demanaríem al senyor alcalde que mirés molt bé la
lletra petita i que no hi hagués una clàusula que deixés el Masnou de nou, com ha
passat en altres temes, amb el paper d’haver d’assumir el cent per cent de la inversió.
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El Sr. Pere Parés
Abans que el Sr. Matas els pugui aclarir els dubtes, aquí el que hem fet ha estat el
següent: nosaltres, aquest conveni ja el teníem, ja el vam tirar endavant, sinó que
després vam tenir una comunicació del Consell Català de l’Esport que deia que l’acord
anterior que es va prendre no facultava l’alcalde a signar-lo, no? Per tant, el que hem
fet ha estat tornar a passar, o millor dit, hem passat el conveni que efectivament ens
va remetre en data de febrer, i hi hem incorporat en el Ple d’avui l’acord exprés de
facultar l’alcalde a signar. Aquí, vejam, aquí hem de reconèixer una qüestió que és
bàsica, que és la continuació d’una feina que es va fer al seu moment. I el que hem
procurat en aquest tres mesos és poder garantir aquesta feina, és a dir, avui en dia els
paràmetres econòmics, els paràmetres de crèdit, no són els mateixos que els del 2010
i jo crec que el Masnou és el primer interessat a tenir un pavelló, però un pavelló que
sigui realitzable, que sigui construïble, i a més a més és necessari. No sabem si el
pavelló que farem serà el mateix, això és el que hem de veure a partir d’ara, no ho
sabem. Nosaltres som els primers, però sí que el que hem volgut fer és agafar aquests
1.300.000 d’euros i al sac. I, a més a més, aquesta és una operació que, com ja
saben, bé finançada per l’Institut de Crèdit de Finances de Catalunya, i, per tant, home
nosaltres creiem que sí que tenim garantida amb els terminis la incorporació d’aquests
diners. El que hem de garantir és la part que nosaltres hi hem de posar. Segurament
això vol dir un replantejament, no li dic que no, i en això estem treballant, i quan ho
tinguem treballat i madur, doncs els n’informarem.
El Sr. Ernest Suñé
Jo només vull dir-li que el nostre grup es posa a la seva disposició no per escoltar
quan hagin arribat a la conclusió, sinó per treballar-hi des d’ara, per aconseguir el
pavelló que el Masnou es pugui permetre tenir amb les millors condicions i, després,
que es pugui mantenir, perquè no es tracta de fer grans obres faraòniques, sinó de
donar servei a la ciutadania pensant en el futur. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Li ho agraeixo i ja està bé. Vostè ha fet un matís molt interessant: que segurament el
que hem de fer és el pavelló que ens podem permetre, no el que necessitem, que és
diferent. La qüestió no està madura. El que hem volgut és assegurar un finançament i
això crec que ho tenim en aquests moments, i li agraeixo aquest suport i ens posem
també a la seva disposició per comentar qualsevol cosa a mesura que anem avançant.
El que passa és que estem en un punt, jo diria, pràcticament similar on vostès ho van
deixar i el que hem d’intentar és recanalitzar aquesta qüestió amb la situació
econòmica.
El Sr. F. Xavier Serra
En tot cas, coincideixo plenament amb el senyor alcalde, però justament per la seva
explicació entendrà que no podem hi votar ni favorablement ni en contra, perquè no
sabem què estem votant, i vostè mateix ho ha dit. Llavors, en el moment en què ho
sapiguem... Segurament és un projecte en el qual nosaltres vam ser en l’anterior
Govern, juntament amb el Partit Socialista, del qual vam ser impulsors, d‘aquest
projecte, en el qual a més Esquerra Republicana va tenir al seu moment molta
presència i va donar molt impuls a aquest projecte i és per això que estem plenament
d’acord en el projecte en si, però com que no sabem avui quin és el projecte ni què
votem, no tenim cap... Avui sabem si aquest pavelló costarà x o menys x o quin serà el
dallonses? És difícil de votar.
El Sr. Pere Parés
En qualsevol cas, estem votant el mateix projecte en el que fa referència al conveni,
això no ho sabem, que és un projecte que estava quantificat en 2.700.000 €. És que és
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el mateix projecte que estem votant. Ara hem de veure si és possible modificar aquest
projecte a favor nostre i que sigui viable, això encara no ho sabem. El que estem
aprovant és el finançament d’aquell projecte.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre
del dia i prèvia declaració d’urgència
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. La urgència ha vingut dictaminada de la Comissió Informativa,
on hem parlat sobre el tema farà una estona i tots hem coincidit a tractar-lo d’urgència.
Bàsicament està referit al fet que hi ha el col·lectiu de la Policia que ha presentat una
sèrie de resolucions i que creu que es mereixen ja tenir una resposta a aquests
recursos que s’han presentat, i la millor manera, havent rebut el dictamen de la
Comissió Jurídica aquesta setmana, era donar-li terme i donar-li la resolució de
l’expedient.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies per haver votat la urgència.
b. Resolució de l’expedient de revisió d’ofici en relació amb l’article 9 de l’annex
del pacte de condicions laborals del personal funcionari, relatiu a la Policia Local
La Sra. Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament del 2 de novembre de 2004 va aprovar el pacte de
condicions laborals del personal funcionari de l’Ajuntament, signat el dia 29 d’octubre
de 2004 pels representants de l’Ajuntament i els de les organitzacions sindicals.
Vist que el Ple de l’Ajuntament del 16 de març de 2006 va aprovar l’annex als pactes
de condicions laborals del personal funcionari de l’Ajuntament relatius al personal de la
Policia Local, signat el dia 30 de gener de 2006 pels representants de l’Ajuntament i
els de les organitzacions sindical.
Vist l’informe que emès en data 3 de febrer de 2011 per la interventora de l’Ajuntament
en relació amb l’article 9 de l’annex esmentat al pacte de condicions laborals del
personal funcionari de l’Ajuntament relatiu al personal de la Policia Local.
Vist l’informe emès en data 3 de maig de 2011 pel Servei d’Assistència en Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona, sol·licitat per l’Ajuntament, en relació amb
l’article esmentat i que conclou: “A la vista de la normativa d’aplicació, la retribució com
a hores extraordinàries, per part del cos de la Policia Local de l’Ajuntament del
Masnou, dels dies d’assumptes personals no gaudits no és conforme a dret atès que
l’estructura retributiva dels funcionaris de l’Administració local ve determinada
legalment i no preveu aquesta possibilitat ni cap altre complement retributiu adient per
remunerar els drets econòmics reconeguts.”
Vist l’informe emès en data 7 de setembre de 2011 per la responsable de Recursos
Humans en relació amb l’article 9 de l’annex al pacte de condicions laborals del
personal funcionari de l’Ajuntament relatiu al personal de la Policia Local, en el qual,
entre altres coses, proposa sol·licitar un dictamen per a la revisió d’ofici del pacte de
condicions a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

13

Vist l’informe de Secretaria i Intervenció amb data 21 de setembre de 2011 en relació
amb la iniciació d’un expedient de revisió d’ofici.
Vist que el Ple del 22 de setembre de 2011 va acordar, entre d’altres, iniciar
l’expedient de revisió d’ofici de l’article 9 de l’annex als pactes de condicions laborals
del personal funcionari de l’Ajuntament relatius al personal de la Policia Local, en
relació amb l’abonament econòmic dels dies d’assumptes propis denegats, aprovats
pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de març de 2006 i, així mateix, va acordar sol·licitar
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Vist que el Ple del 20 d’octubre de 2011 va acordar, entre d’altres, suspendre el termini
de resolució de l’expedient de revisió d’ofici fins que la Comissió Jurídica Assessora
emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per emetre’l.
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria general amb data 13 de febrer de 2012 que
figura a l’expedient.
Vist que l’article 8.3 d) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora disposa que és preceptiu el dictamen d’aquest alt òrgan consultiu sobre els
expedients de l’Administració local referents a la revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret.
Vist que l’article 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que, en
qualsevol moment, les administracions públiques, d’ofici i previ dictamen favorable del
Consell d’Estat o l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n’hi ha,
podrà declarar la nul·litat de les disposicions administratives en el supòsits previstos a
l’article 62.2.
Vist, per tant, que el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora és preceptiu i
vinculant.
Vist el contingut del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 142/12 amb data 10
de maig de 2012, i en particular el seu fonament jurídic V, que transcrit literalment, diu:
«La qüestió de fons és la legalitat de la compensació dels dies d’afers propis de
l’article 9 del Pacte. La fonamentació de la il·legalitat d’aquest article 9 segons
l’Administració proposant rau en el fet que distorsiona el complement per serveis
extraordinaris tal com aquest s’estableix a la legislació bàsica de l’Estat (art. 24 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic). Certament, els dies
d’afers propis no poden equiparar-se a la gratificació per serveis extraordinaris.
Aquests dies poden no demanar-se, sense que això doni lloc a cap
compensació. El funcionari tampoc no pot, per la seva sola voluntat, demanar
que es converteixin a serveis extraordinaris, i renunciar-hi a canvi d’una
compensació retributiva. Però si el funcionari els demana i per necessitat del
servei no els pot gaudir, sense que hi hagi possibilitats alternatives, res no
impedeix legalment que existeixi una compensació econòmica. L’informe de la
Secretaria General de l’Ajuntament, tot i inclinar-se per la nul·litat de ple dret, defensa
la possibilitat d’una compensació econòmica. La Comissió considera que aquesta és la
interpretació correcta del controvertit article 9. S’ha d’interpretar la norma no en el
sentit d’equiparar els dies d’afers propis als serveis extraordinaris, sinó com una
tècnica per a evitar un tractament desigual dels funcionaris en el cas que, si han
demanat aquell permís, les necessitats del servei els hagin impedit gaudir-ne. Ara bé,
una millor i més precisa redacció de la norma hauria d’evitar l’ús fraudulent.
Certament, es pot deduir de l’expedient que hi ha hagut una mala praxi, de
manera que es demanaven permisos “a denegar”. Si tal procedir ha existit,
suposaria un frau de llei per part del funcionari, i més greument una decisió de
l’Administració sense tenir en compte les necessitats del servei. Però el fet que
eventualment s’hagi pogut realitzar una aplicació inadequada d’una norma no
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determina la il·legalitat d’aquesta norma. Degudament interpretat, l’article 9
estableix una compensació per als supòsits extraordinaris de dies d’afers propis
demanats correctament i no gaudits per necessitats del servei. Les àmplies
possibilitats de la negociació col·lectiva funcionarial, ara encara augmentades per l’art.
37 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, permeten la regulació en els pactes d’aquesta
compensació. Òbviament la legalitat de la norma no implica necessàriament la
dels actes d’aplicació, ni impedeix la modificació de dita norma pel procediment
corresponent, si aquesta s’ha demostrat ineficaç o inadequada a una nova
situació econòmica.»
Per tot això,
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 142/12 de data 10 de
maig de 2012, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Resoldre la improcedència de la declaració de nul·litat de l’article 9 de l’annex
dels pactes de condicions laborals del personal funcionari, sens perjudici d’adequar-ne
la interpretació conforme a la doctrina que s’indica al dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora amb la finalitat d’evitar l’aplicació abusiva o fraudulenta. A aquest efecte es
convocarà una comissió paritària com més aviat millor.
Segon. Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple del 20 d’octubre de 2011 de
suspensió de l’aplicació de l’article 9 de l’annex del pacte de condicions laborals del
personal funcionari pel que fa a l’abonament dels dies d’assumptes propis com a
mesura provisional, d’acord amb el contingut i la interpretació del dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora.
Tercer. Comunicar el present acord a la Comissió Jurídica Assessora.
Quart. Notificar el present acord a totes aquelles persones que en l’expedient tinguin
la condició d’interessats.”
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. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bàsicament, tot i que hi he votat a favor, lamento com s’ha
produït tot aquest procediment per arribar fins al dia d’avui a haver de votar la negació
de la resolució d’ofici de l’article 9 del Pacte de funcionaris i perquè bàsicament és el
que havíem defensat des del primer dia, la primera aprovació, que va ser al setembre
en aquest Ple, en la qual dèiem que el que havíem de fer era negociar i negociar i
negociar amb els treballadors afectats. Han passat nou mesos i ara el que ens estan
dient a partir de la Comissió Jurídica Assessora és que s’ha de negociar, s’ha de
negociar i s’ha de negociar. I amb tot això el perjudicat qui és? Doncs el treballador o
els treballadors que, en fi, amb un pacte, amb un article d’un pacte de funcionaris,
laborals, funcionaris no laborals tenien drets a unes determinades qüestions i se’ls
podien denegar els assumptes per raons de servei, dies d’assumptes propis, i han vist
com en alguns casos no n’han pogut gaudir en les dates que els van demanar i en
altres casos doncs la compensació econòmica que estava establerta no se’ls ha
abonat.
La veritat és que de les explicacions realitzades a la comissió informativa, no sé si hem
vist que tampoc no era intenció de l’Equip de Govern, o almenys de la regidora que
ens ha parlat, de solucionar aquest tema com nosaltres creiem que s’ha de solucionar
o que s’hauria de solucionar, i és abonant si no pot ser com una extraordinària, que
sembla que això és pacífic, jo crec que ja ho veuríem, discutiríem, però ja tenim dos
informes que diuen que això no es podria realitzar. Abonar-ho doncs com a
compensacions econòmiques d’una altra índole, tal com explica la Comissió Jurídica
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Assessora o permet la Comissió Jurídica Assessora i, a partir del 2012 en què estem,
doncs que proposin un nou reglament, una nova interpretació d’aquest article que
signifiqui que les dues parts hi estiguin d’acord i, a partir d’aquí, que tots sàpiguen les
regles del joc per no haver-les de modificar enmig d’un any natural, que és el que s’ha
fet fins ara.
Això és el que vam dir ja fa temps, ja fa vuit o nou mesos, i fins i tot ens ensumàvem
quina podria ser la resposta final, com ha estat aquesta, no? De fet, també teníem la
sospita que tot això no vèiem ben bé si es feia per un tema de legalitat a l’article 9 ja
sempre referit si no és que era un tema econòmic, és a dir, si és que resulta que
l’Ajuntament, en anys de bonança, lògicament, no li costava tan poc o no li costava
gaire assumir aquelles provisions econòmiques que havia pactat amb els treballadors i
que l’Ajuntament, ara, en èpoques en què hi ha dificultats econòmiques, doncs no està
disposat a realitzar determinats esforços que abans feia, bé. Si això fos així, des del
primer dia que els estem dient, almenys el nostre Grup els està dient, que ens
expliquin la veritat, ens ho parlin, i nosaltres estaríem disposats segurament a parlar
de quins són aquells entre cometes pactes que poden significar una despesa
econòmica per a l’Ajuntament en compensació de quines qüestions a part dels
funcionaris, dels treballadors i sobre això podríem parlar i segur, perquè tothom és
coneixedor de la situació actual econòmica, segur que arribaríem a un acord, però no
de la manera com s’ha fet: segrestar la possibilitat de cobrar aquests dies d’assumptes
propis que se’ls van denegar; obligar-los, en certa manera, en altres dates fins i tot en
un any posterior en el que ja els havien d’haver realitzat, que això és un tema que jo
discuteixo que es pugui fer, perquè crec que és bastant més pacífic que la
jurisprudència que dic que els assumptes propis s’han de gaudir a l’any natural, però
bé... L’Ajuntament estava disposat o està disposat a allargar aquest període, està
disposat a allargar-lo durant l’any 2012 per mirar de rebaixar la factura econòmica que
li podia suposar, però tot això no se’ns ha dit, o sigui, no se’ns ha dit que era un tema
econòmic, sinó que era un tema que l’article era legal i, com que era il·legal, una
regidora, una interventora, un Equip de Govern, o sigui, ningú no podia donar validesa
a una cosa que era legal i per tant mai no es firmaria una cosa o mai no se signaria
una cosa que era il·legal. Bé, ara resulta que no és il·legal i que el que s’ha de fer és
doncs reinterpretar-ho. Jo, en fi, a la proposta dels companys d’Iniciativa per Catalunya
Verds, Esquerra Unida Alternativa, sinó un altre dia diré només Màxim, que perdrem
menys temps dient-ho, ja s’hi ha incorporat l’obligació que la mesa de negociació, en fi,
l’organisme que es cuidarà d’interpretar aquest nou article i potser d’altres es convoqui
en breu perquè ja no torni a passar més temps. Jo crec que ja han fet bastant, ja vam
demanar informes aquí i informes allà i, al final, el resultat ha estat el mateix i, per tant,
els demanem que ara siguin al més àgils possible a l’hora de solucionar aquest
problema. I els dic que la nostra postura, la postura de GIM, serà que aquests dies
d’assumptes propis dels quals malauradament no han pogut gaudir se’ls compensin, si
és així com ho desitgen, si no pot ser com una extraordinària estic segur que es
trobarà alguna fórmula perquè es puguin compensar aquells dies dels quals no van
gaudir.
I, finalment, vull acabar dient que aquestes sospites que teníem que això és un tema
purament econòmic ens les confirma la mateixa Comissió Jurídica Assessora, perquè
diu, bàsicament, al final de l’informe, que òbviament la legalitat de la norma no implica,
és a dir, que la norma és legal i no implica necessàriament la dels actes d’aplicació, és
a dir, que la norma és legal i potser s’ha realitzat d’alguna manera que no és del tot la
correcta. Diu que ni impedeix la modificació de la norma esmentada pel procediment
corresponent, que és el que estem fent ara, és a dir, que, ara, a la mesa de
negociació, per mirar d’arribar a un acord, la interpretació d’aquest article nou que
segueix estan vigent i diu que tot això ho justifica si aquesta s’ha demostrat ineficaç o
inadequada a una nova situació econòmica, és a dir, que nosaltres ens temíem que
això tot es fa per un pur interès econòmic de l’Ajuntament. Si fos aquest el pur interès
econòmic de l’Ajuntament ens ho expliquen perquè potser nosaltres podríem estar
més d’acord amb l’Ajuntament si realment la realitat és una altra i podríem parlar de
trobar solucions entre tots, però com que fins ara no ha estat així, la nostra postura
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estarà clara i serà clara d’estar al costat dels treballadors. Que a partir d’ara, bé, en
funció d’aquest informe se’ns explica una altra cosa, nous arguments, noves propostes
per a l’Equip del Govern, el nostre Grup podria variar la postura, però ara per ara serà
la que hem comentat. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, nosaltres, al seu moment, ja vam manifestar, i sembla ser que no era possible, que
apostàvem per una solució més coherent, que era que tanquéssim l’any 2011
econòmicament i van dir que no era possible. Dic: per què no? Fem una proposta
econòmica amb els treballadors de la Policia, tanquem el 2011 tal com s’havia fet fins
ara i, a partir del 2012, si cal, doncs ho negociem i en tornem a parlar, més que res
perquè hi havia gent que durant l’any doncs les seves expectatives d’acord amb el que
havia succeït durant els últims anys, és a dir, durant els últims anys s’havia produït el
fet del cobrament d’aquestes percepcions de manera continuada amb consentiment de
tot el consistori i amb els responsables, i no hi havia hagut cap problema per part de
ningú fins que en un moment determinat es va dir que això no podia ser pel motiu que
fos.
Amb l’actuació aquesta de la Comissió Jurídica Assessora què tenim? Que aquest
article s’ha d’anul·lar, o sigui, s’ha d’anul·lar, no, perdó, no procedeix la seva
suspensió, però el que sí que se n’ha de revisar és el contingut. Revisar-ne el
contingut significa entre el meu parer obrir una possible caixa de trons per que clar el
contingut d’aquest article de què estem parlant? S’han aplicat bé fins ara, s’han aplicat
bé les remuneracions enfront de la llei com es comenta a l’article o no s’han fet
conforme a la llei? Hem de revisar cap enrere o no hem de revisar cap enrere? Jo
penso que aquesta porta no caldria obrir-la i que hauria estat més interessant haver
pactat una bona solució, tancar l’any 2011 amb les pretensions econòmiques com
havien tingut fins ara els treballadors i, a partir del 2011, pels motius que siguin, per
interpretació de l’article, per situació econòmica, etc., exposar-ho i deixar el tema resolt
d’una vegada. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat a favor de la proposta simplement pel
que s’ha dit, perquè sembla que hi ha una mala praxi que s’ha de corregir i això va per
tots els treballadors municipals, perquè, si no, seria un greuge comparatiu per a la
resta de treballadors i treballadores d’aquest consistori i, d’altra banda, perquè a la
comissió informativa extraordinària s’ha acceptat que això vagi a la comissió paritària,
per tant, s’hauria de debatre on s’ha de centrar la negociació col·lectiva.
La Sra. Marta Neira
Bé, nosaltres, celebrem que per fi puguem disposar d’aquest dictamen i poder donar
sortida a un problema que afectava un col·lectiu important de treballadors de
l’Ajuntament. Jo ara només espero que l’Equip de Govern resolgui correctament els
casos que queden pendents del 2011 i que en faci una aplicació correcta per al 2012.
Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies. Primer de tot agraeixo el vot favorable de tots els companys del consistori. El
que volia comentar és que el que ens ha arribat ara és un dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora. Aquest dictamen és preceptiu i vinculant, no ens en podem
desentendre i no podem mirar cap a una altra banda. Ens pot agradar o no ens pot
agradar el que ens diu, però el que ens diu és que no es poden pagar els assumptes
propis com a hores extraordinàries i alhora també ens diu que s’ha produït una mala
praxi i, alhora, també ens recomana que interpretem aquesta norma. És cert que els
companys d’Iniciativa han apuntat que havíem de fer la comissió paritària. Però també
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és cert que jo ja de veu us he comentat que la setmana que ve pensava fer comissió
paritària perquè, òbviament, el dictamen així ho requereix, és a dir, hi ha una situació
d’uns assumptes propis que s’ha suspès, hi ha una norma que no podem continuar
aplicant tal com està redactada i, per tant, el mecanisme per interpretar aquesta norma
és dintre d’una comissió paritària, on Ajuntament, treballadors i representants dels
treballadors treballarem per buscar la millor fórmula perquè primer siguin garantits, es
puguin fer i, tal com recull el dictamen, en aquests caos excepcionals, puntuals i en
què realment no hi hagi cap altra alternativa d’una possibilitat de gaudir-ne, es pugui
establir una compensació —del dictamen, també se’n deriva això. Ara, aquesta
compensació no podrà ser com ha estat sent, a través d’unes hores extraordinàries,
perquè no és aquest el fi d’aquests assumptes propis, tal com determina aquest
dictamen. Jo també celebro que hagi arribat. Era una de les angoixes d’aquesta
Regidoria, que també és compartida per la Regidoria de Seguretat Ciutadana i alhora
és compartida per tot el col·lectiu que crec que ja hem de treballar per posar fil a
l‘agulla i que puguin gaudir del que es persegueix: els assumptes propis. Gràcies.
9)

