Núm. PLE2012/13
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 18 d’octubre de 2012
A la vila del Masnou, a les 20.02 hores del dia 18 d’octubre 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. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i
Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, i
la Sra. Judit Rolán i Romero.
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.
El Sr. Francisco Avilés i Salazar, s’incorpora posteriorment a la sessió, en el moment
en què figura al cos de l’acta.
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 20 de
setembre de 2012

S’aprova l’acta anterior, per unanimitat, majoria absoluta.
2)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

A les 20.05 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Francisco Avilés Salazar.
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Malauradament, començarem amb una notícia trista. Crec que hem de deixar palès el
nostre record emocional i el nostre homenatge, d’aquest consistori, ja que divendres
passat, 12 d'octubre, va morir l'exregidor de l'Ajuntament del Masnou Jesús Miranda
Beltran. Va ser regidor d’aquest consistori en el període 2003-2007. En tot cas, vull
deixar constància del condol i el suport de tot el consistori a la seva família.
Festes del Bellresguard 2012
Els dies 9, 10 i 11 de setembre, organitzades per l’associació Amics del
Bellresguard amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou, i les entitats
UNESCO i Anacrusa, es van celebrar les Festes del Bellresguard 2012, que van
oferir diferents concerts, un dinar popular i una actuació per a infants a càrrec
d’Enreda Teatro.
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Festes de la Tardor de Ramón y Cajal
Els dies 15 i 16 de setembre, es van celebrar les Festes de la Tardor de Ramón y
Cajal, organitzades per l’Associació de Veïns de Ramón y Cajal amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou i el Casal d’Avis Can Mandri, amb un
sopar i revetlla popular.
Festa del trenet
El dia 16 de setembre, al Parc Temàtic de Caramar, es va celebrar la XXI Festa del
Trenet, amb la participació de 150 persones, organitzada per l’Associació d’Amics
del Ferrocarril del Masnou.
A Els Vienesos
El dia 26 de setembre, a la sala d’actes d’Els Vienesos, va tenir lloc la xerrada
“Educació per la convivència”, a càrrec d’Esteve Pujol i Pons.
En aquest mateix espai, s’hi ha pogut veure l’exposició “Una experiència d’inserció
sociolaboral”, a càrrec de la Fundació Molí d’en Puigverd. La mostra restarà oberta
fins al 31 de novembre.
Reunió a l’entorn del projecte participatiu “Els mitjans de comunicació i el
saber de les dones”
El dia 18 de setembre, es van reunir vuit dones del Masnou a l’entorn el projecte
participatiu “Els mitjans de comunicació i el saber de les dones”, que vol fixar
l’atenció en la manera com les dones apareixen representades als mitjans de
comunicació locals, nacionals i estatals, privats o públics.
Aquest projecte es realitza conjuntament amb la resta de municipis que participen
en l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i s’incorporarà a l’anàlisi
quantitativa que ja elaboren altres institucions.
DISMA
El dia 22 de setembre, l’associació DISMA va organitzar la I Festa Solidària, per
recaptar fons i promoure l’entitat al poble.
La festa va ser un èxit de participació i, de nou, els masnovins i les masnovines van
demostrar la seva solidaritat amb aquesta entitat.
Arts visuals
El divendres 28 de setembre, a la Sala Joan Comellas, va tenir lloc la inauguració
de l’exposició de Xavi Rodríguez “Còpia barata: Reflexions a l’entorn de l’obra de
Jordi Pericot”, amb l’assistència d’unes seixanta persones. També va comptar amb
la presència del professor d’universitat Jordi Berrio, convidat a la inauguració i autor
d’un dels textos del programa de mà editat amb motiu de l’exposició.
L'exposició es podrà visitar fins al 27 d’octubre.
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Activitats a la Biblioteca Joan Coromines
El dimarts 25 i el dijous 27 de setembre, a la sala de formació de la Biblioteca, va
començar el grup de conversa en anglès, que setmanalment i fins al mes de juliol
de l’any vinent es reunirà a la Biblioteca.
El divendres 28 de setembre, a l’àrea infantil de la Biblioteca, es va presentar la
col·lecció Les Eines Parlen, d‘XXXXX, YYYYY i HHHHH, adreçada a infants a partir
de tres anys als qual es donen a conèixer aparells tecnològics. L’activitat va
finalitzar amb un taller de dibuix dels protagonistes dels contes. Hi van assistir 35
infants.