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

El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit, per donar contesta a alguna de les preguntes que es van formular al Ple
anterior. Començaríem en relació amb les preguntes que va fer Iniciativa per
Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, en relació amb la pregunta sobre les
actuacions realitzades amb l’Agència Catalana de l’Habitatge sobre les normes
d’adjudicació de quatre habitatges de Protecció Oficial per a Joves de Can Jordana i
Llevant, així com la demanda sobre la modificació amb caràcter d’urgència de les
bases d’adjudicació. Us informo que, en data 19 de març de 2012, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya va contactar amb l’Ajuntament del Masnou a fi d’acordar les
normes que regirien l’adjudicació de quatre habitatges de protecció oficial que havien
quedat disponibles al municipi del Masnou. Durant aquesta reunió de treball entre
l’Ajuntament del Masnou i l’agència de l’Habitatge de Catalunya es van tractar les
normes d’aquest procés d’adjudicació. L’adjudicació d’habitatges de protecció oficial
s’han marcat dins del Pla de xoc, el qual pretén acabar amb els pisos buits
administrats per la Generalitat, per aconseguir aquest objectiu principal d’incorporar
una sèrie de mesures entre les quals s’inclouen convocatòries més obertes on pugui
participar un nombre més elevat de ciutadans, que d’aquesta manera permetrien que
els masnovins també poguessin participar en adjudicacions d’altres municipis.
Pel que fa a les consideracions sobre les bases aprovades per la Junta de Govern
Local, el punt 2.4, juntament amb el 3.2, estableix la prioritat de les sol·licituds
formulades per unitats de convivència de joves menors de 35 anys empadronats al
municipi del Masnou, amb una antiguitat de tres anys, envers d’altres sol·licituds, per la
qual cosa de cap de les maneres no es poden entendre com una discriminació els
punts 3.2.2 i 3.2.3, ja que estableixen que, amb caràcter subsidiari, es podran admetre
altres tipus de sol·licituds. Amb aquest nou criteri, es dóna resposta a una de les
reivindicacions realitzades pel Síndic de Greuges recollida en diversos informes (El
derecho a la vivienda i obstáculos y límites, juliol de 2007) en què es posa de manifest
que “cal tenir en compte que la creixent mobilitat de les persones, que cada cop més
es desplacen diàriament des del municipi on resideixen fins al municipi on tenen el seu
lloc de treball o d’estudi i, en definitiva, el caràcter supralocal del dret a l’habitatge
comporten que el fet de residir en un determinat municipi no hagi de ser considerat
com un requisit sine qua non per accedir a un habitatge amb protecció pública”.
El fet de condicionar la participació en un procés d’adjudicació al requisit
d’empadronament es pot considerar una limitació dels drets fonamentals de les
persones, com un acte discriminatori, i no a l’inrevés.
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D’altra banda, i a causa del nombre de pisos a adjudicar, així com a la prioritat que es
donarà en el sorteig als menors de 35 anys residents al Masnou, creiem que la solució
adoptada permet donar compliment a les exigències de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, així com mantenir l’esperit de les promocions de ser destinades a menors
de 35 anys residents al Masnou.
Pel que fa a la pregunta sobre el solar de l’antiga caserna, i pel que fa a la proposta
que l’Equip de Govern anterior (format per PSC i ICV-EUiA) havia deixat pràcticament
tancada, m’agradaria recordar les paraules que el Sr. Màxim Fàbregas va pronunciar
en aquest mateix Ple el 18 de setembre de 2008, amb motiu de la modificació puntual
del Pla general, relativa als àmbits del carrer de Mèxic i l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil, i que llegeixo literalment: “I aquesta operació que ara estem dissenyant (referintse a la promoció de la caserna) restituirà a les arques municipals el milió d’euros que
nosaltres vàrem gastar, amb una diferència, que a més a més de tornar el milió
d’euros, tindrem 40 habitatges protegits per vendre i tindrem un equipament, no de
300, sinó de 800 m2... Per tant, recuperem el milió d’euros, aconseguirem un
equipament construït de 800 m2 i posarem en el mercat de l’habitatge protegit 40
habitatges.” Dit això, sentenciava amb l’afirmació següent: “Si això és una operació
dolenta, doncs segurament és una operació dolenta.”
Doncs bé, vull informar que des de la presa de possessió s’han mantingut tres
reunions de coordinació amb representants de la Diputació de Barcelona, en una de
les quals se’ns va lliurar un estudi de viabilitat de la promoció que vostès havien ideat,
datat de l’octubre del 2009, i del qual suposo que vostè devia ser coneixedor al seu
dia, tenint en compte que l’Ajuntament va mantenir reunions amb la Diputació per
tractar aquest tema durant el mes de novembre de l’any posterior a l’any 2010,
reunions en què ja es va demanar una revisió dels paràmetres de l’estudi de viabilitat,
especialment el percentatge i preu màxim de l’habitatge concertat. Fruit d’aquesta
revisió, s’actualitza l’estudi de viabilitat i es fa una nova proposta a l’Ajuntament,
respectant un valor al voltant del milió d’euros, però on el pagament del 50% del valor
és en concepte d’apreuament del sòl i l’altre 50%, en pagament de cessions. Suposo
que vostè deuria ser coneixedor de totes aquestes dades, tractant-se com es tractava
del regidor d’Habitatge en aquelles dates.
Fa pocs dies, vostè ens explicava, també en aquest mateix Ple, el conte de la lletera.
Permeti’m que jo li expliqui ara una història ben real. L’estudi de viabilitat presentat per
la Diputació, en un context econòmic més favorable que l’actual, preveia que
l’Ajuntament obtenia un equipament de 800 m2, tal com efectivament vostès havien
plantejat, si bé la quantitat econòmica que es rebia era de 550.000 €, i 467.000 € eren
a compte de la construcció i cessió de l’equipament, i de la urbanització de la plaça. A
la vista d’aquest estudi, potser sí que es podria arribar a valorar si aquesta operació
que van plantejar era dolenta o no, tal com vostè plantejava, sabent que genera a la
nostra vila un dèficit al voltant dels 450.000 €.
A la vista d’aquestes dades, i per donar contesta a la resta de les preguntes
plantejades, ens hem vist en l’obligació de demanar a la Diputació un nou estudi
actualitzat, així com la possibilitat de variar el nombre d’habitatges en règim de
protecció oficial i en règim de concertat, així com la modificació o el replantejament
d’altres variables que puguin ajudar a assolir el plantejament inicial fet per vostès; és a
dir, recuperar el milió d’euros i obtenir l’equipament.
Per tant, i per concloure, vull aclarir que el Govern no ha renunciat a tirar endavant
aquest projecte, sinó que s’ha vist en l’obligació de replantejar-lo, perquè, tal com
vostè deia també, aquest projecte ha de permetre al Masnou tenir uns ingressos
importants, i no contribuir al dèficit, tal com ho feia l’operació que vostès van deixar
plantejada.
Per donar resposta a la pregunta de la Sra. Marta Neira respecte a la suspensió de
llicències relacionades amb l’ús religiós, vull indicar-li que pràcticament des de
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l’endemà a la nostra presa de possessió s’han estat mantenint converses permanents
amb la comunitat musulmana a la qual vostè feia referència.
Fruit d’aquestes converses, es va visitar el local de Santiago Rusiñol i es va veure que
no complia els requisits mínims establerts per la normativa vigent de la llei de centres
de culte així com pel Decret de desplegament de la mateixa, de l’any 2010.
En aquells moments, quan es van iniciar aquestes converses, aquest col·lectiu tenia la
necessitat de celebrar el Ramadan, que com vostè ja deu saber és una de les festes
més importants per a ells, i es trobava que no tenien un local adient per fer-ho. Fruit de
la col·laboració amb aquest consistori, es va cedir un equipament municipal perquè
poguessin celebrar un Ramadan tranquil.
Posteriorment, i per tal de poder portar a terme algunes de les activitats periòdiques,
és quan es va sol·licitar i es va permetre l’ús puntual de la ludoteca, que ara per ara
tampoc no compliria la normativa vigent per a l’ús que es preveia de ludoteca i, de
passada, es donava un ús a aquest local mentre es feien els tràmits necessaris per a
la seva posada en marxa per a l’ús inicialment previst.
Arribats a aquest punt, vull aclarir que el col·lectiu musulmà al qual vostè fa referència
mai no ha demanat permís d’activitats ni llicència mediambiental per al local de
Santiago Rusiñol, al qual també vostè feia referència. De fet, no consta en aquest
Ajuntament que tinguin concedida cap llicència d’activitats al local del carrer d’Itàlia
que vostè esmentava.
La suspensió de llicències, precisament, ve motivada per poder establir quina és la
millor ubicació per a una activitat religiosa, com de fet s’està fent d’una manera
generalitzada a tots els municipis d’arreu del país, de tots els colors polítics, com per
exemple Sabadell i Gavà.
El Sr. Llorenç Birba
Tinc dues respostes, l’una per al Sr. Suñé, del mes passat, en relació amb el tema dels
contractes i de la grua municipal. Miri l’escrit al qual va fer referència sobre El Masnou
Viu anava destinat als masnovins per informar-los que tenen dret a conèixer l’estat de
la situació econòmica, financera i de gestió de l’Ajuntament. La informació es va
elaborar a partir de dades oficials de la corporació. Una altra cosa perfectament
comprensible és que la informació no el complagués i se sentís al·ludit o incòmode,
què hi farem. Quant als contractes, vaig fer referència a una situació realment molt
preocupant que gestionava la majoria de serveis importants econòmicament parlant,
sense contracte, en total sis, i això és molt greu. És cert que el servei de grua ha
quedat desert, i es va dissenyar de nou eliminant el cost fix mensual per estalviar
diners a l’Ajuntament, perquè estem en una situació molt crítica i no ens ho podem
permetre, sí, ha quedat desert, potser no hi ha hagut suficient difusió, una alternativa
potser gestiona el servei via requeriment o algun altre plantejament que sigui menys
costós que el que ja ha caducat. La nostra preocupació és vetllar per les finances
municipals i ens podem equivocar en ajustar preus o no fer no una difusió suficient.
Intentarem que el servei de grua s’allunyi del concepte funcionarial i d’horari d’oficines,
els reptes de canvis són complicats, però perseverarem. Sàpiga que ja s’està
treballant per tornar-lo a licitar nou.
I, en resposta al senyor Gual, vostè feia referència a una pàgina de l’acta que no
teníem impresa i que jo, sincerament, tampoc no havia llegit. Només recordo per sobre
les grans dades que vaig esquematitzar en aquell Ple. En resposta a una intervenció
seva, jo vaig posar en evidència el preocupant estat econòmic i financer de la
corporació municipal que havíem heretat al juny del 2011 i no a l’acta d’arqueig, que ni
vaig anomenar, però com que vostè m’ho demana, ara li diré exactament i amb
precisió quina era la situació en el moment de canvi de govern el 14 de juny. D’una
banda, segons l’acta d’arqueig, a la caixa física de tresoreria hi havia 336 € i a les
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entitats financeres hi havia 311.809 €. Ara bé, també li diré, perquè això és important
fer-ho constar, primer, que hi havia una pòlissa de tresoreria d’1.000.000 € que s’havia
de liquidar al novembre, però aquests diners no eren de l’Ajuntament i, per tant, no
compten. I, segon, en aquella data no hi havia enlloc els diners del parc Vallmora,
1.758.022 €. Aprofito per recordar-li que és una contribució urbanística i són diners
finalistes, que, per si algú no ho entén, vol dir que són diners que només es poden fer
servir per al parc Vallmora, no per a res més. En el moment del traspàs, doncs, segons
l’acta d’arqueig, hi havia 312.145 €, però aquí falten els diners finalistes del parc
Vallmora que no eren enlloc, se’ls havia menjat la manca de liquiditat de la corporació.
Per tant, la situació real, no fictícia, era negativa en 1.445.877 €, i li recordo que no hi
havia els diners per al parc Vallmora a la Caixa i vostès estaven tramitant justament
abans de plegar, a corre-cuita i en paral·lel, l’aprovació del projecte i la licitació del
parc, i sense els diners, sort que va haver-hi al·legacions i es va poder aturar.
Altrament, enguany, en comptes d’haver estat quatre mesos sense poder pagar
proveïdors i amb dificultats per poder pagar nòmines hauríem hagut d’allargar tres
mesos més aquesta desagradable situació. S’ho pot imaginar això, no és una situació
molt preocupant? I li recordo que, a part, les inversions pendents no es podien
executar perquè es finançaven amb la venda de places d’aparcament que, com sap,
no es poden vendre i amb la venda d’uns pisos que estan taxats per damunt del preu
de mercat. Aquí, doncs, hi ha una altra escletxa, forat o com en vulgui dir. Anem
sumant, són molts diners, mig milió potser, però en negatiu. I la desviació de les obres
del Mercat Vell que encara no estan resoltes o la d’Els Vienesos que es van
recepcionar sense desguassos pluvials o el tema de la caserna que acaba de
comentar el meu company. Com pot veure, tot això fa figa i no és consistent. És que jo
volia recalcar, per això em sembla grotesc que encara burxi, d’allà on no n’hi ha no en
pot rajar, i com pot veure no n’hi havia de diners, és clar. S’ha de tenir pa a l’ull per no
adonar-se de la delicada situació que ens vam trobar, que era l’argument de fons en
què es fonamentava la meva resposta a la seva pregunta en aquell Ple, no en el
document de l’acta d’arqueig, que n’és una part, però no del tot, jo em referia al tot,
que és més important.
I per acabar, el 2010 hi va haver un dèficit pressupostari de més d’un milió d’euros.
Aquesta quantitat l’hem de reposar nosaltres enguany i no es pot imaginar com això
hipoteca el funcionament avui de l’Ajuntament. Això és el que volia posar de relleu i el
que demostra quina era la situació real. Miri, fins a l’any 2003 mai no s’havia demanat
cap pòlissa de crèdit de tresoreria. En canvi, l’any passat es van haver de demanar
dos milions. Em sembla que dóna un exemple de finances sanejades versus finances
socarrimades. Per tot això, mantinc el que vaig dir, encara que vaig ser poc precís,
però potser em vaig quedar curt. Però ja que li interessen aquests temes, aprofito per
dir-li que convocarem una comissió extraordinària abans de l’estiu per informar de
temes econòmics i financers. Gràcies.
b) Suggeriments i preguntes adreçades a l'Equip de Govern
El Sr. Francisco Avilés
Bé, unes qüestions molt breus. Abans, l’alcalde ha parlat de les marquesines que
s’han instal·lat recentment a l’Ajuntament. La veritat és que fa molt poc que s’han
instal·lat i l’estat en què ja es troben és una mica de brutícia, deixadesa. Jo no sé si és
que això està previst en el... Bé, està previst qui ho netejarà això? És a dir, està dintre
del contracte de neteja de carrers, de la brigada de manteniment, és a dir, qui
s’encarrega d’aquest manteniment, d’aquesta neteja d’aquestes marquesines? Perquè
la veritat és que ha passat molt poc des que estan instal·lades i pel seu estat sembla
com si hi haguessin estat fa anys i la veritat és que és una acció que s’ha portat a
terme, no sé si era el moment més correcte per fer-la o no fer-la, però si no en fem un
manteniment correcte la veritat és que, primer, que es veuen molt deslluïdes i segur
que la seva vida útil no serà la desitjada. Per tant, bé, agrairia que es pogués saber qui
s’encarrega d’aquest manteniment, d’aquesta neteja, i que es cuidi de realitzar-la.
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Després, hi ha una qüestió relacionada amb l’estat de l’asfaltatge d’alguns carrers. Em
sembla que s’hi deu estar posant alguna solució, perquè he vist que a Rosa Sensat
algun forat s’ha tapat ja. Veig que a Joan XIII encara n’hi ha. Bé, la veritat és que hi ha
un estat general també de carrers... S’hi hauria de fer una actuació. Entenc que les
finances no van ser les desitjables, però tampoc no crec que siguin actuacions
econòmicament gaire importants com perquè l’Ajuntament no prioritzi petites
intervencions en aquests carrers. Dic que m’ha semblat que a Rosa Sensat ja està
més o menys arreglat, però hi ha altres carres, com Joan XXIII, bé, on encara falten
arranjaments.
Quant als jocs infantils de la plaça d’Espanya que s’han retirat, ens agradaria saber
per què, ja que era una plaça realment bastant utilitzada, la veritat, per veïns d’aquella
zona, lògicament, amb els seus infants. Voldria saber quina és la idea que té l’Equip
de Govern en relació amb el fet de reposar o no reposar alguns jocs infantils en aquell
racó, que és dels pocs que tenen ombra i encara era bastant agradable per estar-hi
amb els infants.
I, finalment, quant a La Barqueta, nosaltres ja hem fet alguna pregunta en relació amb
aquesta escola bressol i sobre el sistema pedagògic que utilitza, però ara volíem
preguntar referent a un lamentable afer que ha ocorregut, un accident, que ha provocat
que un usuari, lògicament un infant, hagi tingut un problema podríem dir que greu
segurament, provocat per una decisió de la direcció de portar vidre o de portar gots de
vidre al centre. Jo no sé si l’Ajuntament en tenia coneixement. Entenc que deu tenir
coneixement d’aquesta actuació, que jo crec que és bastant greu, i llavors m’agradaria
que ens informessin a tots si en té coneixement i si s’han pres mesures si s’ha adoptat
algun tipus d’expedient informatiu per veure què és el que ha passat, si hi ha algun
tipus de responsabilitat, perquè per molt que sigui una línia pedagògica nova, el que
sí... És a dir, vaja, entenc que s’han de respectar uns mínims, que els nens no poden
manipular vidre, que no han de tenir vidre. Bé, en fi, jo crec que és un tema seriós i
que hauria de tenir una resposta seriosa per part de l’Equip de Govern. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, tinc unes quantes preguntes. Una és sobre la venda ambulant del municipi. En breu
comencem el període d’estiu, estival, bé, si no ha començat ja, tal com està el tema
del sol, i vindran banyistes, turistes, les guinguetes començaran la seva temporada
forta, el comerç i l’hostaleria, sobretot a primera línia de mar, comença a fer una mica
de caixa per compensar part de l’hivern, que és més fluix, lògicament, i més que
previsiblement tornem a veure com la venda ambulant il·legal, majoritàriament a la
platja, fa una competència deslleial al nostre sector comercial, principalment a
l’hostaler. Tornaran a fluir per la platja milers i milers o centenars potser de venedors
de tot tipus d’articles, begudes, etc. Llavors, volia —és el que passa sempre—
preguntar a aquest Equip de Govern referent a aquest més que probable devenir que
succeirà: d’una banda, si té previst realitzar alguna actuació per evitar-ho i, si és així,
què farà i quins mitjans hi aplicarà, i de l’altra, també vull saber si té coneixement si
altres anys s’han fet altres actuacions i si han donat resultat o no han donat resultat.
Després, volia fer una segona pregunta: fa no gaire temps, el Sr. Fàbregas ens va
informar que havien fet una campanya d’informació dels horaris d’obertura
d’establiments i havien fet una campanya informativa perquè sembla que hi havia
alguns establiments que excedien diverses hores l’horari que està actualment establert
i la campanya anava adreçada a mirar de corregir aquestes situacions. Aleshores no
sabem com ha acabat això i voldríem conèixer el resultat d’aquestes actuacions i
també m’agradaria conèixer una altra postura, potser obrir una porta. M’agradaria
saber si l’Ajuntament pensa que seria positiu posicionar-se davant d’una llibertat
d’horaris comercials, si s’ha tractat aquest tema amb el comerç d’aquí, del poble, si
amb els comerciants ho han parlat alguna vegada i més que res pensant si això podria
ser un motiu per afavorir una millora del servei i, per què no, una millora de l’ocupació
dins del Masnou.
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Tinc una tercera pregunta. Sembla que ens han cobrat o que aquest any ens cobren
l’IBI del Camp Municipal d’Esports del Masnou, que és propietat del municipi d’Alella,
que és nostre, no, perdó, nostre i que altres anys no s’havia pagat, no? Llavors, és
clar, és un cost per nosaltres i voldríem saber per què aquest any sí i altres anys no.
Vejam, alguna resposta hi ha d’haver, no? Almenys una resposta coherent o si és que
abans s’havia de cobrar i no es feia i aquest any se n’han adonat i, si és així, si es
reclamarà cap enrere o no es reclamarà. Bé, més que res per saber com està el tema,
perquè penso que el més correcte hauria estat deixar-ho. No sé si això és legal o no
és legal, però penso que hauria estat bastant bé.
Després, una darrera pregunta, i amb això acabo: m’agradaria conèixer si és possible
l’estat d’ocupació dels habitatges socials que tenim al Masnou, vull dir dels habitatges
socials de lloguer que tenim al Masnou, l’estat d’ocupació. Vull saber el nombre
d’habitatges desocupats, si els llogaters que hi ha estan al corrent dels pagaments, fan
front als seus pagaments, i també vull conèixer si tenen vostès coneixement de si hi ha
habitatges actualment ocupats. Al sector Llevant m’han comentat que hi havia alguns
casos d’habitatges ocupats, il·legalment ocupats, a més dels ocupats normals i algun
que no pagui, alguns d’il·legalment ocupats. Llavors, és clar, m’agradaria saber si en
tenen coneixement, si en tenen les dades i si es pot fer alguna actuació per
regularitzar aquestes situacions. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Jo tenia algunes preguntes, sobretot per respostes que he
rebut per escrit a preguntes que vaig fer el mes passat, sobre la resposta que m’ha
enviat el senyor Flo, algunes preguntes que li vaig fer jo el mes passat. Home, jo no sé
si vostè em veu cara de tonta, cara de pa sé que la tinc, però cara de tonta no. Jo no
sé si vostè s’ha llegit bé com ha contestat les preguntes que jo li feia, però, és clar, dir
això i no dir res és el mateix. Jo li vaig preguntar si vostè sabia qui manava al seu
departament i vostè m’acaba dient a la carta bàsicament que això ho pregunti a
Recursos Humans, doncs Sra. Folch, perdoni, eh! Quin és l’organigrama del Servei de
Manteniment? Per què, és clar, a mi em sembla molt fort que es donin aquests tipus
de respostes. Vostès són l’Equip de Govern, vostès s’han de coordinar i han de
contestar d’una manera coherent. Això d’una banda.
Després, voldria demanar un llistat de les reclamacions patrimonials que s’han fet al
Servei de Manteniment des de l’1 de juny de 2011 fins a l’actualitat on constin la data i
l’estat de resolució de la reclamació.
D’altra banda, voldria demanar al senyor alcalde que no sé si té coneixement que el
dia 23 d’abril va sortir una nota, una notícia, al diari El País, que feia referència al cas
Parés i Soler. Aquella notícia —jo ho vaig entendre així, no sé si equivocadament—
donava a entendre que hi havia hagut algun procediment judicial, és a dir, que hi havia
hagut alguna... que vostè havia prestat declaració al jutjat, no? Doncs a mi m’agradaria
que ho aclareixi, perquè la notícia, jo, tal com la vaig llegir, donava per entès que hi
havia hagut una declaració seva que contradeia la documentació aportada. Per tant, jo
li volia preguntar si tenia coneixement d’aquesta notícia i, si us plau, que ens l’aclarís.
D’altra banda, al Sr. Oliveras, li vull donar les gràcies per la seva resposta molt més
elaborada i, bé, simplement vull dir-li que les dades que jo vaig demanar sobre quin
havia estat l’import que s’havia gastat l’Ajuntament per portar l’espectacle de Rosa
Maria Sardà, tal com m’explica al seu informe tècnic, doncs hi ha un romanent negatiu
de 3.691,20 €. Vostè contextualitza aquesta actuació en una programació i entenc que
aquest dèficit queda compensat per altres actuacions que han estat un èxit absolut. Jo
li demano de quina manera i amb quins criteris tècnics, als quals vostè fa al·lusió a la
seva resposta, es decideix la programació de l’Espai Escènic Ca n’Humet. I d’altra
banda, li pregunto si hi ha cap pla d’autoprotecció de la sala, si està actualitzat i si
compleix totes les normes de seguretat.
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L’última pregunta és per al senyor Eduard Garcia. Li volia demanar si pot informar-nos,
si us plau, de l’estat de tramitació de la llicència mediambiental de la factoria DOGI. I ja
està, gràcies.
El Sr. Pere Parés
Sí, jo li ho contesto. Jo que jo sàpiga no, això és el que passa quan es dóna relleu a
algunes informacions que surten. El que sí que sé i em consta indirectament és que la
Fiscalia està investigant aquesta qüestió i em consta per tercers, tret que m’hagi
assabentat que m’hagin... No, no, evidentment, si hi hagués hagut alguna novetat la
sabríeu.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, tot i que sembli reiterat, ho faig forçat per les circumstàncies. Demano a l’alcalde
—ja s’ha sentit moltes vegades i suposo que tothom estarà cansat de sentir-ho— que
en les seves declaracions de bona voluntat respecte al procediment per respondre les
preguntes hi afegeixi l’exigència als membres del seu Govern que responguin, en els
termes que indica el ROM, les preguntes que els siguin adreçades per escrit. Per
posar un exemple, després en parlarem, hem hagut d’esperar a aquesta tarda a rebre
per correu electrònic la resposta a una pregunta adreçada al regidor d’Urbanisme i
Habitatge. Després en parlarem.
En resposta a la segona, diu el següent, en resposta a una de les preguntes
formulades pel nostre Grup Municipal al Ple passat, del mes d’abril, l’alcalde del
Masnou manifesta que, en la data del dia en què respon, de les cinc instàncies a les
quals feia referència, segons les seves informacions, totes han estat respostes a
excepció de la darrera, amb data d'entrada 15/03/2012, i que no s’ha fet perquè
aquesta era una pregunta amb una demanda d’informació molt complexa, ja que es
demana l'elaboració d'informació dels darrers quinze anys. Respecte a això li vull
manifestar que, o bé ha tingut un lapsus o bé l’han informat malament, ja que, a banda
de demanar la relació d’inversions incloses en el pressupost municipal, efectivament,
des de l’any 1996, a la instància també li demanava la relació actualitzada de crèdits
concertats per l’Ajuntament del Masnou amb les diferents entitats bancàries. Ni una
demanda ni l’altra no han estat ateses i han passat més de dos mesos. Reitero, doncs,
la demanda que, en compliment de la normativa vigent, aquesta informació em sigui
lliurada de manera immediata.
Aprofito també per recordar al nostre alcalde que, des del 10 d’abril passat, tal com
vaig manifestar al Ple passat, estic esperant que el seu Govern ens faciliti la informació
demanada en relació amb les inversions realitzades per SABA, als comptes anuals
d’explotació, així com un informe exhaustiu i detallat dels resultats de l’explotació del
servei d’aparcament amb limitació horària des de l’any 2006 fins a l’any 2012, i vull
demanar-li que doni les instruccions necessàries perquè se’m faciliti la informació
demanada, si pot ser abans de la finalització del seu mandat.
Ara, donaré gust a Info Masnou, que sembla que posa molta atenció sempre a les
diatribes que tenim entre el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Eduard Garcia, i un servidor.
Doncs no hem queda cap altre remei que adreçar unes quantes preguntes al Sr.
Eduard Garcia, amb la confiança que les respondrà, com fa sempre, i espero que amb
una mica més de diligència.
El nostre Grup Municipal va presentar un recurs de reposició contra les normes que
regulaven el procés d’adjudicació dels quatre habitatges desocupats amb protecció
oficial, a les promocions de Can Jordana i Llevant. D’aquest recurs vam lliurar una
còpia en mà a l’alcalde del Masnou, expressant-li que la motivació era únicament
defensar els interessos dels joves del Masnou, que, al nostre entendre, estaven
discriminats i eren greument perjudicats per les normes aprovades per CiU i ERC. En
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aquest recurs, a més de demanar que s’ampliés el termini, que el nostre Grup
considerava massa curt perquè les persones interessades poguessin disposar de
temps suficient per presentar la sol·licitud i la documentació exigida, també
proposàvem que les normes es modifiquessin, de manera que, respectant la voluntat
que va permetre la signatura dels convenis signats entre l’Ajuntament i la Generalitat,
aquests habitatges fossin destinats “exclusivament” i no preferentment als i les joves
del nostre municipi.
Tal com vam manifestar al Ple passat, el nostre Grup considera que les normes
esmentades, a més de discriminar els i les nostres joves, vulneren el contingut dels
convenis signats.
Per això preguntem al Govern: S’ha adoptat alguna decisió respecte a aquesta
qüestió? Es pensa ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds? Es
modificaran les normes en el sentit que ha demanat el nostre Grup Municipal? CiU i
ERC permetran que, incomplint la voluntat municipal expressada en els convenis
signats, aquests i la resta d’habitatges de lloguer per a joves del Masnou siguin
ocupats per persones majors de 35 anys i per persones que no siguin del Masnou, així
com que aquestes persones copin les llistes d’espera, marginant els i les nostres
joves?
També en relació amb aquest tema, i en resposta a una pregunta efectuada el mes
passat, el regidor d’Habitatge respon, entre altres coses, el següent:
“El fet de condicionar la participació en un procés d'adjudicació al requisit
d'empadronament es pot considerar com una limitació dels drets fonamentals de les
persones, com un acte discriminatori, i no a l'inrevés.
Per una altra part, i a causa del nombre de pisos a adjudicar, així com a la prioritat
que es donarà en el sorteig als menors de 35 anys residents al Masnou, creiem que la
solució adoptada permet donar compliment a les exigències de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, així com mantenir I'esperit de les promocions de ser
destinades a menors de 35 anys residents al Masnou.”
En relació amb aquestes afirmacions, preguntem al regidor d’Habitatge:
Vostè considera que les normes aprovades fa uns anys per a l’adjudicació dels
habitatges de Can Jordana i Llevant limitaven els drets fonamentals de les persones i
que, per tant, eren un acte discriminatori? I, si és així, per què no hi van presentar un
recurs en contra, tal com ha fet en aquest cas el nostre Grup?
Senyor Eduard Garcia, vostè i el seu Govern —perquè quan en la seva resposta
pluralitza entenem que l’opinió que manifesta és compartida per la resta de membres
del Govern— creuen realment que unes normes que possibiliten que persones majors
de 35 anys, sense residència al Masnou, i per a les quals ni tan sols s’exigeix un
requisit mínim d’antiguitat, puguin, durant tres anys, copar les llistes d’espera per
optar, no a aquests quatre habitatges, sinó a qualsevol dels 89 habitatges destinats
inicialment a joves del Masnou, és mantenir l’esperit d’aquestes promocions de ser
destinades a menors de 35 anys residents al Masnou?
Perquè el públic ho pugui entendre, jo el convido que visiti la nostra pàgina web, en la
qual hi ha el recurs que hem presentat perfectament explicat i pel qual esperem
resposta.
Volem conèixer quina és l’opinió del Govern municipal respecte de la situació creada al
nostre municipi per les retallades acordades en les polítiques de Sanitat i
Ensenyament, en una actitud de complicitat compartida pels governs del PP a Madrid i
de CiU a Catalunya. Pensa el Govern municipal adoptar alguna resolució respecte a
aquesta qüestió?
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El Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar esmenes contra la proposta del Govern
d’augmentar les quotes de l’escola bressol per al curs 2012-2013, que passarien dels
180 € mensuals, i 10 quotes a 195 € mensuals i 11 quotes. Les nostres preguntes
respecte a aquest punt són: Atès que el Govern, amb la complicitat d’altres grups
municipals aquí representats, va rebutjar les nostres esmenes, volem saber si
finalment s’ha pres alguna decisió i si s’ha informat les famílies que aquest segon
augment, acordat per CiU i ERC en menys de cinc mesos, suposarà que les quotes
augmentaran en un 43%. Voldríem saber també quina ha estat la reacció de les
famílies així com si, tal com ha passat amb l’EMUMM, rebutgen l’augment, i si algun
membre del govern s’erigirà com a salvador i plantejarà alguna solució alternativa.
En un parell d’ocasions hem manifestat al Govern la necessitat que s’executi l’actuació
que es consideri més adient per tal de solucionar el problema de vialitat que es
planteja a la cruïlla entre l’N-II i el Torrent Umbert. El Govern anterior va deixar
enllestides dues propostes, per a les quals existia consignació econòmica, per tal
d’assegurar la integritat física dels veïns de la zona i d’aquells que han de travessar el
Torrent Umbert en la seva intersecció amb l’N-II. Demanem al Govern que actuï amb
celeritat sobre la cruïlla esmentada, abans que es produeixi algun accident que hàgim
de lamentar.
Té a veure amb la resposta del senyor Eduard Garcia, del tema dels habitatge de la
caserna, i la primera cosa que diria al senyor Eduard Garcia és que el primer que
hauria de fer a l’hora de redactar la seva resposta és, com a primer tinent d’alcalde,
practicar amb l’exemple i respectar els terminis establerts al ROM, i per tal respondre
els primers 15 dies a les preguntes que se li fan. Perquè si ho fes així, vostè segur que
no seria tan agosarat amb les respostes, perquè hauria d’estar pendent de la meva
resposta a les mateixes preguntes. Miri, vostè ha dit que el nostre Grup Municipal,
sembla ser que el Govern, però sembla que vostè parlava de mi, jo era un dels deu
regidors del Govern i un dels onze regidors del Govern anterior, que quan es va
començar a preparar la proposta, sembla que ens ha acusat de fer el conte de la
lletera, com jo esmentava l’altre dia. Doncs miri, si realitzar una operació que va
permetre disposar d’un terreny per construir una llar d’infants amb 61 places, amb les
quals ja sabem que vostès no creuen, una operació que a la vegada va permetre
disposar d’un espai per construir quaranta habitatges de venda protegits, si a més a
més això és conseqüència d’uns treballs iniciats l’any 2008, treballs per als quals vam
comptar amb el suport inestimable de la Diputació de Barcelona, la qual vostè amb la
seva intervenció sembla desacreditar, i jo ja m’han preocuparé de fer-los arribar la
seva opinió, que a més a més constarà en acta, això és el conte de la lletera,
probablement això és el conte de la lletera. Jo ara li faré una pregunta molt directa:
com qualificaria vostè l’actuació d’un govern que en el cas del PP9, Can Barrera?
Estem parlant d’una operació, que segurament vostè coneix, encara que vostè no va
ser-ne el protagonista, que va permetre construir 159 habitatges privats, que es deien
d’alt nivell, a canvi de aconseguir un terrenet per construir-hi 16 habitatges protegits
que hi cabien amb calçador, per disposar de 300 m2 d’equipament en planta baixa i
amb uns costos d’urbanització d’una part dels Països Catalans que només permetien,
ni plantar gespa, posar grava. Jo això ho qualificaria com una cessió als interessos
dels especuladors i, per tant, li demanaria que en prengués nota. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Bona nit de nou. Al Ple passat vam reiterar la nostra queixa per la manca de
convocatòria de la comissió de municipi o, si no, de la reunió informativa tal com
estipula el ROM, perdó, de municipi, no de Manteniment, gràcies. Com ja deuen saber
i si no jo els ho explico, dilluns passat vam ser convocats després de vuit mesos a una
reunió informativa en què ens va explicar el regidor, el president, la situació de
Manteniment. He de dir que va ser una reunió poc treballada en què el president va
limitar-se a llegir mig foli on hi havia datades les decisions que s’havien fet sense
estendre’s gaire i amb pocs arguments. Sí que és cert que hi era present el
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Departament de Recursos Humans, tant la regidora com la tècnica, i ens van poder
aclarir alguns dels dubtes. Hem de dir que ens ha generat molts més dubtes, encara,
de la gestió que s’està fent a Manteniment, que creiem que s’està fent des de la
improvisació i amb pegats. Cal recordar que l’anterior Govern es va esforçar per
bescanviar llocs de treball poc qualificats per personal més qualificat i aquest Equip de
Govern està fent el contrari: està col·locant en llocs tècnics personal gens qualificat, i
això és un risc que estan assumint i és un risc que fan assumir a aquelles persones
amb les quals han de prendre aquestes decisions. Un tècnic ha de ser una persona
que conegui molt bé la casa, però també que tingui nocions del lloc en què ha de
treballar i, per tant, quan dóna instruccions i quan dóna ordres i quan mana fer alguna
cosa ho fa amb criteri, els ho dic perquè estan assumint un risc que no els pertoca. El
Departament de Manteniment funcionava, jo no dic que fos millor ni pitjor, però
funcionava, i vostès han decidit prendre una decisió. A partir d’ara, de tot allò que
passi en són vostès responsables i això ho dic amb pena perquè funcionava i del que
es tracta és que funcioni. És un departament molt important, és el departament que té
el pressupost més alt d’aquest Ajuntament. De fet, és un departament al qual, mentre
a la resta de regidories els han rebaixat els diners, li han donat 800.000 euros més.
Aquí hi ha gent que ve a reclamar 10.000 €, 10.000, ho entén?
Canviant de tema, tot i el to monòton els entrebancs i la dificultat en expressar-se que
té el senyor Birba i ja en fa gala, Ple rere Ple, doncs avui ha fet unes afirmacions molt
desafortunades a les quals jo no hi entro, només en una, no? Ell ha manifestat que
mentre jo era regidor de Manteniment tenia servei sense contracte. Lamento dir-li que
l’han informat malament. En aquest Ajuntament no hi hagut mai serveis sense
contracte. Possiblement ha volgut dir que no era en vigor el contracte, perquè havia
caducat, s’havia passat, però és legal i està previst així, que és una continuïtat, i de fet
és legal, perquè vostès estan així ara. Vull dir que no tenen contracte segons vostè, el
que passa és que el contracte s’ha prorrogat, és com es diu tècnicament, no? Doncs
no. Ja l’espavilarà el meu company. Gràcies.
La Sra. Núria Fusellas
Hola, bona nit. Jo volia fer una pregunta al senyor Joaquim Fàbregas. A la pàgina web
de l’Ajuntament vaig veure-hi unes dades sobre l’atur del Maresme, que al Maresme
havia baixat i al Masnou havia pujat una mica. Bé, suposo que al Maresme ha baixat
perquè té un important sector turístic i el Masnou no el té. Sí que tenim possibilitat de
tenir-lo, em sembla a mi, perquè som una població situada molt a prop de Barcelona i
podria interessar a les famílies que vénen de l’estranger poder allotjar-se al Masnou
com a opció molt millor que estar-se a Barcelona i gaudir dels serveis que té la
població. De fet, ja tenim un hotel i em sembla que un altre hotel en construcció, un
càmping i també tenim molts pisos buits, que no sé si hauria la possibilitat que es
poguessin llogar per setmanes. Bé, crec que això ho hauria de liderar Promoció
Econòmica, ja que estem invertint força recursos en el poble i, bé, volia preguntar si
s’està treballant en aquesta direcció.
I després també volia comentar a la Sra. Noemí Condeminas que, fa uns mesos, al Ple
del setembre o octubre vaig comentar-li que al CAP hi havia un cartell que tenia un clar
llenguatge sexista. Llavors em van donar la raó, tant vostè com la senyora Judit Rolán,
i em van dir que ho eren a sobre i l’altre dia vaig anar al CAP i el cartell encara hi era.
Llavors és per si faig alguna acció més i si li sembla que he d’anar a algun altre lloc o
si ho deixem així, perquè, és clar, estem al maig. Molt bé, gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot vull agrair o informar el senyor alcalde d’aquella
petició d’informació que vaig fer al mes de novembre i que reiteradament vostè em va
preguntar si la rebia, si jo la tenia, i reiteradament li anava dient que no. Finalment ha
arribat l’11 de maig. Per tant, li ho agraeixo, ja que segur que ha estat gràcies a la
seva intervenció que he pogut tenir aquesta resposta.
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Bé, no havia d’intervenir avui en aquest punt de l’ordre del dia, però, vista la resposta
del senyor Birba, doncs em veig amb l’obligació de... Vejam, jo, el mes passat
demanava al senyor Birba que fes una ratificació sobre unes afirmacions que consten
en acta de quina era la situació de tresoreria en el moment en què van heretar aquest
nou Equip de Govern. El senyor Birba parlava de dos milions de pòlissa de crèdit
negatiu. Bé, ha passat un mes i vostè ha tingut temps de llegir-se l’acta amb
tranquil·litat, segur que ha tingut temps de llegir-se l’acta d’arqueig, segur que ha tingut
temps de llegir-se l’informe del tresorer i, per tant, a dia d’avui no ratificar és ja un acte
de mala fe, ja no és un error. Vostè parla de la globalitat i que pot ser que ha estat poc
precís. Home, equivocar-se de dos milions d’euros jo crec que no és ser poc precís,
sinó que és faltar la veritat deliberadament.
Miri, a banda d’això, vostè ha dit que havia rebut uns comptes amb tres-cents mil
euros i hi havia un milió d’euros d’una pòlissa de crèdit que com que no estava
utilitzada no es devia, el deute és zero, si està sense utilitzar no es deu. I encara més:
teníem dos crèdits més signats sense utilitzar d’un milió d’euros més, que, per tant,
estaven a disposició d’aquest Equip de Govern, dos milions d’euros en crèdits sense
utilitzar. Si no s’utilitzen, senyor Birba, no es deuen.
Vostè diu que fins a l’any 2003 aquest Ajuntament no havia signat mai cap pòlissa de
crèdit. Home! Miri, l’any 2003 vostès no van deixar cap pòlissa de crèdit. Per tant,
aquest Equip de Govern va haver de treballar i mantenir una pòlissa de crèdit. Vostès
van heretar una pòlissa de crèdit que han estat incapaços de renovar i, a
conseqüència d’això, hem hagut de firmar o aprovar aquest dilluns passat un crèdit
d’un milió quatre-cents euros per finançar depesa corrent a llarg termini que
amortitzarà l’Equip de Govern hereti el que vostè deixi. Vostè sí que deixa un milió
quatre-cents mil euros que haurà d’amortitzar l’Equip de Govern que entri després de
vostè. Jo li demano que sigui rigorós, que no falti a la veritat i que digui, perquè
existeix l’informe de tresoreria i existeix l’arca d’arqueig, que ho digui en acta perquè
això queda i el que està avui dit pel regidor de Finances és que vostè, vostès van
heretar una pòlissa de dos milions d’euros que es devia i s’havia de tornar al mes de
desembre i això és mentida. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Sí, hola, bona nit. Bé, jo volia centrar la meva intervenció a fer una crítica rotunda a
l’Equip de Govern per la seva decisió de tancar l’escola de música, però, és clar, ahir
mateix em van sorprendre que és el mateix Equip de Govern el que presenta una
moció per assegurar-ne la continuïtat, amb la qual cosa estic una mica... Em deixen
sorpresa. Per tant, hi ha molt a dir, però em reservo aquesta intervenció a l’hora de
justificar la moció. Vull ratificar el que diu la companya Elena, sobre la notícia que surt
sobre la seva declaració davant la Fiscalia i que diu que vostè no diu per què va crear
aquesta empresa davant de la Fiscalia. És del dia 22 d’abril, no del dia 23, ho dic
perquè la busqui. Res més, gràcies.
El Sr. Pere Parés
No he estat ni cridat, ni imputat, no, no. Això és el que passa, abans li ho deia a
l’Elena, quan donem cert relleu a certes coses passen coses com aquestes. El que
passa és que un per prudència no diu certes coses, no? Escolti, no he estat ni cridat ni
no ho sabia. En tot cas jo crec que alguna acció meva em correspon davant d’aquest
diari.
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La Sra. Judit Rolán
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Avilés, desgraciadament el dia 2 de maig hi va haver
un incident en una de les nostres escoles bressol. Érem coneixedors que s’hi
utilitzaven tant utensilis de vidre com d’acer inoxidable, sempre se n’hi han utilitzat i a
principi de curs els pares signen aquesta autorització i porten aquests estris de casa
seva perquè siguin els mateixos que utilitzen els infants a casa. Va succeir un
accident: un got es va trencar i, malauradament, una nena es va fer un tall. Aquest tall
era més profund del que semblava i, bé, va ser un fet greu evidentment. Vull dir-li
també que nosaltres ens en vam assabentar vuit dies tard, per això no n’han estat
informats, tot just estem treballant amb l’equip tècnic com la secretària de quines
mesures. Crec que l’important ara és dir que la nena que va patir l’accident està
perfectament, evidentment està enguixada i ha de fer uns dies de repòs, però
properament els farem arribar l’informe, traient-ne les dades personals de la nena,
perquè estiguin assabentats tant del que va passar, del que ens ha fet arribar la
direcció de l’escola, com de les possibles accions que emprengui l’Ajuntament.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument, per contestar la Sr. Crespo sobre el tema de la programació de Ca
n’Humet. Vull dir-li que el que no busco en una programació és tenir guanys
econòmics. Això és impensable. Evidentment ha de ser rendible econòmicament i tan
poc deficitari econòmicament com sigui possible, però, al mateix temps, evidentment,
és una inversió social i ha de tenir el seu impacte. A la programació de Ca n’Humet,
l’empresa que gestiona la sala, que es diu Estem, d’una manera coordinada amb la
Regidoria de Cultura, i l’objectiu és combinar els espectacles professionals amb els
espectacles amateurs, tant d’àmbit local de grups del Masnou com de fora. Vull dir-li
que l’equipament de la sala de Ca n’Humet té una sèrie de deficiències que
s’arrosseguen de fa anys, ja les hi detallaré amb més precisió, i esperem per això un
dels projectes que ha fet aquest Govern, que és acollir-se als fons europeus i, si d’aquí
a unes setmanes podem tenir-ne notícies i són positives esperem amb aquests ajuts
poder solucionar les deficiències d’aquesta sala.
La Sra. Elena Crespo
No, no és un debat, simplement és una pregunta que no m’he recordat de dir-li abans i
és que, en referència a aquests usos que s’han de compartir entre el teixit associatiu
amateur i empreses professionals que es dediquen a l’espectacle, jo volia saber com
estan les negociacions amb el Casinet, que és un tema que li vaig repetint darrerament
aquí als plenaris. Perquè jo crec que, si aconseguíssim el Casinet, aquest problema
dels usos potser no seria tan greu, perquè podríem especialitzar els dos equipaments:
l’un per a un ús més social i l’altre per a un de més professional.
La Sr. Jaume Oliveras
No sé si va ben encaminada la senyora Crespo amb aquest sentit, perquè el local de
l’ONCE té una sèrie de deficiències també importants. El que sí que li pot corroborar el
regidor d’Urbanisme i jo mateix és que la cosa està avançant progressivament i d’una
manera madura, eh!
El Sr. Eduard Garcia
Començo si de cas pel final el tema del Casinet. Em sembla que ja vam fer alguna
pregunta fa temps. En tot cas, vull comentar també al senyor Oliveras que vam
entaular converses amb l’ONCE per afrontar si era possible la inversió de la compra
d’aquest local. L’ONCE va aportar una valoració que no tenia en compte la qualificació
urbanística d’aquell local, que és d’equipament administratiu, i valorava el local com un
local comercial. Òbviament aquest matís té un impacte molt important en el preu,
perquè n’acota molt ús i acota molt també la seva recol·locabilitat. Nosaltres vam estar
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parlant amb l’ONCE i van entendre perfectament aquest argument i, fruit d’aquest
argument, ells van intentar parlar amb la taxadora i la taxadora no va voler rectificar ni
recollir aquest error. Això sí que creava un problema per a ells, perquè no podien
entrar en una negociació i nosaltres tampoc no hi volíem entrar perquè el valor era
desorbitat i s’han vist amb l’obligació de demanar una nova taxació a una altra
taxadora. Sabem que ja disposen d’aquesta valoració, malgrat que a nosaltres de
moment no ens n’han donat el resultat, i el proper dimarts estem, bé, hem convocat
una reunió el proper dimarts per tal de poder seguir parlant sobre aquest tema.
Quant a la intervenció del senyor Màxim Fàbregas, primer vull aclarir que no sóc el
primer tinent alcalde, en tot cas sóc el segon. Després, sí, sí, molt agraït, suposo que
es deu referir a la feina que realitzo, seria digne d’encomi i seria mereixedor d’aquest
càrrec, moltes gràcies pel seu reconeixement. Pel que fa a la resposta en aquests
quinze dies vull manifestar-li que, miri, m’he retardat tres o quatre dies perquè l’últim
dia era divendres i ha anat com ha anat. En tot cas, li demano disculpes. I pel que fa al
contingut que dono en aquesta resposta, doncs també el remeto a les respostes que
he contestat amb temps, i no són poques, i veurà que de la meva contesta no varia el
contingut en funció de si vostè té o no té temps de debatre’m. Als fets em remeto que
diuen, no?
Una altra cosa: també he de dir que sembla que vostè quan no sent el que li agrada
sentir doncs, no ho sé... Jo crec que tenim un problema evident d’enteniment, perquè
en cap cas jo no he dit que el que explicava era un conte de la lletera, més aviat al
contrari, el que he dit és que vostè ens ho explicava també en aquest... Si us plau, em
deixa acabar? Bé, ja li dic que potser tenim un problema d’entesa. Jo li dic que vostè
ens explicava també en aquest mateix Ple el conte de la lletera i permeti’m que jo li
expliqui ara una història ben real, per tant, jo crec que no li he explicat cap conte. De la
mateixa manera parla vostè amb descrèdit a la Diputació. Escolti, precisament si
demanem a la Diputació un nou estudi en què introdueixo els seus paràmetres és
perquè li donem tota la credibilitat del món. Si no, ens hauríem llençat a la piscina. Vull
dir que no veig on hi ha aquest descrèdit que vostè vol veure. En tot cas, el convido a
rellegir-ho, ja que avui he rebut la resposta, que la pugui rellegir més detingudament.
Quant al tema del recurs de reposició dels habitatges de protecció oficial de Llevant i
Can Jordana, vull comentar-li que nosaltres hem convocat una reunió amb l’Agència
Catalana d’Habitatge precisament per debatre i per poder transmetre aquest recurs i
els seus arguments. Aquesta reunió està convocada per a la setmana vinent, no sabria
dir-li si és dimecres o dijous, i en tot cas no tinc cap inconvenient a traslladar-li el que
hi parlem. En tot cas, també sí que vull comentar-li que, pel que fa a l’Agència
Catalana d’Habitatge, algunes decisions que ha pres són fruit d’un pla de xoc i s’han
pres alguns canvis normatius i que nosaltres, jo sincerament ja li ho he explicat, jo crec
que salvem d’una manera notable els requisits legals amb la realitat i amb la voluntat
d’aquestes promocions. Vostè parlava d’un número de gent de fora del Masnou i major
de 35 anys que podria tenir accés a aquests habitatges. Vull dir-li que el procés va
acabar la setmana passada, que no en tinc les dades definitives, però que pel nombre
de sol·licituds que van entrar, que superen les 150, o no sabria dir-n’hi el número
definitiu, però sí que superen les 150, el nombre de sol·licituds que complien els
requisits de ser menors de 35 anys i residents del Masnou superaven àmpliament,
almenys en el recompte d’una primera tongada aquestes sol·licituds la quarantena o
cinquantena. Per tant, estem parlant que és una bossa que es crea per a tres anys i
creiem que aquesta cinquantena, a priori, un estudi ja li dic que és una valoració d’una
part de les sol·licituds que s’han entrat, perquè, atesa l’allau que hi va haver, no podien
anar actualitzant ni anar comprovant tota la documentació per fer una estadística, però
creiem que està garantit que l’accés a aquests habitatges serà per a menors de 35
anys i serà també per a residents al Masnou. Creiem també que estarà garantit que,
durant els tres anys en què duri aquesta bossa, aquesta continuïtat es donarà. En tot
cas, quan en tingui les dades definitives, ja les hi traslladaria també, a part de donar-li
resposta al recurs que vostè ha presentat. Ja n’hi avançaria també una resposta en
funció de la reunió que tenim prevista per a la setmana vinent. Res més.
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La Sra. Noemí Condeminas
Sí, en resposta, bona nit, en resposta a la Sra. Fusellas. El mateix que us vaig dir
l’altra vegada: vam fer el requeriment, ens han contestat que no tenim competència
sobre aquests cartells directament, la directora de l’àrea bàsica en concret, totalment
d’acord amb la petició, tant la que vau formular vosaltres com nosaltres amb el vostre
nom, però que l’Institut Català els contesta que és on hi ha el telèfon per sol·licitar això
i que ara mateix hi ha molts cartells d’aquests impresos i que no els canviaran. Llavors,
jo l’únic que vaig fer veient que realment no podíem obligar-los a treure’l era fer
constar per escrit, si més no, el nostre rebuig a aquest tipus de documentació i que,
tan aviat com sigui possible s’esmenés. Llavors, no us n’he dit res més perquè és que
realment no hem pogut anar més enllà d’això. Gràcies.
La presidència es proposa canviar l’ordre del dia del Ple en relació amb les mocions.
10)

Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA a proposta de la
Comissió promotora, de recolzament a la iniciativa legislativa popular de
la regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i
de lloguer social

El Sr. F. Xavier Serra Vigil, llegeix la moció següent:
“Vist que, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i
el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de
desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució
hipotecària iniciats.
Vist que aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els
habitatges pel 60% del valor de taxació, no nomes és anòmala i no té comparativa
amb les legislacions d’altres països del nostre entorn sinó que, a més, era
desconeguda per les famílies quan varen signar els contractes hipotecaris molts cops
amb informació insuficient i enganyosa.
Vist que considerem inadmissible i totalment injust que, en un Estat social i democràtic
de dret que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat
constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més
vulnerable del contracte hipotecari.
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als
serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones
i famílies afectades en busca d’ajut.
Vist que l’Ajuntament del Masnou, en la seva sessió de data 19 de gener de 2012, va
aprovar una moció dels Grups Municipals d’ICV-EUiA, PSC, CiU i ERC-AM del
Masnou, en relació a la moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, per declarar
El Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a
l’Habitatge, i instar al Govern de l’Estat a modificar la llei hipotecària amb la finalitat de
regular la dació en pagament i a adoptar les mesures necessàries per evitar els
desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’Habitatge.
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.- Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible la
discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) impulsada per les entitats CCOO, Confederació d’Associacions Veïnals
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de Catalunya, Observatori DESC, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Taula
d’Entitats del tercer Sector de Catalunya i UGT, amb la finalitat de regular la dació en
pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la
reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de mínims destinada a
garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per execucions hipotecàries.
Segon.- Facilitar el procés de recollida de signatures a les persones. col·lectius i
entitats al municipi, autoritzant l’ocupació d’espais a la via pública, així com l’ús
d’equipaments municipals quan així se sol·liciti per a la recollida de signatures o per a
la realització d’actes de suport a aquesta iniciativa.
Tercer.- Informar d’aquests acords a la població, col·lectius i entitats del Masnou, a
través de les vies de comunicació ordinàries de les que disposa el consistori.
Quart.- Trametre còpia escanejada de la certificació d’aquests acords a la Comissió
promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de
lloguer social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica:
contacto@quenotehipotequenlavida.org.
El Sr. F. Xavier Serra
Dic que en tot cas aquesta moció és una moció que segueix la presentada pels grups
que he esmentat amb una adaptació al Masnou.
El Sr. Eduard Garcia
Hi hem presentat aquest matí, conjuntament Convergència i Unió i Esquerra
Republicana de Catalunya Acord pel Masnou, unes esmenes en el sentit de substituir
la paraula recolzament per la paraula suport, entenent el significat dels dos mots, i en
el segon acord, substituir el redactat d’aquest acord pel següent: ”Facilitar el procés de
recollida de signatures a les persones, els col·lectius i les entitats del municipi, així
com facilitar l’ocupació d’espais a la via pública i l’ús d’equipaments municipals quan
se sol·liciti per a la recollida de signatures o per a la realització d’actes de suport a
aquesta iniciativa.” Amb aquesta esmena, l’únic que fem és substituir també la paraula
autoritzar per la paraula facilitar, perquè entenem que, en tot cas, una moció no és la
manera de donar aquesta autorització.
El Sr. F. Xavier Serra
Com que entenem que les esmenes no alteren en absolut el sentit de la moció i en
compleixen perfectament l’objectiu, les acceptem.
El Sr. Eduard Garcia
També vull indicar que m’he adonat que nosaltres també presentem la mateixa moció
original, diguem, i que la que vostès van presentar, a part de presentar-la abans,
doncs també l’enriquia, perquè hi introduïa aquests matisos del Masnou. El que ens
agradaria és poder sumar-nos-hi de manera que la moció sigui conjunta.
La moció d’ICV-EUiA, amb les esmenes incorporades dels grups municipals de CiU i
ERC-AM, queda de la manera següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA a proposta de la Comissió
promotora, de suport a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la dació
en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social, amb les
esmenes incorporades dels grups municipals de CiU i ERC-AM
“Vist que, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i
el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de
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desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució
hipotecària iniciats.
Vist que aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els
habitatges pel 60% del valor de taxació, no nomes és anòmala i no té comparativa
amb les legislacions d’altres països del nostre entorn sinó que, a més, era
desconeguda per les famílies quan varen signar els contractes hipotecaris molts cops
amb informació insuficient i enganyosa.
Vist que considerem inadmissible i totalment injust que, en un Estat social i democràtic
de dret que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat
constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més
vulnerable del contracte hipotecari.
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als
serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones
i famílies afectades en busca d’ajut.
Vist que l’Ajuntament del Masnou, en la seva sessió de data 19 de gener de 2012, va
aprovar una moció dels Grups Municipals d’ICV-EUiA, PSC, CiU i ERC-AM del
Masnou, en relació a la moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, per declarar
El Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a
l’Habitatge, i instar al Govern de l’Estat a modificar la llei hipotecària amb la finalitat de
regular la dació en pagament i a adoptar les mesures necessàries per evitar els
desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’Habitatge.
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.- Donar suport al procés de recollida de signatures que faci possible la
discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) impulsada per les entitats CCOO, Confederació d’Associacions Veïnals
de Catalunya, Observatori DESC, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Taula
d’Entitats del tercer Sector de Catalunya i UGT, amb la finalitat de regular la dació en
pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la
reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de mínims destinada a
garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per execucions hipotecàries.
Segon.- Facilitar el procés de recollida de signatures a les persones, col·lectius i
entitats al municipi, així com facilitar l’ocupació d’espais a la via pública i l’ús
d’equipaments municipals quan se sol·liciti per a la recollida de signatures o per a la
realització d’actes de suport a aquesta iniciativa.
Tercer.- Informar d’aquests acords a la població, col·lectius i entitats del Masnou, a
través de les vies de comunicació ordinàries de les que disposa el consistori.
Quart.- Trametre còpia escanejada de la certificació d’aquests acords a la Comissió
promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de
lloguer social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica:
contacto@quenotehipotequenlavida.org.”
El president sotmet a votació la moció amb les esmenes incorporades pels grups
municipals de CiU i ERC-AM, amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, tenia una explicació un mica més llarga, però procuraré ser breu, perquè veig que
s’està allargant avui la sessió i bàsicament nosaltres, al seu dia, quan es va tractar la
moció, en la qual es va parlar aquí dels desnonaments, etc., vam plantejar una sèrie
de preguntes que pensàvem que no donaven resposta a la problemàtica real del
municipi. A data d’avui encara no coneixem aquestes respostes, no les coneixem i no
sabem si hem tingut eficàcia o no, almenys no tenim la informació aquesta a l’abast
per saber si la discussió tan àmplia que havien tingut aquí, tants intercanvis de
documents, servirien per alguna cosa o no servirien, a mi m’agradaria veure-ho. De fet,
en el tema de les accions fetes per a les paralitzacions dels desnonaments, s’han fet
accions concretament amb el municipi veí d’aquí, de casa nostra, al costat nostre, al
municipi de Badalona, i l’alcalde, el senyor Xavier García Albiol, va arribar a un acord
bastant important amb una entitat financera per reconvertir uns edificis que estaven en
situació d’impagament en un lloguer social, hi va arribar a un acord i ara és un fet.
Aquí, de fet, fer segons quin tipus d’actuacions jo no sé si tindran la repercussió real o
mediàtica que s’espera. Penso que és més el segon que el primer, ja que no tenim les
dades que al seu dia es van demanar. D’altra banda, pel que fa al tema de la iniciativa
legislativa popular, pensem que s’ha de donar suport sigui la que sigui, ja sigui per una
moció o per un plantejament d’aquest tipus com per qualsevol altre, hi estiguem o no hi
estiguem d’acord. És un dret democràtic i penso que donar facilitats a qualsevol grup
de ciutadans presentin l’alternativa que presentin els dic que ens pot agradar més o
menys, és una obligació de tots facilitar-les. Per això penso que, en el fons, donar
suport a la iniciativa legislativa popular, entenc que amb mitjans materials, amb mitjans
locals (deixar espais per si es volen recollir signatures, etc.) penso que ha de ser una
obligació del nostre Ajuntament tant d’aquestes com per a altres ocasions.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument. Com ha dit el portaveu de Convergència i Unió, i ell es referia després
a la seva intervenció, ha estat una moció similar que va ser presentada pels dos grups
municipals i, en veure que teníem una moció similar hem cregut convenient acabar de
perfilar amb un sol text una iniciativa d’aquestes característiques, que va en la línia
dels acords presos en un ple anterior, que fa referència a la moció d’Iniciativa i per tal,
també, evidentment, de posar a l’Ajuntament a disposició per a aquesta iniciativa quan
es dugui a terme al nostre municipi.
La Sra. Núria Fusellas
Sí, nosaltres hem donat suport a la moció perquè entenem que els més perjudicats de
la crisi actual són precisament els més desfavorits i, evidentment, no són els més
responsables d’aquest daltabaix financer que s’ha produït. L’atur, el
sobreendeutament... Moltes famílies s’han endeutat fins a una situació de risc i
d’exclusió seriosa, quan veuen que, a més de perdre la casa, també veuen hipotecat el
seu futur. Llavors, cal reconduir aquesta situació i pensar entre totes les parts
implicades com ho podem solucionar i no carregar el problema no només a una banda
quan tots en som responsables. És el que intenta aquesta moció: regular l’adhesió de
pagament, promoure el lloguer social i preveure el súper endeutament. Per això hi hem
donat suport.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, només, com ja s’ha dit, també, com a demòcrates, hem de donar-hi suport i hi ha
gent digna d’encomi, com també ho és que hi hagi una iniciativa legislativa popular que
permeti qualsevol tipus de debat i, per tant, donem suport a aquesta iniciativa.
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El Sr. F. Xavier Serra
Sí, jo vull agrair el vot afirmatiu dels grups que ho han fet. També l’acord que hem
pogut fer amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana, tot i que he de recordar
que la seva moció no és que arribés més tard, va arribar quatre minuts abans del
tancament del registre. Ho dic, en tot cas, per recordar-ho. A vegades hi ha
intervencions, especialment del portaveu del Partit Popular, en aquests temes, que et
demanen guerra al cor, et dóna... Bé, debatem-ho una mica, però per no allargar gaire
el tema i perquè, a més, tenim moltes mocions, només faré dues preguntes respecte a
aquesta moció. I a tot el públic que s’ho pensi. Quants milions ens costarà Bankia?
Quantes hipoteques es podrien pagar de la gent que es queda sense casa amb
aquests milions que ens costarà Bankia? Bé, penseu-hi i, sobre la resta, direu “home!
que el que demana la moció a pesar d’aquesta contesta no és això”, sinó simplement
facilitar una campanya de tota una sèrie d’entitats que el que volen fer és recollir
signatures per presentar una iniciativa legislativa popular, i si no es pot estar en contra
d’això no sé com és possible abstenir-se.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
El senyor Serra i jo discrepem del punt de vista, però no del fons. Ell el fons el veu
d’una manera o amb un camí, i jo penso que hi ha altres camins i penso que millors, i
potser les diferències són aquestes. Parla del tema de Bankia i té tota la raó del món:
Bankia ha estat un desastre. No cal fer més desastre del que és, no sigui que tothom
surti corrent, que tampoc és bo per a ningú de la resta de gent. El que li diria és una
altra cosa: si no haguéssim de pagar trenta mil milions anyals d’euros amb interessos,
segurament podríem fer moltes coses més, i això és un fet que està així.
16)

Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC i CiU de suport a la iniciativa
legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de
paralització dels desnonaments i de lloguer social

Aquesta moció es retira de l’ordre del dia pels grups proposants.
11)

Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA proposant actuacions
en relació a les escoles bressol municipals

El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent:
“El Departament d’Ensenyament, mitjançant escrit de data 19 de setembre de 2011, va
informar l’Ajuntament del Masnou que, en aplicació de l'Acord Marc de data 19 de
novembre de 2010 entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les
places públiques de llars d'infants de titularitat de les corporacions local, en el qual
s’estableix que el Departament d'Ensenyament subvencionarà el sosteniment de
places per a infants de zero a tres anys d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, per al curs 2010-2011 i d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, li atorgava una subvenció de 1.600,00 euros per alumne.
Pocs dies abans, el 9 de setembre, el GM d’ICV-EUiA havia presentat una moció, que
va ser aprovada per l’Ajuntament Ple una vegada incorporades algunes de les
esmenes presentades pel GM de CiU, en la qual es rebutjaven les retallades
anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les
escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al curs 2010-2011, es
denunciava l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta
Departament d’Educació – Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i
Associació Catalana de Municipis) i de les addendes específiques signades amb el
nostre ajuntament fins al curs 2010-2011 i es sol·licitava a la Generalitat de Catalunya
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un finançament adequat per a les escoles bressol i els centres d’ensenyament musical
i dansa, garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes
pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en la seva reunió del passat 22
de desembre i amb l’argument que la disminució en la subvenció de la Generalitat
comportava per a l’Ajuntament una disminució aproximada de 20.400 €, acordà
augmentar, de 150 € a 180 €, tant la quota de matrícula com la quota mensual de les
escoles bressol i aplicar aquest augment a partir de l’1 de gener de 2012.
Contra aquesta resolució, el GM d’ICV-EUiA va presentar, el dia 19 de gener de 2012,
un recurs de reposició en el qual, entre d’altres propostes, es demanava:
a) Que es deixés sense efecte l’acord de augment de quotes abans esmentat.
b) Que es realitzés un estudi exhaustiu dels costos del servei d’escola bressol
municipal que servís de base per a la elaboració d’una nova proposta de preu
públic, que seria d’aplicació a l’inici del curs 2012 – 2013
c) Que la nova proposta de preu públic per la prestació del servei d’Escola
Bressol Municipal, es presentés per tal que pogués ser aprovada abans de la fi
del primer trimestre d’enguany i, en qualsevol cas, abans de l’inici del període
de preinscripció per a les escoles bressol municipals.
Aquest recurs de reposició va ser informat desfavorablement a la CI d’Administració i
Finances celebrada el dia 9 de febrer de 2012, ja que únicament va ser votat
favorablement pel GM d’ICV-EUiA.
El 9 de febrer, el grup municipal del PSC va presentar una moció al Ple de
l’Ajuntament, en la qual, a més de demanar la suspensió de l’augment de la quota a
les escoles bressol, també es proposava reclamar a la Generalitat un calendari concret
per liquidar el deute amb l’Ajuntament per la creació de places d’escoles bressol, la
realització d’un estudi que permetés calcular quina hauria de ser la quota per al curs
2012 – 2013 i quina hauria de ser l’aportació de cada estament implicat (govern
autonòmic, municipal i famílies) i lluitar per mantenir les dues escoles bressol
municipals al Masnou, preservant els criteris sostenibles de qualitat i econòmics que
van propiciar la seva creació, en ser un bé irrenunciable del nostre municipi.
Aquesta moció va ser esmenada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, que va proposar
rectificar i incorporar antecedents i també substituir dues de les propostes d’acord.
Una vegada incorporades les esmenes, la moció esmenada va ser votada en Comissió
Informativa i CiU i ERC van votar en contra del primer acord, aquell que demanava la
suspensió de l’augment de la quota a les escoles bressol acordat pel govern el mes de
desembre de 2011 i, en conseqüència, aquest acord va ser suprimit de la moció per la
qual cosa el Grup Municipal del PSC va decidir retirar la moció abans de la seva
votació en el Ple de l’Ajuntament.
En les darreres setmanes, els mitjans de comunicació han informat de les intencions
de la Generalitat de Catalunya de procedir a una nova reducció en les seves
aportacions als municipis que, de confirmar-se, posaria en greu perill l’actual model
d’escoles bressol públiques municipals i dificultaria la viabilitat financera de bona part
de les llars d’infants municipals públiques del nostre país.
El passat 20 d’abril, la FMC i l’ACM van aprovar una resolució en la qual, entre d’altres
acords, instaven al Govern de la Generalitat a que dotés fins a 1.600 € la bestreta de
1.300 € anunciada per la Conselleria d’Ensenyament per al curs 2011 – 2012 i a
mantenir l’esmentat import per als cursos següents.
Al Masnou, tal i com s’ha exposat anteriorment, a la primera retallada de l’aportació de
la Generalitat (de 1.800 €/alumne a 1.600 €/alumne) el govern municipal va respondre
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amb un augment del 20% de la quota que, fins al mes de desembre de 2011,
aportaven les famílies, que va passar dels 150 € als 180 € mensuals.
Fa pocs dies, en la reunió convocada per la regidoria d’Ensenyament per informar els
actuals i futurs usuaris del servei, la regidora va donar a entendre que el govern de
CiU i ERC acordaria una nova modificació de les quotes per al curs 2012 – 2013.
Finalment, el passat 7 de maig, ha estat convocada una Comissió Informativa
d’Administració i Finances, amb caràcter d’urgència, en la qual es proposa la
modificació del preu públic 6, per prestació del servei d’escola bressol municipal, que
passaria a ser de 195 € mensuals per 11 mensualitats en lloc dels 180 € mensuals per
10 mensualitats que és la quota aprovada pel govern de CiU i ERC el passat mes de
desembre de 2012.
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 la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris,
suficients i correctes, d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya, per a mantenir les
actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les
necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles, en benefici de les famílies i del
benestar social de la ciutadania.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300
€ anunciada per la conselleria d'Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir
I'esmentat import per als cursos següents.
Tercer. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes
de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d'infància mentre s'estableixi
un marc estable de col·laboració i corresponsabilitat entre les administracions
educatives.
Quart. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar les mesures necessàries que
permetin la sostenibilitat i la optimització del model d'Escoles Bressol.
Cinquè. Reclamar al Govern de I'Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la
sostenibilitat dels serveis de la primera infància.
Sisè. Realitzar un estudi exhaustiu dels costos reals del servei d’escola bressol
municipal, en el qual es desagreguin tant els ingressos com les despeses
corresponents als diferents serveis que es presten a les escoles bressol del municipi
(escola bressol, acollida o permanència i menjador), que serveixi de base per a la
elaboració d’una nova proposta de preu públic, que seria d’aplicació per al curs 2012 –
2013.
Setè. Presentar aquesta nova proposta de preu públic 6, per a la prestació del servei
d’Escola Bressol Municipal, per tal que pugui ser aprovada abans de la fi del present
curs escolar i, per tant, posposar qualsevol modificació de la quota actual fins a la
presentació i aprovació d’aquesta nova proposta.
Vuitè. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a les escoles bressols municipals, a les
corresponents associacions de pares i mares i a les entitats, associacions i col·lectius
del nostre municipi.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Sí que hi ha esmenes. A la part dispositiva, com deia ara el Sr. Fàbregas, els punts
aquests que són impulsats per la Federació i Associació Catalana de Municipis són els
que compartim, el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè i vuitè, i, per tant,
faríem una esmena de supressió del punt sisè i el punt setè. Pel que fa a l’exposició de
motius, també demanaríem que se suprimissin una sèrie de paràgrafs: des del
paràgraf quart al paràgraf desè de l’exposició de motius.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, doncs com es pot entendre, i si s’ha escoltat la intervenció, el nostre Grup no està
d’acord ni amb la supressió dels antecedents ni molt menys amb la supressió dels dos
acords que tenen més suc, fonamentalment perquè són demandes de compromís al
Govern municipal; per tant, no podem acceptar ni suprimir els antecedents ni suprimir
les dues propostes d’acord.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pels grups municipals de CiU i
ERC-AM amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-AM i GIM), 7 vots en
contra (ICV-EUiA i PSC-PM) i 2 vots d’abstenció (PP). Les esmenes queden
incorporades.
La moció d’ICV-EUiA amb les esmenes incorporades dels grups municipals de CiU i
ERC-AM queda de la manera següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA proposant actuacions en
relació a les escoles bressol municipals, amb les esmenes incorporades dels
grups municipals de CiU i ERC-AM
“El Departament d’Ensenyament, mitjançant escrit de data 19 de setembre de 2011, va
informar l’Ajuntament del Masnou que, en aplicació de l'Acord Marc de data 19 de
novembre de 2010 entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les
places públiques de llars d'infants de titularitat de les corporacions local, en el qual
s’estableix que el Departament d'Ensenyament subvencionarà el sosteniment de
places per a infants de zero a tres anys d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, per al curs 2010-2011 i d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, li atorgava una subvenció de 1.600,00 euros per alumne.
Pocs dies abans, el 9 de setembre, el GM d’ICV-EUiA havia presentat una moció, que
va ser aprovada per l’Ajuntament Ple una vegada incorporades algunes de les
esmenes presentades pel GM de CiU, en la qual es rebutjaven les retallades
anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les
escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al curs 2010-2011, es
denunciava l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta
Departament d’Educació – Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i
Associació Catalana de Municipis) i de les addendes específiques signades amb el
nostre ajuntament fins al curs 2010-2011 i es sol·licitava a la Generalitat de Catalunya
un finançament adequat per a les escoles bressol i els centres d’ensenyament musical
i dansa, garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes
pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en la seva reunió del passat 22
de desembre i amb l’argument que la disminució en la subvenció de la Generalitat
comportava per a l’Ajuntament una disminució aproximada de 20.400 €, acordà
augmentar, de 150 € a 180 €, tant la quota de matrícula com la quota mensual de les
escoles bressol i aplicar aquest augment a partir de l’1 de gener de 2012.
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En les darreres setmanes, els mitjans de comunicació han informat de les intencions
de la Generalitat de Catalunya de procedir a una nova reducció en les seves
aportacions als municipis que, de confirmar-se, posaria en greu perill l’actual model
d’escoles bressol públiques municipals i dificultaria la viabilitat financera de bona part
de les llars d’infants municipals públiques del nostre país.
El passat 20 d’abril, la FMC i l’ACM van aprovar una resolució en la qual, entre d’altres
acords, instaven al Govern de la Generalitat a que dotés fins a 1.600 € la bestreta de
1.300 € anunciada per la Conselleria d’Ensenyament per al curs 2011 – 2012 i a
mantenir l’esmentat import per als cursos següents.
Al Masnou, tal i com s’ha exposat anteriorment, a la primera retallada de l’aportació de
la Generalitat (de 1.800 €/alumne a 1.600 €/alumne) el govern municipal va respondre
amb un augment del 20% de la quota que, fins al mes de desembre de 2011,
aportaven les famílies, que va passar dels 150 € als 180 € mensuals.
Fa pocs dies, en la reunió convocada per la regidoria d’Ensenyament per informar els
actuals i futurs usuaris del servei, la regidora va donar a entendre que el govern de
CiU i ERC acordaria una nova modificació de les quotes per al curs 2012 – 2013.
Finalment, el passat 7 de maig, ha estat convocada una Comissió Informativa
d’Administració i Finances, amb caràcter d’urgència, en la qual es proposa la
modificació del preu públic 6, per prestació del servei d’escola bressol municipal, que
passaria a ser de 195 € mensuals per 11 mensualitats en lloc dels 180 € mensuals per
10 mensualitats que és la quota aprovada pel govern de CiU i ERC el passat mes de
desembre de 2012.
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 la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris,
suficients i correctes, d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya, per a mantenir les
actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les
necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles, en benefici de les famílies i del
benestar social de la ciutadania.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300
€ anunciada per la conselleria d'Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir
I'esmentat import per als cursos següents.
Tercer. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes
de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d'infància mentre s'estableixi
un marc estable de col·laboració i corresponsabilitat entre les administracions
educatives.
Quart. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar les mesures necessàries que
permetin la sostenibilitat i la optimització del model d'Escoles Bressol.
Cinquè. Reclamar al Govern de I'Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la
sostenibilitat dels serveis de la primera infància.
Sisè. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a les escoles bressols municipals, a les
corresponents associacions de pares i mares i a les entitats, associacions i col·lectius
del nostre municipi.”
39