El mateix divendres 28, a la sala polivalent de la Biblioteca i dins el programa
d’activitats relacionades amb la III Setmana del Vi DO Alella, es va fer una sessió
de cinefòrum en què es va poder veure la pel·lícula Mondovino. La Biblioteca ha
col·laborat en aquesta activitat, organitzada per la Unitat de Promoció Econòmica,
exposant el seu fons especialitzat i realitzant una guia de temàtica vinícola.
L’Hora del Conte
El divendres 5 d’octubre, es va fer una sessió del conte a l’àrea infantil de la
Biblioteca Joan Coromines, a càrrec de Gates Gatunes.
Acte de la III Setmana del Vi DO d’Alella
El dia 24 de setembre, dins dels actes de la III Setmana DO Vi d’Alella, a la masia
de Can Teixidor, es va programar una xerrada en què va participar la popular
cuinera Carme Ruscalleda, que va explicar com fa la tria dels productes que serveix
al seu restaurant i la seva aposta decidida per les matèries primeres provinents de
productes de proximitat. Aquesta prestigiosa cuinera ha rebut tres estrelles Michelin
per la seva cuina innovadora.
En acabar l’acte, es va oferir als assistents un tast de vins dels diferents cellers de
la DO Alella.
Inauguració del curs escolar
El dia 25 de setembre va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs escolar, a Ca
n’Humet, amb la conferència “El tractament de la diversitat en el currículum”,
impartida pel doctor en ciències de l’educació per la Universitat Autònoma de
Barcelona ZZZZZ i la col·laboració de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou.
També hi van ser presents representants de la comunitat educativa del Masnou, la
inspectora d’Ensenyament MMMMM i representants del consistori municipal.
Exposició d’ESQUIMA
El dia 27 de setembre va tenir lloc, a la primera planta de l’Edifici Centre, la
inauguració de l’exposició “L’art d’expressar el nostre interior”, amb obres de les
persones usuàries del Club Social ESQUIMA.
La presentació va ser a càrrec de SSSSS, presidenta d’ESQUIMA, i va comptar
amb la presència del regidor delegat de Salut Pública i Consum, Ferran Flo i Torrell,
que va voler donar suport totes les persones que participaven en aquesta activitat.
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Teatre, música i dansa a l’Espai Escènic Ca n’Humet
El dissabte 29 de setembre es va inaugurar el nou programa trimestral de l’Espai
Escènic Ca n’Humet amb el Concert de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà De
Mozart a Beatles passant pel Masnou. L’Espai Escènic es va omplir de la millor
música clàssica.
El punt més emotiu de la tarda va ser la versió de la sardana Portal de la
mediterrània, del masnoví Joan Làzaro.
També al mateix Espai Escènic, i des de la Regidoria d’Infància i Joventut, el dia 30
de setembre es va reprendre el teatre familiar i es va poder gaudir de l’espectacle El
show de Tea i Tro, a càrrec d’Enreda Teatro.
L’Espai Escènic es va omplir de famílies, que van confirmar la demanda que hi
havia perquè es tornés a iniciar aquesta activitat.
Al mateix Espai Escènic, el diumenge 7 d’octubre es va dur a terme la representació
de l’obra de teatre Risamblea de soluciones, del grup de teatre del Masnou Enreda
Teatro.
Comissió Local del Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
El 2 d’octubre, aquesta Comissió va aprovar la memòria d’actuacions del Pla
educatiu d’entorn 2011/2012 i s’hi va informar sobre la incògnita del pla
d’actuacions del Pla per al curs 2012/2013, pendent de rebre informacions del
Departament d’Ensenyament.
Consell Escolar Municipal del Masnou (CEMM)
El dia 2 d’octubre es va celebrar, al col·legi Lluís Millet, el Ple del Consell Escolar
Municipal del Masnou. S’hi van tractar, entre d’altres, els temes de manteniment de
centres, renovació dels membres del CEMM per al curs 2012/2013, calendari de
sessions ordinàries i trobades de la Comissió Permanent, festes locals i dies de
lliure disposició, inauguració del curs escolar, activitats, subvencions i informacions
d’altres regidories.
Primeres xerrades sobre drogodependències organitzades per l'associació La
Fulla
El cicle de xerrades organitzades per l'Associació La Fulla en col·laboració amb
l'Ajuntament ja està en marxa. El dimecres 3 d'octubre va tenir lloc la primera a la
sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines. Durant la xerrada, i a través de
diverses eines, el psicòleg de l'esport i psicoterapeuta NNNNN, que dirigeix el cicle,
va ajudar els assistents a entendre per què els adolescents s’apropen al consum de
drogues, quines persones i organitzacions són responsables d’aquests nois i noies,
i de quina manera es pot detectar aquest consum i buscar mecanismes per
prevenir-lo.