El president sotmet a votació la moció d’ICV-EUiA amb les esmenes incorporades de
CiU i ERC-AM amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICVEUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Totes aquestes mocions que s’estan presentant, en el fons van totes en contra de les
retallades i contra uns drets que hem tingut els últims anys, anys de bonança. No
s’està entrant en el rerefons de la qüestió i és una pena que no s’entri en el rerefons
de la qüestió. La realitat de la qüestió que no s’ha tocat en aquesta moció, en la qual
es demana que es mantingui tot el que es tenia, bé demanem el que teníem, però és
que demanar el que teníem a vegades, tal com estan les coses avui, pot ser un somni.
Llavors, jo apostaria per, en comptes de presentar aquests tipus de mocions, alguna
cosa més realista i més possibilista, i penso que el plantejament d’aquestes mocions
és erroni. En aquestes mocions es diu: volem el que teníem i que es mantingui com
està. Més o menys ve a dir això. Però és que el que teníem abans no és el que tenim
ara i això no sé si ho hem acabat d’assumir. Ens poden treure d’un lloc o un altre, però
en general ja ho sabem tots i ho comencem a assumir, que hi hem perdut tots amb
aquests anys de crisi. Llavors, davant la nova situació, jo penso que la postura que
hauria haver d’adoptar aquest consistori és dir com ho hem de fer perquè el model
d’escola bressol o alguna cosa que sigui similar que dóna un servei als pares i als
nens del municipi es pugui mantenir d’una manera digna i correcta, i que tots el pares
o nens en puguin gaudir d’una manera o d’una altra. Jo crec que aquest seria el debat
correcte, no esperar a demanar uns diners que molt probablement no ens arribaran.
Estem demanant la lluna, perquè, vist el que hi ha, no ens arribaran aquests diners o
això és el que ens pot passar els propers mesos més que previsiblement.
Penso que l’ideal seria, en comptes de fer aquesta moció i veure com ens han retallat
de la Generalitat —i encara no se sap el que retallaran més, aquí s’han plantejat uns
preus públics que encara poden anar més a la baixa—, plantejar el model i dir, bé, si
aquest model, que va començar a ser un model subvencionat, no es pot sostenir
actualment, mirem una alternativa que sigui viable perquè els nens del municipi puguin
gaudir d’aquestes escoles. Han de gaudir-ne perquè és un servei públic que ha de
complementar on no arriben els privats. Hi ha molts models a estudiar. Podem valorar
si fer-ho amb un combinat amb privades, podem valorar si fer-ho incrementant o
posant les rendes dels pares com un requisit per accedir-hi d’una manera o d’una altra,
ho podem fer becant les famílies que no hi arriben amb plaça pública o privada... Ho
podem fer de moltes maneres. En qualsevol cas, és un tema que s’ha de discutir, s’ha
de debatre, i aquest és el rerefons de la qüestió, no el que s’ha plantejat aquí. El que
s’ha votat és una il·lusió i jo penso que cal despertar d’aquestes il·lusions i tocar les
coses, els problemes amb què ens enfrontarem el propers mesos. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Per no repetir intervencions, el que faria seria fer l’explicació de vot després de
presentar la moció del PSC, perquè el tema és el mateix i ara em limitaré a dir,
evidentment, que les esmenes que hem presentat a part de l’exposició de motius, pel
redactat de les actuacions del seu Grup Municipal, creiem que evidentment hem votat
en contra del sisè i el setè, la seva supressió, per què són punts que ja s’han fet. El
sisè punt, realitzar l’estudi, s’ha fet l’estudi de costos, i el setè també s’ha presentat a
comissió informativa, el nou preu públic per a les escoles bressol del Masnou. Després
en farem l’explicació.
La Sra. Marta Neira
Gràcies. Bé, el nostre vot favorable a la moció presentada per Iniciativa, intacta,
justifica que compartim plenament amb aquest grup la preocupació pel manteniment i
la continuïtat de les escoles bressol. Nosaltres creiem fermament en la importància de
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les escoles bressol per al desenvolupament dels infants i com a element clau per
promoure la cohesió social i la conciliació familiar i social, però per aconseguir-ho cal
que el preu sigui assequible, les famílies no poden suportar més despesa. Per això cal
exigir a la Generalitat i a l’Ajuntament que facin els esforços que calguin per mantenir
l’oferta d’escoles bressol dintre d’un preu raonable. Que hi ha pocs diners? És veritat,
ja ho sabem, igual que sabem que és una pura qüestió de prioritats. Mirin, vostès han
augmentat considerablement els impostos, només l’IBI, un 13,5%, això vol dir que
aquest Ajuntament recaptarà prop d’un milió d’euros més, vuit-cents mil euros crec,
només de l’IBI. Home! Jo penso que si a vostès realment els interessa l’educació i
realment la prioritzen, una part d’això que paguem tots els ciutadans ho podem invertir
en el manteniment de l’escola bressol, les dues escoles bressol, i suportar el cost de la
part que la Generalitat no està pagant, d’acord? I, evidentment, mantenir l’Escola de
Música. Com els dic, això ho poden fer si volen i si per vostès l’educació és una
prioritat. Si no ho fan és perquè no ho volen, perquè diners per fer front a aquest
augment de despesa en lloc de revertir-lo a les famílies, que ho assumeixi l’Ajuntament
i exigir a la Generalitat que pagui i que compleixi la seva obligació. Moltes gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Primer, volia agrair el vot del Partit Socialista de Catalunya a la moció en la seva
integritat i començar per analitzar la part positiva del que acabem d’acordar, fer unes
quantes demandes a la Generalitat de Catalunya i fer una reclamació al Govern de
l’Estat. Si som coherents, nosaltres ho som, el Partit Socialista també, la resta de
grups municipals entenem que ho seran, el que tocaria de seguida en compliment
d’aquesta moció és exigir als nostres representants al Parlament de Catalunya que
aquestes propostes d’acord que avui s’han aprovat pràcticament per unanimitat al Ple
de l’Ajuntament, siguin assumides pel conjunt de grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a excepció del Partit Popular. Respecte a la seva intervenció, respecte a la
intervenció del Partit Popular, miri, a vostè jo li agrairia, més que res per una qüestió
de coherència, però bé, si no vol fer-ho no ho faci eh!, que abans de preparar-se la
seva intervenció es llegís les mocions bé, o com a mínim una vegada preparada les
escoltés, perquè nosaltres no hem proposat mantenir el que hi ha. Vostè no ho ha
llegit bé o no ha escoltat bé. Hem proposat realitzar un estudi seriós de segregar, etc.,
i, una vegada fet aquest estudi, presentarem una proposta de quotes, perquè, si
haguéssim volgut proposar que tot quedés com està, només hauríem presentat una
proposta d’acord. Per tant, si us plau, llegeixi les mocions, si no vol després quedar en
evidència en les seves intervencions. I ja intuïm, perquè saber-ho no ho sabem
encara, que el model d’escoles bressol que propugna el Partit Popular del Masnou
queda molt lluny del govern d’escoles bressol que primer havien defensat el Partit
Socialista de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i
Esquerra Republicana al Masnou, i que ara només defensen el Partit Socialista de
Catalunya i el nostre Grup. Ja ho sabem que queda molt lluny, però estaria bé
—perquè és la segona vegada que li sentim aquest discurs aquí— que poguéssim
sortir de dubtes algun dia i que vostè presentés al Ple una proposta amb un nou model
d’escoles bressol i que poguéssim opinar, sobretot perquè així la població coneixeria
quina és la seva proposta.
Vostè diu que demanem la lluna. Si demanar un estudi exhaustiu és demanar la lluna,
doncs estem demanant la lluna. I diu que som uns il·lusos. Segurament sí, però som
uns il·lusos amb coherència, amb coherència i amb coresponsabilitat.
Pel que fa a la intervenció d’Esquerra Republicana, gairebé li hauria de dir el mateix
que he dit al principi al regidor del Partit Popular. Respecte a les propostes d’acord que
han proposat acordar i han aconseguit suprimir l’argument ha estat... Bé, és que això
ja s’ha fet, i ho torno a dir, perdona Jaume, no t’has llegit la moció, eh! Perquè la moció
diu, ho repeteixo per recordar-ho: realitzar una estudi exhaustiu dels costos reals del
servei d’escola bressol en el qual es desagreguin tant els ingressos com les despeses
corresponents als diferents serveis que es presten a l’escola bressol municipal, escola
bressol acollida, permanència i menjador. I aquest estudi no hi és, perquè l’estudi que
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s’ha realitzat no fa aquesta desagregació, i recordaria a l’Equip de Govern que des de
fa dies, reiterant la demanda que he fet abans a l’apartat de control d’òrgans de
govern, el nostre Grup Municipal ha demanat informació detallada respecte a dades
econòmiques tant de l’escola bressol com de l’Escola Municipal de Música que encara
no ens ha estat facilitada. L’actitud del Govern de Convergència i Unió respecte a la
supressió d’aquests dos acords, en el cas de Convergència i Unió, podria ser
comprensible. En el cas d’Esquerra Republicana és menys comprensible, però, en
qualsevol cas, entenc que com a govern no es vulguin sentir obligats a una cosa per la
qual no aposten. És a dir, per mantenir una escola bressol pública de qualitat i amb
unes quotes assequibles, però el que ja no entenem és que hagin demanat la
supressió d’uns antecedents, que no és que no ho hagi estat el meu Grup, perquè
nosaltres no som gaire de missa, però que van a missa, eh! És a dir, tots els paràgrafs
que vostès han proposat i han aconseguit suprimir són paràgrafs que l’únic que fan és
reflectir la realitat del que ha passat en aquest Ajuntament els darrers mesos. Entenc
que a ningú no li agradi que exposin les seves vergonyes, però, bé, rectificar és de
savis i no està bé que de tant en tant algú rebi una estirada d’orelles —quan li fan
l‘estirada d’orelles, equivocadament o encertadament, pensa que no ho han fet bé. El
que sí que és clar és que vostès no estan disposats a plantejar-se una actuació
diferent. El que sí que m’agradaria saber és quina hauria estat la seva actuació, si,
com ha passat amb l’Escola Municipal de Música o com pot passar també a les
escoles bressol en el moment en què vostès expliquin a les famílies que de pagar 150
euros mensuals per dotze mensualitats passaran a pagar-ne 195 per onze, que pot ser
que hi hagi una sublevació popular, faran el mateix que han fet amb el cas de l’Escola
de Música? Apareixerà algun regidor del Govern, no sabem si amb el vistiplau de la
resta, que es presentarà com a salvador per intentar desfer allò que s’ha fet
malament? En qualsevol cas, tant de bo que passés així, perquè això significaria
rectificar i rectificar sempre s’ha dit que és de savis. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, aquí hem rebut, per no llegir la moció, no sé si Esquerra i nosaltres, no? Però s’ha
deixat la Sra. Neira, és clar, perdó, pel partit Socialista. Diu que no ens l’hem llegida
nosaltres, perquè ella ens ha dit —amb carinyo, eh!— ens ha dit, bé, jo estic d’acord
que pagui tot el que falta l’Ajuntament, no és això el que volia dir la moció? És clar, diu
que no és això el que demanava, sinó que demana un estudi de costos, però d’altra
banda també he interpretat que ho paga l’Ajuntament, amb la qual cosa no sé qui és
qui no ha llegit la moció...
Una mica, vejam, en la línia del que deia el senyor Màxim Fàbregas, què és millor: dir
als pares un bon dia “mireu, us apugem la quota perquè la part de la Generalitat no
ens ha arribat, això va a terços o no va a terços, i a més us apugem una quota més, i
es quedaran amb cara de... Bé, qui pugui ho pagarà i qui no, doncs demanarà una
beca, que això s’haurà de becar. O és millor dir-los: busquem un consens. No és que
tingui jo un model únic, que el porti a la butxaca, no el tinc, però jo penso que hem de
buscar un model, que s’ha de parlar en aquest Ajuntament, que ens permeti que els
nens que assisteixen a l’escola pública siguin ben atesos amb menors recursos
pressupostaris. Mirat d’una altra manera, aquesta és la nostra aposta, canvia molt el
matís i canvia molt el punt de vista, i és això el que volia deixar aclarit.
Pel que fa al tema de l’estudi exhaustiu que demanava el senyor Fàbregas, home, un
estudi exhaustiu jo no sé si el deu tenir, perquè, de fet, quan es van muntar les escoles
bressol, eren vostès qui les van iniciar, o entenc que aquests estudis han de ser i
entenc que les variacions en un estudi quan són entitats, entre cometes, de petita
envergadura no calen grans estudis, perquè això des d’un bon principi ja es va haver
de fer. I quant a coherència, tota, dient tot el que estem dient penso que tenim tota la
coherència. El que jo penso és que aquí ha faltat coherència per apropar-se a
propostes com les que estem fent nosaltres. Gràcies.
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13)

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en defensa dels centres
educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública escoles
bressols

Aquesta moció s’ha rectificat, amb la correcció acceptada feta pel Sr. Pere Parés, de
substituir el verb recolzar per donar suport.
La Sra. Marta Neira Reina llegeix la moció següent:
“Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als
ajuntaments del finançament de les escoles bressol i de les escoles de música,
l’Ajuntament del Masnou reclama al Govern Autonòmic, en primer lloc la seva plena
responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el suport irrenunciable als
titulars locals d’aquests centres en compliment de l’Estatut de Catalunya i de la Llei
d’Educació de Catalunya.
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública de escoles bressol amb
que compta el país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser
atesa a través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la
Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el producte d’un pacte legislatiu
que respon a necessitats fonamentals educatives, socials i de conciliació laboral del
nostre país.
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’ acció política, per
avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesiona. Per aquest
motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col·laboració entre
administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb el suport
del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la Generalitat per
garantir d’una manera immediata el finançament de les escoles bressol i de les
escoles de música municipals.
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un
model propi de sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius de la Comunitat
Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en sintonia amb altres països més
desenvolupats, en una major oferta pública d’educació adreçada a les edats
primerenques en comparació amb d’altres territoris de l’Estat.
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis, atenen a prop
de 70.000 alumnes; en el Masnou disposem de dues escoles bressol, el Sol Solet i la
Barqueta, amb un total de 102 alumnes.
Destaquem que les escoles bressol municipals garanteixen el desenvolupament
integral de l’infant, revertint d’una manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats
dels ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho demostren les Ciències de
l’Educació i així ho recullen els informes dels experts quan consideren que l’educació
dels infants del 0-3 anys són una de les mesures imprescindibles per a garantir l’èxit
escolar d’un país.
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o
socials d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos col·lectius de la nostra
societat. Els centres educatius públics realitzen una important tasca en benefici dels
fills de les famílies més desafavorides, aportant un important valor a les mesures
d’igualtat d’oportunitats i de compensació de bagatges i entorns amb mancances
econòmiques i/o culturals.
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la
incertesa en la convocatòria de les beques per a les escoles bressol per aquest curs,
portaran en un breu espai de temps a la inviabilitat de sosteniment d’aquest servei
públic.
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Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat
del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, perquè el 0-3
anys asseguren les bases del nivell educatiu del país, més ben preparat i més
competitiu.
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les
polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant desenvolupen les
capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als aprenentatges
compensadors.
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament del Masnou ACORDA:
1. Donar suport a la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres
de titularitat municipal.
2. Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que
prové de l’any 2010.
3. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per les
administracions públiques i les famílies.
4. Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat
d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.
5. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei que
garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper educatiu important en
el desenvolupament de l‘infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats.
6. Contribuir a disposar d’una
econòmicament més sostenible.

àmplia

i

eficient

xarxa

d’escoles

bressol,

7. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns
paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la
corresponsabilització entre administracions públiques.
8. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a les escoles bressol municipals, a
les corresponents associacions de pares i mares i a les entitats, associacions i
col·lectius 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. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Una mica explicaré la nostra postura. És la mateixa per a les dues
mocions. Hi ha alguns matisos diferents, però per intentar no generar un nou debat
sobre una moció que ja ha estat àmpliament debatuda amb la moció que han
presentat els companys d‘Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa.
Bàsicament, coincidíem amb el que deia el Govern, que, en definitiva, enteníem que
l’estudi exhaustiu que s’havia previst a la Comissió Informativa corresponent que es va
aprovar a preu públic, per nosaltres era suficient i bastant entenedor i aclaridor de la
situació i, per tant, de la mesura que s’havia de prendre i, des d’aquest punt de vista,
hem votat a favor de l’esmena presentada per l’Equip de Govern, que ha modificat la
moció. Després, hauríem de parlar —que no és fàcil, però se n’ha de parlar— del
model de l’escola bressol pública. En definitiva, és el que està produint tots aquest
debats. Jo entenc que es produeixin aquí, amb la seva moció. La gent no ho sap, però,
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bé, abans el preu públic de les escoles bressol també s’aprova al Ple a causa de... Bé,
fa uns anys vam decidir que aquests debats els tindríem en comissió informativa. Per
tant, com que en certa manera no podem discutir sobre el preu en un debat obert i
públic, és normal que es puguin presentar aquests tipus de mocions per reproduir
aquells debats que s’hagin produït en uns dies anteriors en comissió informativa. Jo ho
respecto, està molt bé, però enteníem ja aclaridores les explicacions de la comissió
informativa, i això amb la situació en què estem. Sobre el model de l’escola bressol, és
clar, aquí s’ha de dir que una escola bressol per classe més o menys costa més o
menys 500 euros al mes per alumne. Aquest és el cost de la plaça que ha ofert
l’Ajuntament per a cada una, i d’aquestes, fins ara, una part l’assumia el ciutadà o
l’usuari, una altra part l’Ajuntament —a través, lògicament, dels impostos dels seus
ciutadans— i una tercera part la Generalitat —lògicament dels impostos dels seus
ciutadans. Bé, fins aquí està molt bé. Després es va desvirtuar i no sabem si els
usuaris d’aquestes escoles bressol, els pares que hi porten els infants, ho fan per un
projecte educatiu en el qual creuen, per un projecte de qualitat educativa que potser
diuen o pensen que no trobaran a l’escola bressol privada o si ho fan per un tema
econòmic. És clar, el problema, el que nosaltres veiem i per això estem apostant per la
línia que està agafant l’Equip de Govern, que és repercutir en certa manera la minva
dels ingressos provinents de la Generalitat en les famílies, el que diu, el que ens estem
ensumant o el que intuïm és que l’opció d’escollir entre l’escola bressol pública o
l’escola bressol privada ara mateix només és un debat econòmic, és a dir, que la gent
va a l’escola bressol pública perquè és més econòmica, però és que és més
econòmica, lògicament, per als usuaris que la utilitzen, però no per a la resta del
municipi. Llavors, per nosaltres és molt difícil mantenir un sistema que comú que no
estableix criteris econòmics a l’hora d’ingressar els alumnes en aquesta escola bressol
pública, i es poden produir i es produeixen greuges comparatius i no es podrà seguir
mantenint una escola finançada d’aquesta manera.
De fet, aquesta tarda, si no ho tinc malentès, la consellera ha confirmat que la
subvenció serà de 1.300 €, que la fixarà per a aquest any en 1.300 € per alumne, i
que, a partir de l’any que ve, implementarà una nova política d’ajudes als municipis
que anirà en funció de la seva renda per càpita, és a dir, amb el topall màxim de 1.300
€ per any i alumne. Els ajuntaments que tinguin la renda per càpita menor podran
aspirar a aquests 1.300 € i els ajuntaments que tinguin una renda per càpita major
segurament veuran disminuïda la seva aportació. Els entenc perfectament i el que
estan dient és: aquells ciutadans que tinguin una renda per càpita més alta hauran
d’anar pagant a poc a poc el cost real del servei, perquè, si no, el que dèiem, es
produiran i es poden produir moltes incongruències. Jo sempre poso un exemple que
no és, que es podria donar, perquè l’escola bressol municipal no preveu cap criteri
d’admissió, que ja em sembla bé econòmic, però és que tampoc no n’estableix cap a
l’hora de dir-li a aquell ciutadà quina és la seva quota. Això significa que, qualsevol
ciutadà —ara teníem al Masnou un barri on la renda per càpita és molt alta, com és
Can Teixidor—, amb el nostre sistema actual, com a la resta de Catalunya, que visqui,
per exemple, a Can Teixidor i que, per tant, intuïm que té un nivell de renda molt
important, pot decidir portar el seu fill a l’escola bressol pública perquè hi té tot el dret,
si té la sort que hi entri per sorteig o si té una bona valoració en punts, perquè és
família nombrosa. Això significa que la resta de ciutadans, que segurament tenim una
renta per càpita, ja no dic inferior, sinó moltíssim més inferior, estem subvencionant la
resta de ciutadans aquella plaça a aquell senyor que no ho necessita. O sigui, s’ha
d’anar molt a l’aguait perquè, quan era època de bonança, ningú no mirava a qui es
donava una plaça d’escola bressol pública, que té un cost real de 500 euros al mes,
quan els pares i mares en pagaven 150, ara 180, fins ara, i finalment s’ha aprovat a
195 per onze mensualitats.
D’alguna manera, hem de controlar on van destinats els diners de tots els ciutadans,
perquè el que no podem és seguir mantenint un sistema d’escola bressol pública
becada, que no tingui en compte criteris econòmics, i això, més tard o més d’hora, ho
haurem de fer, perquè no ho podem seguir mantenint. Sobretot per les injustícies que
pot generar a ciutadans que, a vegades, un sorteig pot ser molt injust, és a dir, per les
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mateixes condicions, igualtats, per accedir a un sorteig determinen que una persona
no hi té accés i l’altra sí. Doncs, a part de com n’és d’injust el sistema del sorteig,
significa que potser amb un nivell de renda inferior que un altre que tingui un sistema
de renda superior, no només el de renda inferior no podrà accedir a aquells serveis,
sinó que, a més, haurà d’assumir amb els seus impostos part del servei d’aquella
persona que té una renda per càpita superior. És a dir, que el sistema és injust. És
injust perquè, com que no arriba per a tothom, es fa per sorteig, és a dir, distribuir
diners públics i a través d’un sorteig, i d’altra banda perquè no és important.
Jo crec que més tard o més d’hora haurem de parlar-ne. No hi ha criteris a l’hora
d’admetre, com a mínim no d’admissió, perquè entenc que tothom té dret a anar a una
escola bressol pública si és el seu criteri, és a dir, si per temes de qualitat la persona
considera que el seu fill estarà més ben atès en una escola bressol pública. Jo no tinc
cap mena de problema que els requisits per a l’accés siguin iguals per a tots, però sí
que els requisits del pagament hauran d’anar en funció de la seva renda. Jo crec que
aquest és un debat que haurem de tenir més tard o més d’hora a l’Ajuntament del
Masnou. Pel que sé, la consellera aquesta tarda així ho ha comunicat, en dir que l’any
que ve la subvenció màxima serà de 1.300 €, però variarà en funció del municipi i el
seu nivell de renda, és a dir, que hem d’esperar que l’Ajuntament del Masnou com que
els seus ciutadans tenen un nivell de renda per sobre de la mitjana de Catalunya,
significarà que no podrem aspirar a 1.300 €, sinó que es rebaixarà aquesta quantia i,
per tant, que ja em sembla bé, però, per tant, jo crec que hem encetat aquest debat, ja
que últimament, perquè no és la primera vegada que presentem una moció d’aquest
tipus o aquest debat, hi ha hagut recursos de reposició, si no estic equivocat, és a dir
que, bé, és un tema recurrent que preocupa i jo entenc que és un tema que estigui a
l’ordre del dia no només dels plens, sinó de la ciutadania, sobretot dels pares que les
utilitzen, però més tard o més d’hora hem resoldre si aquest és un sistema eficient o
ineficaç, perquè, en definitiva, estem distribuint diners públics i no sabem si a qui
atorguem aquells diners públics és mereixedor d’aquella subvenció pública o no ho és.
Nosaltres apostem per un sistema que a poc a poc equipari el cost de l’escola bressol
amb el vagin pagant els usuaris i, lògicament, aquelles persones que acreditin que pel
seu nivell de renda no poden pagar-ho i siguin mereixedores de tenir un servei com és
una escola bressol pública, amb tot el que signifiqui, doncs l’Ajuntament, amb un
sistema de beques, hauria d’ajudar-les, perquè aquelles persones no quedin
desfavorides per no tenir accés a una escola bressol pública. Amb això nosaltres no hi
ha cap problema, jo no sé si m’he pogut explicar molt bé o no. És un tema complex,
però jo crec que més tard o més d’hora ho haurem de tenir, perquè no podem seguir
repartint diners públics d’aquesta manera sense tenir un mínim de nivell de a qui els
atorguem i a qui no. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
En aquesta proposta hem votat que sí bàsicament pel contingut general, per no
matisar potser algun punt o algun aspecte hem pensat que era la línia correcta i, bé,
no entraré a explicar gaire més del que he explicat pues ja fa uns minuts en el motiu
anterior. El que sí que m’alegro és que si aquesta ocasió serveix per obrir el debat i
plantejar-nos quan toqui el tema de les bressol seriosament i de cara a donar-los uns
resultats possibilistes, doncs penso que benvingut sigui. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
El que queda és que és un debat obert i caldrà afrontar no només per a aquest any,
sinó per als propers anys, el model de gestió de les escoles bressol, perquè és
important i ha estat una conquesta importantíssima d’aquests darrers anys la
implantació de les escoles bressol a tots els municipis per part dels governs de la
Generalitat que hi ha hagut i també per part dels ajuntaments, que ens trobem en una
situació difícil i les aportacions de la Generalitat ens estan baixant en picat: primer, de
1.800 a 1.600 euros. Nosaltres hem fet una previsió de 1.000 i això és el que hem
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d’acabar de confirmar i el que hem fet és tirar endavant els processos tal com marcava
o ens ha marcat la Federació de Municipis de Catalunya, a més a més, en contra del
criteri del Departament d’Educació que demanava la paralització dels processos.
Creiem que això podia crear alguna situació d’alarma social als municipis i hem cregut
que calia seguir els criteris d’aquesta activitat municipalista, que calia continuar
endavant. El que hem fet amb aquest augment, similar al que han fet altres
ajuntaments de diferent color polític, segurament d’alguns dels nostres grups polítics
que són a l’oposició en aquest Ple municipal, és anar buscar un sistema en què la
Generalitat, per desgràcia, baixa el 20% de l’aportació i anem a un sistema paritari
entre pares i ajuntament, 40% i 40%, amb una novetat, i això va en la línia del que deia
el senyor Avilés, amb una bossa d’ajuts socials per a aquelles famílies que tinguin
dificultats per poder pagar aquest augment de quota, perquè és important tenir-ho en
compte, que aquí creem una bossa d’ajuts socials per poder pagar les matrícules de
l’escola bressol, perquè també és important i no podem obviar aquest tema.
I pel que fa a les mocions, evidentment, han quedat dues mocions molt similars que
finalment com s’han aprovat, compartim plenament el contingut de la moció
presentada també pel partit socialista en el sentit de reclamar que el que ha passat
aquests darrers mesos de retallades per part del Govern de la Generalitat per a l’àmbit
de l’educació, sobretot de l’àmbit de l’escola bressol, és un fet perjudicial per als
municipis per a la nostra societat, perquè trenca l’equilibri social i creiem que són un
element important que s’ha consolidat aquests darrers anys, les escoles bressol, i, per
tant, evidentment sempre ens hem sumar, tant a l’Ajuntament del Masnou com al
Parlament de Catalunya, a exigir al Govern de la Generalitat que compleixi aquests
compromisos que tenia i en aquest sentit van les dues mocions i per això les
compartim. I, evidentment, és molt fàcil parlar d’abaixar preus, de mantenir els preus
actuals, però, evidentment, estem així i no pot obviar ningú la situació de dificultats,
però l’important és buscar un model i que aquest model que teníem consolidat en
aquests anys de 33, 33, 33, per desgràcia, el Govern de la Generalitat l’ha trencat i ha
passat al 20%. Per tant, creiem que el que és equilibrat és fer un model, per desgràcia,
20% la Generalitat, 40% pares, 40% Ajuntament, i per a aquelles famílies amb
dificultats econòmiques que no puguin arribar a aquestes quotes, l’Ajuntament del
Masnou hauria de disposar d’una bossa d’ajuts socials per poder permetre aquestes
matriculacions.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup ha donat suport a la moció del Partit Socialista
perquè en comparteix tot el contingut. És veritat que és generalista, però és veritat que
obliga a fer determinades demandes, fonamentalment al Govern de la Generalitat, que
és qui ens està deixant, perquè ens entenguem, amb el cul a l’aire. Malgrat la
intervenció que ha fet el regidor del GIM, no em queda més remei que contradir-lo. Jo
no sé què és el que fan la resta de grups, però el nostre Grup no presenta les mocions
per reproduir debats que ja s’han produït en comissions informatives, presenta
mocions perquè intentem que el Ple del consistori adopti acords en funció de
determinades propostes. Si això significa repetir debats, doncs significa repetir debats,
i si no és així i ha quedat clar i això, crec que és una cosa que s’ha d’agrair al regidor
del GIM, que la seva formació política aposta perquè les famílies assumeixin les
despeses que no assumeix la Generalitat i l’Ajuntament i, per tant, que la seva
proposta és que cada euro que deixi d’invertir la Generalitat o l’Ajuntament que sigui
assumit per les famílies.
Vostè ha fet una afirmació que jo no comparteixo, i és que les famílies trien un model
d’escola segurament en funció de la quota. Probablement en algun cas és així, però
suposo que vostè hauria de compartir amb nosaltres que moltes famílies fan
legítimament una opció per l’escola pública, independentment que la quota sigui més
elevada o més baixa que la de l’escola privada. Miri, la regidora del Partit Socialista, a
la moció, esmentava que la creació de llars d’infants va ser el pas posterior a la
presentació d’una iniciativa legislativa popular que, a diferència de moltes altres, va
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tenir la sort de ser aprovada pel Parlament, perquè el públic sap que hi ha moltes
iniciatives legislatives populars que recullen centenars de milers de signatures i quan
arriben a debat o bé al Parlament, o bé al congrés dels diputats la majoria de torn
decideix no tramitar-les. Aquesta no només va tenir la sort de ser admesa sinó que, a
més a més, al darrere de l’acord hi va haver un compromís, com deia abans,
d’Esquerra Republicana, tant del Govern de la Generalitat com de molts municipis de
Catalunya. Però és que, en el cas del Masnou, nosaltres, i quan dic nosaltres dic el
Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa, vam ser
els pioners. Nosaltres vam fer la nostra iniciativa legislativa popular municipal, vam
recollir més de vuit-centes signatures, les vam lliurar al que llavors era alcalde del
Masnou, que era el senyor Josep Azuara, i vam adoptar un acord pressupostari pel
qual nosaltres votàvem a favor dels pressupostos i Convergència i Unió i el Partit
Popular es comprometien a tirar endavant un projecte d’escola bressol i vam quedar
com ara, amb el cul a l’aire, perquè aquest acord mai no va ser complert ni per
Convergència ni, per suposat, pel Partit Popular. Llavors probablement ens haurem de
plantejar el sistema de gestió. La nostra moció anterior, i ara també la moció del Partit
Socialista, no posa en dubte que s’hagi de plantejar el sistema de gestió, però
nosaltres estem en contra que, malgrat el que deia el regidor d’Esquerra Republicana,
l’augment de quota que ha aplicat l’Ajuntament del Masnou sigui similar al que han
aplicat altres municipis. Jo he llegit moltes notícies d’augments entre un 20 i un 30%, i
aquí estem parlant d’augments del 43%. Per tant, aquesta similitud no la trobem
enlloc. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, molt breument, només per ressaltar que aquesta moció ha tirat endavant amb una
unanimitat de tots els grups municipals en representació i que no perdem de vista que
és en defensa de centres educatius municipals i per al manteniment de les escoles
bressol. Per tant, la importància que hàgim estat capaços de posar-nos tots d’acord. A
mi el que sí que m’agradaria aclarir és per què hi ha vegades que amb algunes
afirmacions fa la sensació que la Generalitat, home, si no paga és perquè no pot, no
perquè no vulgui, no? Llavors, en tot cas, vull aclarir que la Generalitat també té
deutors i que també s’ha trobat en una situació econòmica delicada i que si no paga és
perquè no pot. En tot cas, refermo el compromís de les anteriors escoles bressol, això
sí, de manera que sigui més sostenible per a tothom, i manifesto que també ens
agradaria a nosaltres no haver de repercutir aquests increments en els seus usuaris,
però la situació econòmica és la que és i ens toca prendre algunes decisions difícils.
Res més.
La Sra. Marta Neira
Sí, simplement vull donar les gràcies a tots els grups municipals pel seu vot favorable
a aquesta moció. Realment és una bona cosa que estiguem tots d’acord en la
conveniència de mantenir, de cuidar les escoles bressol que ara tenim. Home, per tot
el que hem sentit, tenim diferents idees de quina és la via per mantenir-les, quin és el
model, però, bé, suposo que això ja ho anirem discutint i segurament arribarem a un
consens. El Sr. Garcia Gebani deia que s’ha fet un esforç des de l’Ajuntament per
cobrir aquesta part que deixa de pagar la Generalitat. Vaja! Jo li torno a dir que és una
qüestió de prioritats. Jo penso que la Generalitat ha de complir els seus compromisos i
aquest és important. Però també li he de dir que als ajuntaments s’ha fet de tot.
Nosaltres en tenim aquí al costat un, el d’Alella, que n’ha assumit tot el cost i no ha
repercutit l’augment a les famílies. D’exemples n’hi ha de tota mena. Jo els estic
demanat que vostès facin això amb els impostos, perquè ja ho estem pagant, i hi ha
hagut un augment d’impostos important i ja ho estem pagant, simplement això.
Bé, jo voldria fer un comentari. Abans, quan els companys d‘Iniciativa han expressat la
seva moció m’he oblidat de dir-los una cosa important. A veure, m’ha molestat
particularment haver de votar una moció castrada, una moció mutilada. Jo penso que
aquesta és una pràctica que comença a ser molt lletja. Vull dir, i recordem-ho, i això ho
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vam parlar ahir en junta de portaveus, que una moció, a veure, una moció és
l‘expressió d’un posicionament polític d’un grup municipal i, perdoni, però s’ha de
respectar. Vull dir que el que podem fer els altres grups municipals és votar-hi en
contra, votar-hi a favor, abstenir-nos i, si compartim aquell posicionament polític,
aquella adhesió d’un fet, doncs afegir-nos-hi, presentar-la conjuntament o, en fi,
millorar-la, intentar millorar-la o ampliar-la. El que no es pot fer és pervertir-la,
modificar-la. Bé, a nosaltres ens ha passat diverses vegades i a Iniciativa també, que
els grups de l’Equip de Govern fan modificacions que alteren completament la voluntat
del que es volia dir en la moció, amb la qual cosa —perdoni, però això ho sento molt,
company Lugo— quan em dius que “vosaltres hauríeu fet el mateix”, perquè ho ha dit
això, és pervers, perquè és que això no havia passat mai. Ja ho sé que ho diu el ROM
i haurem canviat, però això... No, no, segur que no havia passat mai. I fins i tot vam
parlar-ne ahir, perquè aquest és un tema que em sembla que jo ho he dit diverses
vegades. Home, però si és que no cal ni modificar el ROM. Perdonin, fem un
compromís, crec que ho deia el senyor de las Heras, amb molt bon criteri, fem un
compromís ètic: no ens modifiquem les mocions que presentem els grups municipals,
francament, és una petició que faig i vull expressar al Grup Municipal d’Iniciativa que jo
els felicito per la moció que han presentat tal com estava. A mi no m’agrada com ha
quedat i era la seva moció i feien un recull —han fet un esforç extraordinari— han fet
un recull d’aquesta breu història de l’escola bressol, home! Doncs jo vull felicitar-los pel
que han fet i vull i estic en desacord del que ha fet l’Equip de Govern de presentar
unes esmenes que l’únic que han fet ha estat desvirtuar-la, bé, desvirtuar-la no, també
s’ha de dir la veritat, no l’han desvirtuada, però sí que l’han castrada, l’han mutilada.
En fi, només volia expressar això. Moltes gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Si se’m permet i per al·lusions, i sense voler continuar els dos debats que acaba d’obrir
la Sra. Neira, primer de tot ens posa com a exemple l’Ajuntament d’Alella. Jo diria que
la situació econòmica que té l’Ajuntament d’Alella no és la que tenim a l’Ajuntament del
Masnou. Només cal recordar-li que ens hem trobat un Ajuntament amb una ràtio
d’endeutament molt superior als màxims permesos i un romanent de tresoreria
negatiu. No és la meva intenció ara obrir un debat econòmic sobre la situació de
l’Ajuntament, però si ho comparem amb coses que siguin comparables... I, d’altra
banda, quan vostès parlen dels matisos, o sigui, quan vostès parlen de les esmenes i
d’aquesta voluntat, nosaltres també, abans el senyor Màxim parlava de la coherència,
a nosaltres també ens agradaria que aquesta coherència, que vostès fossin coherents.
És a dir, quan a vostès els ha convingut, i vostès diuen que això no havia passat mai i
no és cert, no és cert, quan vostès eren a l’Equip de Govern també feien les esmenes
que creien convenients i no crec que ho fessin amb la voluntat de voler mutilar ni
castrar ni cap tipus de cosa, sinó que el que penso és que vostès el que volien, igual
que nosaltres, és que les mocions vagin a parar al més aviat possible al que nosaltres
defensem, com vostès ho defensaven. Per tant, jo crec que és raonable i és
acceptable que les mocions siguin esmenades. Perquè, entre altres coses, també hem
vist alguna vegada en alguna comissió informativa o en junta de portaveus que
precisament per a algunes esmenes que en alguns casos no alteren significativament
el suport el que s’ha aconseguit és sumar suports i que aquestes esmenes que en
principi no ho estaven sortint per unanimitat. Per tant, les esmenes es fan amb la
voluntat d’enriquir-les i també, perquè no dir-ho, amb la voluntat que cada grup
municipal defensi el que és més correcte, segons els seus criteris o les seves opinions,
i jo crec que són totalment respectables, com nosaltres respectàvem les esmenes que
vostès presentaven al seu dia i que també modificaven les esmenes que nosaltres
presentàvem. Ja està, només això. Moltes gràcies.
La Sra. Marta Neira
Bé, jo insisteixo que hem de respectar les mocions que presentem els grups
municipals i ja està, perquè és un posicionament polític i punt. Vull dir... i si té vostè
exemples de mocions que han estat totalment alterades, doncs ja em dirà quines han
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estat, jo no sóc conscient d’això i, si ho he fet malament... Miri té raó que la situació
d’Alella i la del Masnou —ja ho voldríem nosaltres— no és la mateixa, és veritat, però,
miri, vostès acaben d’aprovar un pressupost i han augmentat el pressupost de
Manteniment i de Cultura, una mica el de Cultura i molt el de Manteniment, i no han
augmentat Educació, no han augmentat Serveis Socials, no han augmentat Promoció
Econòmica... Perdoni, això és una voluntat política el que prioritza aquest Equip de
Govern, i han augmentat molt els impostos, home! Bé, evidentment no tenim la
mateixa situació que Alella, però tenim la que tenim i és una qüestió de prioritzar, i
vostès no han prioritzat l’educació.
12)

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en defensa de les
polítiques locals d'ocupació davant la retallada dels pressupostos
Generals de l'Estat en matèria de Polítiques d'Ocupació

El Sr. Artur Gual
Moltes gràcies, senyor alcalde. En aquest cas, és la moció número 12, però com que
hem estat capaços de posar-nos d’acord. Hem treballat transversalment amb els grups
que formen part de l’Equip de Govern, que havia presentat una moció, la número 15,
que era similar. Per tant, és una moció conjunta.
El Sr. Artur Gual Castellana llegeix la moció següent:
Moció conjunta presentada pels grups municipals del PSC-PM, CiU i ERC-AM de
suport a les polítiques actives d’ocupació, com a mitjà dels ajuntaments per
millorar l’ocupabilitat de les persones i afavorir el desenvolupament econòmic
dels nostres territoris
“Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d’aturats a
l’Estat espanyol -a Catalunya, a finals del mes de març de 2012, teníem 638.247
persones aturades i una caiguda de l'activitat econòmica molt acusada- el govern del
Partit Popular redueix en els seus pressupostos generals de l’estat en més de 1.500 M
d’euros els programes de polítiques actives d’Ocupació.
Cal tenir en compte, també, que cada vegada hi ha més persones aturades de llarga
durada que ja no cobren cap prestació o subsidi. A Catalunya hi ha 240.000 persones
sense cap tipus de prestació, aquest augment accentuarà l’exclusió social i la pobresa
severa. Aquesta realitat provoca que moltes persones quedin desprotegides i en una
situació molt vulnerable en no poder cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques i
en veure un deteriorament de la seva salut i autoestima.
Cal revisar el posicionament del Govern de l’Estat d’integrar polítiques actives i
passives, ja que el seu objectiu és reduir l’atur de persones amb prestacions a través
de les bonificacions que recull la reforma laboral i, per tant, queden fora del sistema
totes aquelles persones que no cobren cap prestació o subsidi. A més, tot això va en
detriment de la partida pressupostària de les polítiques actives d’ocupació.
Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a
desenvolupar polítiques actives d’ocupació. Perquè són considerades polítiques
prioritàries per la ciutadania i perquè els ens locals han pogut comptar amb un
finançament sostingut en aportacions de l’Estat i la Generalitat, en el cas de
Catalunya, per executar aquest tipus de polítiques. És cert, que en ocasions el nivell
de competències ha estat molt alt i el nivell de finançament molt baix per la qual cosa
els Ajuntaments han hagut de cofinançar una bona part de les accions. Malgrat tot fins
ara s’han pogut desenvolupar i cobrir en major o menor mesura la demanda d’aquest
tipus d’actuacions.
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De fet, des de l’inici d’aquesta crisi els ajuntaments hem atès més d’un 35% de les
persones aturades a Catalunya, donant uns serveis d’acompanyament
(assessorament, orientació, formació i intermediació laboral) per a la millora de la seva
ocupabilitat.
També els ajuntaments hem potenciat el desenvolupament econòmic local com a
instrument per impulsar estratègies de planificació territorial, per fomentar la integració
i la diversificació de l’estructura productiva i de serveis, per millorar les condicions per
a l’activitat i la cultura empresarial i dinamitzar el sector comercial i augmentar el pes
de l’economia cooperativa en el conjunt de l’activitat econòmica.
Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per la
reducció del número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió de
programes que permetin desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les
necessitats de cada territori. Unes convocatòries que a més han anat acompanyades
en l’últim període d’un descens de la seva dotació econòmica amb la qual cosa els
Ajuntaments i per extensió la ciutadania està patint les conseqüències. Per això, veiem
amb indignació la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012 d’una
reducció del 56% dels recursos en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació
destinades a Catalunya; que passarà de 457M€ a 198M€ i que algunes partides es
veuran afectades en un 97%; en concret els Plans d’Ocupació, les mesures de
desenvolupament local a través dels Agents d’Ocupació de Desenvolupament Local
(AODL) i les mesures d’orientació laboral.
Aquesta disminució afectarà els més vulnerables, els aturats i aturades de llarga
durada i els sectors que necessiten seguir itineraris formatius per reorientar el seu futur
professional. L’atur continuarà en índexs alts durant un període llarg i això afectarà de
ple els ajuntaments, i si no tenim els recursos econòmics adients ens trobarem amb
problemes de cohesió social a les nostres ciutats i pobles i amb profundes dificultats
per fer-hi front, ja que els ajuntaments som els que vivim directament els efectes de
l’atur perquè dia a dia veiem a molts veïns i veïnes als nostres carrers i places sense
poder fer cap activitat i sense poder ajudar les seves famílies per poder tenir un
present i un futur millor.
En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per el 2012 i també el Real Decret
Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat
laboral, desmantella el conjunt dels serveis per l'ocupació, precisament quan l’atur és
més elevat i més falta fa, i aposta per la recentralització a escala estatal de les
polítiques d'ocupació. I tot això passa amb un servei d’ocupació paralitzat des de fa un
any i mig.
Ens preocupa, també, que el Pressupost de la Generalitat de Catalunya destinat a les
polítiques actives d’ocupació vagi minvant, just en un moment en què hauria
d’augmentar-se el finançament per aquestes polítiques. El Govern de Catalunya hauria
de donar prioritat en aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar econòmicament
les partides destinades a les polítiques actives d’ocupació.
Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt de
persones aturades i empreses de la nostra població, els grups municipals del PSC,
CiU i ERC-AM proposen a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en
matèria de polítiques actives i foment de l'ocupació i a reconsiderar la seva posició
envers els ajuntaments en matèria de polítiques actives d’ocupació dotant aquestes
partides perquè els ajuntaments puguin ajudar a les persones a la seva ocupabilitat
des de la proximitat que representem.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i consolidar les
competències de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació i autoritat laboral.
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Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població activa
de Catalunya.
Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat per
2012 en matèria de polítiques actives d’ocupació, recuperant els recursos retallats i
augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els
recursos econòmics per a la realització de polítiques actives d’ocupació i
desenvolupament local, més enllà de l’aportació econòmica de la Conferència
Sectorial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes, per
tal que els ajuntaments mantinguin el lideratge en l’execució de les polítiques actives
d’ocupació i del desenvolupament local al territori, en favor dels nostres ciutadans.
Quart.- Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per
establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les retallades.
Cinquè.- Traslladar aquesta resolució a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social del
Govern de l’Estat i al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
així com a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis per al seu coneixement.”
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 d’abstenció (PP). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Seré breu, perquè una mica anem redundant en els
mateixos temes de fons al llarg de moltes mocions i de més sessions. Bé, nosaltres no
hi votarem en contra, lògicament, d’una retallada dels pressupostos de l’Estat, perquè
si haguéssim de votar en contra de cadascuna de les partides que han estat retallades
quan es presentin aquí ens quedaríem a votar dies i dies i dies, perquè és el que ens
ha tocat. Les retallades han vingut per on han vingut. És cert que les polítiques
d’ocupació són importants, però no per això són menys importants les polítiques de
l’emprenedoria i de la creació d’empreses quan sigui el moment. Penso que avui dia
és una qüestió de prioritats i en el moment en què hi hagi més creació, no per fer ara
més polítiques d’ocupació —i hi crec en elles, crec en aquestes polítiques— ajudarà
potser en aquell moment més, però s’ha de fer tot progressivament i quan els recursos
ho permetin i d’una manera ordenada. Ara mateix, reforçar l’emprenedoria, mirar per la
creació d’empreses i a mesura que l’economia es vagi recuperant, tirar per aquestes
vies ho trobaria lògic. D’una altra banda, han comentat un tema dels recursos als
ajuntaments, i penso que els ajuntaments necessitem, en general, molts més recursos
amb molta més capacitat de gestió, i això és cert, per fer les polítiques que a cada
ajuntament li pertoquin, però aquest és un tema que avui no hi és i més endavant
s’haurà de... Quan toqui s’haurà de parlar. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument, vull felicitar-nos perquè ens hem pogut posar d’acord els tres grups
municipals per a la redacció d’aquesta moció i és un fet positiu, no? Doncs posar-nos
d’acord en un tema tan important com és la denúncia de les polítiques que es fan de
manca de suport a les polítiques de l’ocupació i el suport al creixement econòmic.
El Sr. Artur Gual
Primer, vull agrair als companys de Convergència i Unió i Esquerra Republicana el fet
que hagin tingut la possibilitat d’haver consensuat les dues mocions i fer-ne una sola.
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L’altre l’agraïment és per a tots els regidors i regidores que han donat suport a aquesta
moció i molt ràpidament vull contestar al senyor de las Heras. Això també és voluntat
política, apostar on s’ha fer la despesa i on s’ha de retallar. Els que dèiem que la
promoció econòmica sempre és important, les polítiques actives d’educació sempre
són importants, però si són importants alguna vegada de veritat és en moments com
aquests. Miri, si invertíssim en polítiques d’ocupació aconseguiríem més ocupació, i
més ocupació vol dir menys despesa, vol dir més ingressos al final, vol dir menys
dèficit, per tant, menys deute públic i, per tant, menys despesa. Gràcies.
15) Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC i CiU de suport a les polítiques
actives d'ocupació, com a mitjà dels ajuntaments per millorar l'ocupabilitat
de les persones i afavorir el desenvolupament econòmic del nostre territoris
Aquesta moció és retirada de l’ordre del dia pel grup proposant.
15) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de recolzament de l’escola
Municipal de Música del Masnou
El Sr. Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent:
“Des de fa uns anys l’Ajuntament del Masnou ha fet una opció ferma per la creació
d’una xarxa d’escoles bressols municipals i de l’Escola de Música municipal com
elements importants en l’oferta educativa del municipi, demandada per la pròpia
ciutadania.
Més concretament, i pel que fa referència a l’Escola Municipal de Música del Masnou
(EMUMM), el Ple de l’Ajuntament, en la seva reunió de 16 d’octubre de 2008, va
aprovar una moció, presentada per CiU, en la qual s’instava l’Ajuntament del Masnou a
realitzar les gestions que fossin necessàries amb la Generalitat de Catalunya per tal
que el Masnou disposés d’una escola de música de titularitat municipal.
En compliment d’aquest acord, des de la regidoria d’Educació del govern municipal
format per PSC i ICV-EUiA es van continuar els treballs, que s’havien iniciat el 14 de
desembre de 2007, amb l’objectiu de crear l’EMUMM.
Aquests treballs, en els quals es va comptar amb el ferm suport de l’Àrea d’Educació
de la Diputació de Barcelona, van permetre que el Ple de l’Ajuntament, en la seva
reunió de 18 de juny de 2009, aprovés inicialment i per unanimitat l’expedient per a
l’establiment del servei públic d’Escola Municipal de Música del Masnou i del
Reglament corresponent.
De manera immediata es va procedir a convocar el procediment per a l’adjudicació de
la gestió del servei, que va començar a funcionar el mes de setembre de 2009, amb
una matrícula de més de 40 alumnes.
Paral·lelament, el govern format per PSC i ICV-EUiA va iniciar les gestions, davant el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d’aconseguir
l’autorització de l’EMUMM. Aquestes gestions van fructificar el 13 de maig de 2011,
amb la Resolució del Departament d’Ensenyament per la qual s’aprova el projecte de
centre per a la creació de l’EMUMM i la indicació a l’Ajuntament en el sentit que ha de
gestionar la segona fase de l’autorització als SSTT del Maresme - Vallès Oriental.
El 25 d’agost, l’actual govern envia als SSTT del Maresme - Vallès Oriental el model
de sol·licitud complimentat, tot sol·licitant l’obertura de l’EMUMM.
En els següents 5 mesos, l`única activitat del govern municipal per tal d’aconseguir
que el Departament d’Ensenyament atorgui aquesta autorització es limita a la tramesa
d’un correu electrònic al Negociat de Centres i dues consultes al Servei de Règim
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Econòmic i Administratiu de Centres Públics, que respon el 26 de gener de 2012,
mitjançant un correu electrònic, comunicant a l’Ajuntament que estan pendents de
l’informe de l’Assessoria Jurídica, que és imminent, per tramitar-lo a la signatura del
titular del centre.
Malgrat aquesta “imminència” han transcorregut més de tres mesos i mig sense que el
govern municipal ens hagi informat si, finalment, s’han tancat tots els tràmits i s’ha
signat l’autorització definitiva.
Al llarg dels pràcticament tres cursos transcorreguts des de l’inici de les seves
activitats, la tasca realitzada per l’equip docent de l’EMUMM s’ha demostrat
enormement valuosa i s’ha traduït en un augment important de la seva matrícula, que
ha passat dels 40 alumnes del primer curs als 89 matriculats a dia d’avui.
En el darrer any i mig, l’ incompliment per part del Departament d’Ensenyament dels
acords signats amb les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis), que s’han concretat en una important reducció de
les aportacions acordades per part de la Generalitat, i que ha anat acompanyat d’un
qüestionament públic realitzat per la Consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau,
respecte de la viabilitat d’aquests serveis així com de la gestió realitzada dels mateixos
pels ajuntaments.
Aquesta i les futures reduccions, anunciades per la senyora Rigau, en les aportacions
als municipis que disposen d’escoles municipals de música, tot i que fins avui no
afecten l’Ajuntament del Masnou ja que l’EMUMM no ha pogut participar en la darrera
convocatòria, estan provocant un dèficit econòmic i seriosos problemes de tresoreria
als Ajuntaments, dificulten l’accés a aquests serveis a les famílies més necessitades i,
en darrer terme, posen en perill la viabilitat econòmica d’aquests centres.
La situació és més greu encara degut a les conseqüències que l’actual crisi econòmica
està comportant per a tots els ajuntaments, inclòs el nostre, i que es tradueix en una
important davallada dels seus ingressos.
No obstant, el Grup Municipal d’ICV-EUiA aposta perquè l’Ajuntament del Masnou
continuï mantenint les polítiques educatives com a prioritat política i com a servei
públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el valor
educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i en la importància que tothom hi
pugui accedir.
És per això que creiem que s’han de fer tots els esforços necessaris per tal de garantir
la continuïtat del servei d’Escola Municipal de Música del Masnou i que, en aquest
sentit, cal que el consistori s’impliqui, amb la mateixa unanimitat que va demostrar el
18 de juny de 2009, per tal d’adoptar les mesures necessàries per aconseguir el
manteniment de les activitats de l’EMUMM.
És per totes aquestes raons que el Grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou
proposa que el Ple adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que asseguri el finançament dels
centres educatius municipals, amb el manteniment dels mòduls d’aportació signats,
per tal de fer viable i sostenible la xarxa pública d’escoles bressols i les escoles de
música i dansa municipals.
Segon.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que les escoles de música de nova
creació no quedin excloses de les aportacions econòmiques que contribueixin a reduir
les aportacions dels ajuntaments i de les persones usuàries del servei.
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Tercer. Instar l’Ajuntament del Masnou a adoptar les mesures necessàries per tal que
el municipi del Masnou mantingui l’Escola Municipal de Música i que, per tant, aquesta
pugui continuar les seves activitats en el curs 2012 - 2013.
Quart.- Instar l’Ajuntament del Masnou a que l’estudi d’aquestes mesures es realitzi
amb caràcter d’urgència i amb la col·laboració de tots els grups municipals del
consistori.
Cinquè. Instar l’Ajuntament del Masnou a que mantingui puntualment informades les
persones usuàries del servei, o les seves famílies en el cas dels menors d’edat, de
l’evolució dels treballs relacionats amb aquest estudi.
Sisè. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a
les escoles bressols municipals i a l’Escola Municipal de Música, a les famílies
usuàries d’ambdós serveis i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre
municipi.”
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha una esmena a l’exposició de motius, no, part dispositiva, que compartim i abans
el compartíem a la seva totalitat i després ja faríem l’explicació de vot, que és
l‘eliminació del paràgraf vuitè i novè al final de la primera pàgina.
El Sr. Màxim Fàbregas demana aclariments al Sr. Jaume Oliveras sobre el
posicionament del Govern en relació amb la moció, i després el Sr. Màxim Fàbregas
manifesta que no accepta les esmenes.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pels grups municipals de CiU i
ERC-AM amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-AM i GIM), 7 vots en
contra (ICV-EUiA i PSC-PM) i 2 vots d’abstenció (PP). Les esmenes queden
incorporades.
La moció d’ICV-EUiA amb les esmenes incorporades dels grups municipals de CiU i
ERC-AM queda de la manera següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport de l’escola Municipal
de Música del Masnou, amb les esmenes incorporades dels grups municipals de
CiU i ERC-AM
“Des de fa uns anys l’Ajuntament del Masnou ha fet una opció ferma per la creació
d’una xarxa d’escoles bressols municipals i de l’Escola de Música municipal com
elements importants en l’oferta educativa del municipi, demandada per la pròpia
ciutadania.
Més concretament, i pel que fa referència a l’Escola Municipal de Música del Masnou
(EMUMM), el Ple de l’Ajuntament, en la seva reunió de 16 d’octubre de 2008, va
aprovar una moció, presentada per CiU, en la qual s’instava l’Ajuntament del Masnou a
realitzar les gestions que fossin necessàries amb la Generalitat de Catalunya per tal
que el Masnou disposés d’una escola de música de titularitat municipal.
En compliment d’aquest acord, des de la regidoria d’Educació del govern municipal
format per PSC i ICV-EUiA es van continuar els treballs, que s’havien iniciat el 14 de
desembre de 2007, amb l’objectiu de crear l’EMUMM.
Aquests treballs, en els quals es va comptar amb el ferm suport de l’Àrea d’Educació
de la Diputació de Barcelona, van permetre que el Ple de l’Ajuntament, en la seva
reunió de 18 de juny de 2009, aprovés inicialment i per unanimitat l’expedient per a
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l’establiment del servei públic d’Escola Municipal de Música del Masnou i del
Reglament corresponent.
De manera immediata es va procedir a convocar el procediment per a l’adjudicació de
la gestió del servei, que va començar a funcionar el mes de setembre de 2009, amb
una matrícula de més de 40 alumnes.
Paral·lelament, el govern format per PSC i ICV-EUiA va iniciar les gestions, davant el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d’aconseguir
l’autorització de l’EMUMM. Aquestes gestions van fructificar el 13 de maig de 2011,
amb la Resolució del Departament d’Ensenyament per la qual s’aprova el projecte de
centre per a la creació de l’EMUMM i la indicació a l’Ajuntament en el sentit que ha de
gestionar la segona fase de l’autorització als SSTT del Maresme - Vallès Oriental.
El 25 d’agost, l’actual govern envia als SSTT del Maresme - Vallès Oriental el model
de sol·licitud complimentat, tot sol·licitant l’obertura de l’EMUMM.
Al llarg dels pràcticament tres cursos transcorreguts des de l’inici de les seves
activitats, la tasca realitzada per l’equip docent de l’EMUMM s’ha demostrat
enormement valuosa i s’ha traduït en un augment important de la seva matrícula, que
ha passat dels 40 alumnes del primer curs als 89 matriculats a dia d’avui.
En el darrer any i mig, l’ incompliment per part del Departament d’Ensenyament dels
acords signats amb les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis), que s’han concretat en una important reducció de
les aportacions acordades per part de la Generalitat, i que ha anat acompanyat d’un
qüestionament públic realitzat per la Consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau,
respecte de la viabilitat d’aquests serveis així com de la gestió realitzada dels mateixos
pels ajuntaments.
Aquesta i les futures reduccions, anunciades per la senyora Rigau, en les aportacions
als municipis que disposen d’escoles municipals de música, tot i que fins avui no
afecten l’Ajuntament del Masnou ja que l’EMUMM no ha pogut participar en la darrera
convocatòria, estan provocant un dèficit econòmic i seriosos problemes de tresoreria
als Ajuntaments, dificulten l’accés a aquests serveis a les famílies més necessitades i,
en darrer terme, posen en perill la viabilitat econòmica d’aquests centres.
La situació és més greu encara degut a les conseqüències que l’actual crisi econòmica
està comportant per a tots els ajuntaments, inclòs el nostre, i que es tradueix en una
important davallada dels seus ingressos.
No obstant, el Grup Municipal d’ICV-EUiA aposta perquè l’Ajuntament del Masnou
continuï mantenint les polítiques educatives com a prioritat política i com a servei
públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el valor
educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i en la importància que tothom hi
pugui accedir.
És per això que creiem que s’han de fer tots els esforços necessaris per tal de garantir
la continuïtat del servei d’Escola Municipal de Música del Masnou i que, en aquest
sentit, cal que el consistori s’impliqui, amb la mateixa unanimitat que va demostrar el
18 de juny de 2009, per tal d’adoptar les mesures necessàries per aconseguir el
manteniment de les activitats de l’EMUMM.
És per totes aquestes raons que el Grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou
proposa que el Ple adopti els següents
ACORDS:
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Primer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que asseguri el finançament dels
centres educatius municipals, amb el manteniment dels mòduls d’aportació signats,
per tal de fer viable i sostenible la xarxa pública d’escoles bressols i les escoles de
música i dansa municipals.
Segon.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que les escoles de música de nova
creació no quedin excloses de les aportacions econòmiques que contribueixin a reduir
les aportacions dels ajuntaments i de les persones usuàries del servei.
Tercer. Instar l’Ajuntament del Masnou a adoptar les mesures necessàries per tal que
el municipi del Masnou mantingui l’Escola Municipal de Música i que, per tant, aquesta
pugui continuar les seves activitats en el curs 2012 - 2013.
Quart.- Instar l’Ajuntament del Masnou a que l’estudi d’aquestes mesures es realitzi
amb caràcter d’urgència i amb la col·laboració de tots els grups municipals del
consistori.
Cinquè. Instar l’Ajuntament del Masnou a que mantingui puntualment informades les
persones usuàries del servei, o les seves famílies en el cas dels menors d’edat, de
l’evolució dels treballs relacionats amb aquest estudi.
Sisè. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a
les escoles bressols municipals i a l’Escola Municipal de Música, a les famílies
usuàries d’ambdós serveis i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre
municipi.”
El president sotmet a votació la moció d’ICV-EUiA amb les esmenes incorporades de
CiU i ERC-AM amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICVEUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Seré ràpid en aquesta intervenció. Nosaltres aquí potser ens hem equivocat en el vot,
ho reconec. Jo crec que hauríem d’haver votat que sí, però en l’intercanvi de papers jo
penso que no hem estat encertats, ho puc reconèixer, ens hem equivocat. Bé, en
l’intercanvi a vegades passa, bé, avui ha passat i ho he d’explicar així, no passa res
més, perquè amb l’intercanvi ens hem equivocat, però bé, ha quedat aprovat per
majoria, no cal que ho repeteixi, pagar la foto no cal, ja explicaré el que he d’explicar
ara i ja està, no? Bé, nosaltres hi estàvem d’acord, i ho vam manifestar, de l’Escola de
Música, ho hem comentat moltes vegades, i pensàvem que era una mala opció que es
pogués entrar en una retallada molt important, ja que és una escola de la qual
gaudeixen molts nens i és un servei, entre cometes, més innovador. Encara queden
escoles de música privades al Masnou, però s’obria un ventall de possibilitats, ja que
els nens interessats en la música, i penso que és una bona eina de la qual hem de
disposar al municipi, com una alternativa a les escoles privades, mai en competència,
però sí com a alternativa. Pensem que, en la mesura que les possibilitats ho permetin,
el que hem de fer és distribuir adequadament els recursos i ajustar-los perquè aquest
projecte pugui continuar. Si el projecte no pot continuar pel que estem explicant, per
les bressols i per les coses que vindran, el que interessa és que el projecte es pugui
mantenir. Jo m‘alegro, doncs, de la rectificació de l’Equip de Govern, perquè
inicialment les intencions anaven per una altra via, però, bé, el pes, el mateix pes del
projecte, penso que els ha fet revalorar-ho i replantejar-se la situació inicial. Res més a
dir. Estem totalment a favor de l’Escola de Música i sí que estem també especialment
interessats que el projecte sigui viable d’una manera o d’una altra, perquè és bo tenir
una escola municipal de música al poble igual que és bo tenir escoles públiques i igual
que és bo tenir escoles bressol, etc., però sempre i quan les nostres possibilitats ho
permetin. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Nosaltres farem l’explicació després, amb la moció d’urgència que després
presentarem.
La Sra. Núria Fusellas
Nosaltres hem votat a favor de la moció perquè som i serem al costat de qualsevol
iniciativa que doni suport a l’educació, la musical, l’artística, la no formal, la reglada...,
perquè creiem que l’educació és el nostre futur i és donar recursos al nostre pla de
pensions. Però des de les diferents administracions s’està maltractant. No ens podem
permetre retallar en educació, sigui quina sigui, ni pel que fa a l’Escola de Música ni
pel que fa a l’escola bressol, ja que ambdues han representat un gran esforç humà i
econòmic per al nostre poble. Hem de fer front comú per preservar el que tenim, la
nostra capacitat de pensar i decidir està en joc, i la dels nostres fills. Per això donarem
suport a aquesta i a qualsevol moció que preservi el que tenim i el que ens ha costat
tant d’aconseguir i lluitarem per millorar-la.
El Sr. Eduard Garcia
Vull comentar que nosaltres també faríem la contesta de la moció que presentem després per
urgència.

El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, primer per agrair el vot d’aquells que han donat suport a la moció tal com estava
redactada originàriament i també després dels que han votat a favor de la moció
modificada, castrada lleugerament, però, de fet, com que l’escrit és aquí, les actes les
llegirà tothom i qui tingui interès pot saber què és el que se n’ha suprimit. Jo crec que
ens hem de felicitar per l’aprovació d’aquesta moció, però la felicitació no pot amagar
algunes constatacions que almenys al nostre Grup ens semblem evidents, però ens
podem equivocar. La primera és que el Govern de Convergència i Unió i d’Esquerra
Republicana no és partidari de l’ensenyament públic. És una constatació nostra. Torno
a repetir que pot ser equivocada, però ens basem per afirmar-ho que ho han posat de
manifest quan unilateralment van decidir el tancament de l’escola i van convocar les
famílies i les persones usuàries per informar-les d’aquesta decisió. Han presentat a
més a més uns números que eren absolutament injustificats i inflats.
L’evolució posterior dels fets també sembla demostrar dues possibilitats, amb risc
d’equivocar-nos: la primera és que no tenen suficient coratge polític o bé la segona és
que actuen de manera inconscient, poc responsable i sense analitzar les seves
decisions i les conseqüències, i això ha quedat clar quan pràcticament l’endemà
d’informar les famílies que tancaven l’escola, un membre del Govern comença a
comptar que els informals d’algunes de les famílies afectades per reconèixer que s’han
comès errades i quatre dies després l’alcalde adreça un escrit a les persones
afectades en què els manifesta que intentaran trobar-hi una solució. Aquestes
actuacions i les omissions que hem llegit abans en l’exposició de motius des de fa
molts mesos per part del Govern municipal posen de manifest que, malgrat les
paraules pronunciades en aquesta mateixa sala fa aproximadament dos anys i mig
pels portaveus de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, en realitat aquests dos
partits mai no han cregut en l’Escola de Música i, per tant, no van tenir cap
inconvenient a acordar-ne el tancament. I, per tant, aquestes actuacions s’emmarquen
en un escenari d’incoherència que crec que queda bastant palès per les paraules que
ara llegiré i que consten a l’acta de la sessió del Ple que va acordar l’aprovació de
l’establiment del servei. La portaveu d’Esquerra Republicana deia en aquell moment,
recordeu que es va aprovar per unanimitat, deia: “Esquerra ha votat afirmativament
aquest projecte sobretot perquè tenim en compte que en un moment donat el nostre
programa electoral de les passades eleccions municipals, les del 2007, tenien com un
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dels punts més forts la creació d’una escola de música municipal.” I la portaveu de
Convergència i Unió deia: ”A més a més aprofitaria per dir-los —es referia al Govern,
eh!— que si us plau no els passi com a Malgrat, que després d’un any sembla que ara
està perillant i s’aguanta per un fil, que aguantin, perquè ja sabem que una escola de
música sempre és deficitària, però és un servei per a la població i, per tant, s’ha de
tirar endavant.” I ens donava les gràcies. Llavors, si analitzem aquestes paraules de fa
una mica més de dos anys i les actituds de la setmana passada, crec que queda en
evidència que una cosa és l’actitud política que es té per part d’alguns grups
municipals representats en aquest consistori quan estan ocupant llocs de l’oposició i
una altra és la que adopten quan estan ocupant llocs de govern. Gràcies.
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de CiU i ERC-AM presenten la moció
següent:
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
per majoria absoluta.
El Sr. Jaume Oliveras Maristany llegeix la moció següent:
Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC-AM sobre el futur de
l'escola municipal de música
“El Ple de l’Ajuntament del Masnou de 16 d’octubre de 2008 va aprovar una moció que
proposava la creació d’una Escola Municipal de Música al Masnou.
Aquest projecte es va veure concretat per l’acord del Ple de 18 de juny de 2009, pel
qual es va aprovar l’expedient per a l’establiment del servei públic d’Escola Municipal
de Música del Masnou i el seu reglament.
Aquest servei va començar a funcionar el mes de setembre de 2009 amb una
matrícula de més de 40 alumnes, i s’ha anat desenvolupant segons preveia el projecte
fins que en l’actualitat s’ha arribat a la xifra d’un centenar d’alumnes.
L’Ajuntament ha fet durant els tres cursos de vida de l’Escola una aposta ferma per un
servei que es considera d’interès per a la Vila, més enllà del vessant estrictament
pedagògic, tot i tractar-se d’un servei no obligatori.
Dissortadament, l’expectativa posada en que el reconeixement del centre per part de
la Generalitat de Catalunya comportaria una aportació econòmica que ajudaria al seu
finançament s’ha vist frustrada quan la proposta de conveni tramesa pel Departament
d’Ensenyament el passat mes de març indica, literalment, que
“La signatura d’aquest Conveni no comporta, per part del Departament
d’Ensenyament, transferència de recursos ni compromís de despesa o
de finançament”.
Aquest fet suposa un qüestionament de la sostenibilitat econòmica del projecte de
centre, ja que el seu desplegament en els propers anys comporta un increment de
l’oferta formativa, de les hores lectives, i per tant, de la despesa directa del servei.
Aquest increment ha d’impactar, tenint en compte que no es pot esperar finançament
extern, en les quotes que abonen les persones usuàries, o en l’aportació municipal,
ambdues molt negativament condicionades per la mateixa situació de crisi que ha
donat lloc a l’absència de finançament de la Generalitat.
No obstant, comptant amb la voluntat de l’Ajuntament de mantenir el servei en les
necessàries condicions de qualitat, i amb el compromís manifestat per les famílies i
persones usuàries en el sentit de buscar solucions per a la continuïtat de l’Escola,
creiem necessari fer un nou esforç per garantir el futur de l’Escola.
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En aquest sentit, es proposa que el Ple prengui els següents
ACORDS
1.- Crear un grup de treball integrat per representants de les persones usuàries de
l’Escola, del professorat, i de l’Ajuntament, per tal de compartir propostes i consensuar
una solució que garanteixi la viabilitat de l’Escola de Música.
2.- Encarregar en primer lloc a aquest grup de treball que elabori una proposta d’oferta
de serveis i de pressupost per al proper curs 2012-2013, en l’espai de temps més breu
possible per tal que els serveis tècnics municipals puguin procedir a les contractacions
necessàries i el curs pugui començar el mes de setembre.
3.- Encarregar també al mateix grup de treball que examini el projecte d’establiment
del centre per tal de realitzar els ajustaments necessaris en els pressupostos, el model
de gestió i l’oferta formativa, i assegurar així la viabilitat econòmica futura de l’Escola.
4.- Continuar reclamant al Departament d’Ensenyament la seva implicació en el
finançament de les escoles de música municipals, de la mateixa manera que ho fan els
ajuntaments i els veïns i veïnes.
5.- Mantenir al conjunt de grups municipals puntualment informats de les actuacions
del grup de treball que es constitueixi i de les gestions que es realitzin, per tal de
comptar també amb la seva col·laboració.
6- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, i a les persones representants dels usuaris i usuàries de
l’escola.”
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU,
ERC-AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Molt ràpidament. Quant a la urgència, a mi m’ha semblat més que una
urgència una contraoferta, una contra... En relació amb la moció que ha presentat
Iniciativa, em sembla com si per part de l’Equip de Govern hi hagués d’haver una
resposta una mica més contundent o més pública. La moció m’ha semblat que no era
tan la urgència en si, sinó que era una resposta en via també de moció. No obstant
això, les dues mocions ens semblen correctes. També creiem que l’Escola de Música,
en certa manera, s’hauria de mirar de garantir i ens agrada molt més la segona
proposta, que parla d’un pla de treball per poder garantir-ne la sostenibilitat, amb línies
amb els mateixos arguments que explicava abans, és a dir, que s’ha de veure molt bé
on destinem els recursos, a qui els destinem i per a què els destinem, i jo crec que en
el treball que s’inicia ara i que puntualment ens en mantindran informats, i doncs que
en podrem tenir resultats ben aviat. Jo no descartaria la possibilitat, i denoto la
possibilitat, que comencés també a utilitzar gent voluntària, perquè en aquesta vila del
Masnou la veritat és que hi ha molta gent vinculada a la música, grans professionals,
que potser estarien disposats a oferir gran part, bé, gran part no, però alguna part del
seu temps per fer de professors o en gestionar l’escola. Bé, segurament podríem
trobar també alguna via d’alleugeriment del finançament que pot suportar l’Ajuntament
a través del voluntariat en aquest aspecte. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Jo pensava que ho faria la regidora d’Ensenyament, però bé. Mireu, potser no és fàcil
entendre la nostra votació, però jo crec que una vegada n’expliqui els motius, la gent
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assistent ho entendrà. El que ha quedat clar, com deia el regidor del GIM, és que
aquesta moció sorgeix com a resposta, primer, a la indignació dels usuaris de l’escola i
les seves famílies i de tota la gent que s’ha apuntat al darrere del moviment en contra
de la supressió de l’Escola Municipal de Música del Masnou, i també com a resposta a
la nostra moció. Llavors, això demostra el que deia abans en la meva intervenció: una
manca de coherència del Govern.
El Govern, el que no pot fer amb aquesta actuació, és amagar la seva responsabilitat
en aquest problema, i diem el Govern perquè és el Govern en la seva totalitat qui és
coresponsable d’aquestes actuacions. Pel nostre grup no és únicament un problema
de la regidora d’Ensenyament, com alguns esmenten, sinó que la decisió és una
decisió col·legiada, tant si és encertada com si és errònia i, per tant, és col·legiada i
això ens fa entendre menys encara el fet que algun membre del Govern, no sabem si
per iniciativa pròpia o per encàrrec, intenti carregar sobre la regidora d’Ensenyament la
responsabilitat d’aquesta decisió i a la vegada s’ofereixi com a salvador del món.
L’Escola Municipal de Música no necessita un salvador. L’Escola Municipal de Música
ja està salvada; està salvada perquè és un projecte que va néixer amb molta il·lusió i
que continua amb més il·lusió encara. Per tant, no necessitem salvadors per a l’Escola
de Música.
Jo crec que el Govern és l’únic responsable de l’alarmisme que s’ha creat i, per tant, si
és el Govern l’únic responsable de l’alarmisme que s’ha creat és el Govern qui ha de
buscar-hi les solucions i el que no pot fer és provocar un incendi i després actuar de
bomber. Això és una contradicció. Per tant, jo el que dic a Convergència i Esquerra
Republicana és que, si vostès han provocat el problema, vostès han de proposar les
solucions i les han d’acordar amb les famílies, però també amb el consistori, ja que, en
definitiva, qualsevol acord al qual s’arribi ha de ser certificat pel Ple. Com comprendran
vostès no podem acceptar el paper de mers espectadors que ens atorga la seva
moció. Si nosaltres creiem que és el Govern qui ha d’assumir la seva responsabilitat,
no podem compartir que es pretengui traslladar aquesta responsabilitat a les famílies
que són les que no han provocat el problema. Per tant, facin el que diu la nostra moció
a la qual vostès han donat suport, i els ho recordo, eh! Vostès han aprovat l’acord
quart que diu: “Instar l’Ajuntament del Masnou que l’estudi d’aquestes mesures es
realitzi amb caràcter d’urgència i amb la col·laboració de tots els grups municipals del
consistori.” I, cinquè, “Instar l’Ajuntament del Masnou que mantingui puntualment
informades les famílies” i vostès han canviat l’ordre, suposo que perquè no s’havien
llegit abans la nostra moció, perquè no vull pensar que hi ha una segona intenció.
Per tant, que quedi clar, el nostre Grup aposta descaradament per l’Escola de Música,
el nostre Grup s’ofereix a tot el que sigui necessari per al manteniment i el
desenvolupament de les seves activitats amb un programa que va ser elaborat
conjuntament pel Govern municipal del període 2007-2011, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona i amb el suport de tres persones que van creure que el
Masnou es mereixia una escola de música i, per tant, van dedicar el seu projecte de fi
de carrera justament a la possibilitat que el Masnou tingués una Escola de Música i
també entenem que vam fer cas d’una recollida de signatures que mai no es va arribar
a presentar a l’Ajuntament del Masnou en la qual més de vuit-centes persones,
casualment també com en el cas de les escoles bressol, demanaven que el Masnou
tingués una escola música. Crec que el municipi no es pot permetre el luxe que amb el
que ha costat la creació d’una escola de música municipal, les actuacions de
garreperia de la Generalitat de Catalunya posin en perill la seva supervivència.
Abans hem sentit el discurs que si la Generalitat no paga és perquè no pot. La
Generalitat no paga el que no li dóna la gana de pagar, perquè hi ha altres coses que
sí que paga: paga fusells per disparar pilotes de goma, paga equips que llencen aigua
a les manifestacions, paga els Mossos d’Esquadra perquè reprimeixin la gent que està
a la plaça de Catalunya amb les mans aixecades i, per tant, és una qüestió, com
dèiem abans, és una qüestió d’autèntica prioritat. Llavors, si realment la decisió de la
Generalitat posa en perill la persistència de l’Escola de Música, l’obligació de
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l’Ajuntament és buscar altres ingressos i, abans s’esmentava aquí, abans es deia que
s’ha incrementat una mica Cultura —ja és casualitat que quan tota la resta de
regidories baixen. Cultura puja, però s’ha incrementat molt Manteniment. Bé, aquesta
és una possibilitat, però n’hi ha d’altres i als fòrums que s’han obert al voltant
d’aquesta notícia hi ha altres possibilitats que no s’haurien de descartar i no som
nosaltres qui les ha de proposar, però estaríem disposats a estudiar-les. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Bé, acabem de votar dues mocions sobre el mateix tema i a mi m’agradaria ressaltar
que, així com la primera l’hem votada amb ple convenciment, aquesta, home...
Consideràvem que no hi podíem votar en contra perquè realment respon a un canvi de
plantejament per part de l’Equip de Govern que valorem positivament. S’han
equivocat, l’han cagada i l’han canviat, d’acord? Ho celebrem, és clar, però jo tinc por,
perquè saben allò de la primera reacció és la que val? Dons la primera reacció ha
estat tancar l’Escola de Música. Aquesta ha estat la primera reacció, no d’una
regidora, perquè com vostès comprendran cap regidor de l’Equip de Govern no pot
prendre una decisió d’aquesta mena, això és de sentit comú, no cal ni dir-ho jo crec,
però bé, com que s’ha dir aquí a veure si és que algú s’ho pensa, és una decisió de
l’Equip de Govern, de l’alcalde i de l’Equip de Govern, que han decidit que, com que
consideraven que econòmicament no era viable l’escola de música, doncs decideixen
tancar-la, i va la regidora d’Educació i ho diu a les famílies. Què passa? Doncs que hi
ha una reacció per part de les famílies i l’Equip de Govern decideix rectificar. Bé, jo ja
els ho dic: evidentment, nosaltres també ens posem al costat de totes aquelles
persones que volen mantenir l’Escola de Música, com les que volen mantenir l’escola
bressol, però en aquest moment realment la que està amenaçada és l’Escola de
Música. Insisteixo molt en la primera reacció. I dependrà de les famílies. A mi, el que
em dóna esperança d’aquesta moció que ha presentat l’Equip de Govern és la creació
d’aquest grup de treball en què estaran representats els usuaris de l’Escola de Música
i, per tant, dependrà de la força de les famílies perquè això es mantingui i tiri endavant
i, evidentment, ens tindran al seu costat. Moltes gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Només per manifestar que aquesta moció és un compromís de l’Equip de Govern, que
precisament per això queda defensat des del coordinador de l’Àrea i en tot cas ara
faria les explicacions oportunes.
El Sr. Jaume Oliveras
Per a un aclariment. Les mocions normalment les defensem i presentem els portaveus
dels grups municipals. També un aclariment: no tenim vocació de salvadors, com
tampoc no ens creiem amb la possessió de la veritat absoluta, per sort. Crec que
tampoc no és bo això i a vegades sembla que en algunes intervencions es van
repartint diguem-ne... o s’atorga a algun Grup Municipal sempre la possessió de la
veritat absoluta i pot anar donant lliçons. Evidentment tothom es pot equivocar i
nosaltres —ho ha dit la Sra. Neira i ho vaig dir dimarts jo mateix i la senyora
Condeminas— ens hem equivocat, sí, sí, ens hem equivocat. Però aquest no és un
debat artificial, aquest és un debat que s’està produint a molts municipis del nostre
país, per desgràcia, per diferents motius. També perquè la Generalitat no ha apostat
pels ensenyaments musicals, per diferents motius no hi entrarem ara, i això és un
debat real no que ens hem inventat. Una decisió precipitada, d’acord; unes reunions
tardanes —jo mateix ho he comprovat—, perquè les reunions que hem fet aquests
darrers dies crec que han estat —i ho he de dir— molt positives.
Jo el que no intentaré, perquè a vegades amb política es fa, mires de justificar la
postura que tenies abans i després tornes a autojustificar la nova postura, jo crec que
això és una mala política, per tant és millor reconèixer quan hi ha hagut un error a
l’equip de govern. Una decisió que encara no s’havia pres, evidentment, però que era
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una voluntat existent, perquè així es va manifestar en un reunió amb els usuaris.
Decisió precipitada, reunions tardanes, poca comunicació i informació, ho assumim,
però també m’agradaria remarcar algun aspecte positiu: una reacció ràpida per part
del Govern, una reacció ràpida per part de l’alcalde amb la seva carta. Sí, sí. A algú no
li agradarà, però jo crec que és important la reacció ràpida, perquè el mateix dilluns
ens reunim amb el professorat i el dimarts amb els usuaris, i em sembla que això és
positiu, perquè no podíem esperar la reunió que s’havia convocat divendres, perquè
divendres tenim una reunió, però tenim una reunió de treball, i això sembla que és
important que es reuneixi el grup de treball demà mateix i la setmana que ve tanquem
una proposta ja definitiva per al curs 2012-2013. Estem convençuts que amb la revisió
també que hem fet dels números, perquè segurament amb alguns costos estructurals
indirectes hi havia segurament alguna xifra discutible, o també entenem que els costos
estructurals indirectes, segurament —no vull fer el debat dels números aquí, sinó que
el farem demà també i el podrem fer amb els grups municipals—, no s’han d’imputar a
l’hora de distribuir els costos de l’escola. Hem fet aquesta revisió.
També cal dir que l’any 2010-2011 s’havia de fer una avaluació de l’escola que tampoc
no es va fer. Com no s’han fet coses en aquest mandat, eh! I ho hem de reconèixer, ho
hem de reconèixer tot. El problema no és en el pressupost d’enguany. Segurament
això es va comunicar malament o no es va entendre. El problema és l’escola d’aquí al
2016, com en garantim la viabilitat econòmica, perquè s’han d’anar implantant els nous
cursos. Aquest és el repte que ens hem de posar al davant. Per a aquest curs hi ha, al
pressupost, una partida suplementària per si no s’arribava en el pressupost de l’Escola
de Música. Ara hem de discutir, amb la implantació dels nous cursos, com fem aquesta
distribució de costos, com ho podem assumir i per això volem —i no passem la
responsabilitat als usuaris— volem compartir la decisió. Ens hem equivocat i volem
compartir la decisió, no la volem decidir unilateralment. Jo crec que aquest és un canvi
important. Per això, el dimarts, i va ser iniciativa dels usuaris que hi havia a la reunió,
van veure important posar-se a treballar ja, i aquest va ser el compromís que vam
adoptar ja, en aquella reunió: posar-nos de seguida a treballar, i per això hem
convocat aquesta reunió demà a les 9 del matí i continuarem la setmana que ve fins
que tanquem l’acord. I som a temps, perquè ho hem treballat, els serveis jurídics de
l’Ajuntament, de fer la licitació a temps. Per tant, solucionem un problema per al curs
2012-2013 per poder iniciar el procés d’inscripció al més ràpid possible i treballem
escenaris per mantenir la viabilitat econòmica de l’escola. I des del Govern no hem
estat passius, perquè ja hem començat a pensar coses, i les hem posades sobre la
taula, que ens permetin abaratir costos, compartir serveis per abaratir costos;
l’economia d’escala que ens permeti donar un millor servei... I aquest compromís el
tenim, aquest és el compromís que hem pres amb els usuaris de l’escola i que
adoptem avui també amb aquesta moció: treballar aquestes propostes, racionalitzarem
la despesa i mirarem de posar-nos d’acord sobre com tirem endavant conjuntament,
usuaris, professors i Ajuntament, el projecte d’Escola de Música. Aquest és el nostre
compromís i això és el que volíem manifestar avui en aquest Ple.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Miri, jo no sé si vostès, com a Govern, tenen voluntat o no de
salvadors. El que sí que s’ha vist clar és que tenien voluntats de condemnar l’Escola
de Música. I respecte a l’al·lusió que ha fet sobre que vostè no està amb la possessió
de la veritat no sé a què ve, perquè que dissentim en les propostes i divergim en els
plantejaments no significa que ningú, almenys jo no penso que el nostre Grup està en
possessió de la veritat. Fem els plantejaments que ens sembla que hem de fer i, de
vegades, són coincidents amb els de Govern i de vegades són contraris, i això no vol
dir que ningú estigui en possessió de la veritat. Normalment, tots ens equivoquem i,
per desgràcia, a vegades amb massa freqüència. Vostè mateix ha reconegut que la
decisió va ser precipitada i és veritat, eh! Perquè, és clar, van tenir nou mesos o deu
paralitzada la situació de l’Escola de Música. Per tant, sí que es van precipitar, però
això significa que durant deu mesos van fer com la cigala del conte: es van dedicar a
dormir o a altres activitats que no tenien res a veure amb l’estudi que s’havia de fer de
l’Escola de Música, segons vostès.
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Diu que les reunions van ser tardanes. És clar, van ser ja pràcticament a misses dites,
eh! I, a més a més, diu que es va donar poca informació. Això és, com vostè ha dit, la
seva responsabilitat i està bé. Jo també entenc que s’han de reconèixer les errades.
Nosaltres moltes vegades n’hem reconegut i, per tant, jo crec que aquest gest sí que
els honora, el que passa és que han de passar d’un gest que els honori a un gest que
els retorni el prestigi que ara mateix vostès han perdut, i l’han perdut de totes totes.
Fixin-s’hi: vostès pensen fer en quatre dies allò que no han estat capaços de fer en
onze mesos, i va per llarg, eh! I no és que jo desconfiï de la seva capacitat, però, és
clar, si aquest Equip de Govern durant onze mesos no ha fet absolutament res i
malgrat no fer res ha estat capaç d’arribar a la conclusió que l’Escola de Música
s’havia de tancar i només perquè hi ha una reacció ràpida i contundent dels usuaris
s’ho replanteja, perquè, si no, no cal tenir una bola de vidre, és clar que a hores d’ara
estaríem entonant: ho sento, ho sento, ho sento, eh! Perquè l’Escola de Música és un
cadàver, doncs bé.
Vostè diu que no traslladen la responsabilitat als usuaris, la traslladen directament, la
traslladen directament. Els usuaris hi ha molta informació que no tenen i poden ser
persones molt capaces, però qui té tota la informació per plantejar alternatives és el
Govern, i que després aquestes alternatives es consensuïn és una altra cosa. Aquest
és el nostre plantejament. No ha de coincidir pas amb el seu, és clar. Jo el que els
demanaria és que, aquesta agilitat que vostès han assegurat que tindran, es posi de
manifest i que el contingut de la seva moció el compleixin al peu de la lletra i que, per
tant, ja que no ens donen joc com a oposició, malgrat que així s’ha acordat a la nostra
moció, com a mínim ens mantinguin fidelment i puntualment informats de tot allò que
es posi damunt la taula, perquè si ja és greu incomplir una moció que presenta un altre
grup municipal seria pitjor encara incomplir una moció que presenten vostès. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Abans d’acabar el Ple i, vejam, una mica per..., no dic per tancar, però sí per dir quatre
coses sobre aquesta qüestió. Vostè abans feia esment al fet que la decisió havia estat
presa amb poc coratge o que havia estat d’una manera no sé si ha dit incoherent, no?
O que feia falta coratge o que feia falta consciència. Hi ha una tercera via que és que
la decisió ha estat errònia i amb tota la humilitat del món reconeixem que ens hem
equivocat, Sr. Fàbregas, ens hem equivocat, i està dintre de la nostra voluntat
compartir les dades, compartir els estudis que tenim amb els usuaris, amb els
professors, amb els tècnics; intentar trobar una solució per a la viabilitat futura
d’aquesta escola, una solució que sobretot ha de garantir-la fins al 2016 i assegurar
com aguantem tot això.
A nosaltres ens ha tocat, i no fem escarafalls, gestionar un temps molt difícil, molt
complicat, un temps pitjor que el que vostè van gestionar al seu moment, i no és cap
retret, és una realitat. El context ens du cap aquí i amb aquesta acció de govern que
tenim, cometrem errors i cometrem encerts. Jo crec que si nosaltres som capaços,
com a mínim, de reconèixer quins errors hem fet, si som capaços de traslladar amb
tota la humilitat “sí senyors, ens hem equivocat i estem disposats a posar-hi remei”, jo
crec que fem una mica de favor a l’argumentari o a la visualització d’això. Esperem
sortint-nos-en, esperem no fer-ho sols, esperem que les famílies i els usuaris
col·laborin, esperem arribar a una solució, més que tot a una solució o a un model de
subsistència, perquè el que està en qüestió no és ni l’escola ni el curs vinent. El que
estem qüestionant és el model, si té garantit el seu futur i amb això ens posarem a
treballar i ens posarem a treballar de valent demà mateix, ja compartint dades. Res
més. Donem per enllestida la sessió d’avui. No, no, Sr. Fàbregas, jo crec que vostè ha
dit molta cosa i crec que tothom sabia interpretar el que havia de dir. Escolti, ho sento
molt Màxim, ho sento molt.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Sembla que sigui jo el responsable de la crisi.
El Sr. Pere Parés
No, no, en absolut, el responsable de la crisi som nosaltres. Jo li he dit que vostè ha
gestionat situacions millors, no que vostè fos el responsable, ni molt menys, però això
és evident. Per tant, nosaltres no fem escarafalls. Hi insisteixo: tirarem endavant,
mirarem endavant, però bé, amb la gestió d’aquesta situació tan i tan conflictiva que
tenim cometrem errors, n’estem convençuts.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 00.25 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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