El cicle respon a l’interès d'aquesta associació per apropar la ciutadania, de la
manera més pràctica i eficaç possible, a la prevenció de les drogues, un tema
extremament delicat.
El cicle de xerrades s'estén durant els mesos d'octubre i novembre. La propera serà
el 31 d'octubre.
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ESQUIMA: cinefòrum
El dijous 4 d’octubre, a la segona planta de Can Malet, ESQUIMA, associació de
familiars de persones amb malalties mentals, en ocasió del Dia Mundial de la Salut
Mental, va organitzar un cinefòrum, amb la pel·lícula Escola d’assassins.
La pel·lícula anava adreçada al públic en general, a partir de 16 anys, i el debat va
ser a càrrec del OOOOO, director mèdic de la Comunitat Terapèutica del Maresme,
a la qual pertany el Centre de Salut Mental del Maresme Sud, ubicat al CAP
d’Ocata.
ESQUIMA: XVI Diada de Salut Mental
Coincidint amb la celebració, el dia 10 d’octubre, del Dia Mundial de la Salut Mental,
el diumenge 7 d'octubre, el pati del Casino del Masnou va acollir, durant tot el dia, la
setzena edició de la Diada de Salut Mental, organitzada per ESQUIMA. Com és
habitual, aquesta entitat va voler que la celebració esdevingués una festa plena de
música i color a través de la qual es treballava per la conscienciació social i per la
lluita contra l'estigma que sovint acompanya les persones que tenen algun
problema de salut mental.
Durant tota la jornada, hi va haver actuacions i l'espectacle de color dels globus que
es van deixar anar alhora amb els desitjos de les persones participants.
En col·laboració amb aquesta festa, durant el cap de setmana, al carrer de
Barcelona i de Roger de Flor s'hi va instal·lar una nova edició de la Fira d'Artesania,
organitzada per La Colla de l'Hort.
3)

Donar compte dels decrets d'Alcaldia

a) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 19 de setembre de 2012 pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment número 108/2011.
b) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 19 de setembre de 2012 pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment número 608/2011 A1.
c) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 19 de setembre de 2012 pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment número 678/2010-V.
d) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 21 de setembre de 2012 pel qual es
designa de manera indistinta un lletrat perquè representi i defensi els interessos
municipals en el procediment número 915/2009.
e) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 21 de setembre de 2012 pel qual es
designa una lletrada i un procurador perquè representin i defensin els interessos
municipals en el procediment abreujat número 215/2012 B2.
f) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 26 de setembre de 2012, pel qual es
contracta un advocat i un procurador perquè representin i defensin els interessos
municipals en el recurs contenciós administratiu número 519/2002.
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g) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 2 d’octubre de 2012, pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment número 230/2012.
4)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde,
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,
el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero
5) Sol·licitud de compatibilitat
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist que, en data 12 de juliol de 2012, el senyor KKKKK, funcionari de l’Ajuntament
del Masnou, que desenvolupa el seu lloc de treball com a inspector de la Policia Local,
ha sol·licitat que se li declari la compatibilitat per exercir d’advocat per compte propi.
Vist que el lloc de treball del senyor Iglesias és el de cap de la Unitat de la Policia
Local i el responsable de l’organització i direcció dels serveis de la Policia Municipal i,
per tant, amb facultat d’assignar personal als diferents serveis, a més de les funcions
establertes a la Llei de forces i cossos de seguretat de l’Estat.
Atès que, com a inspector cap de la Policia Local, té una dedicació plena i total
disponibilitat per a l’exercici de les funcions del seu lloc de treball fora de la jornada
habitual de treball.
Vist que el règim d’incompatibilitats dels funcionaris públics es regula, amb caràcter
bàsic i uniforme per al conjunt dels empleats públics, a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, a l’empara
del que disposa l’article 149.1.18 de la Constitució espanyola.
Vist que, per a l’exercici d’activitats en l’àmbit privat, la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, estableix la prohibició de l’exercici d’activitats que es relacionen
directament amb les que desenvolupi el departament, l’organisme o l’entitat on estigui
destinada la persona sol·licitant i, en tot cas, qualsevol que pogués comprometre la
imparcialitat o la independència del personal de què es tracti, impedir o perjudicar el
compliment estricte dels seus deures, o perjudicar els interessos generals.
Vist l’article 16.4 de la Llei 23/1984, el qual estableix que es podrà reconèixer
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al personal que desenvolupi llocs de
treball que comportin la percepció de complements específics, o algun concepte
equiparable, sempre que la quantia no superi el 30% de la seva retribució bàsica,
exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat.
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Atès que la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic no té una
norma específica que faci menció al règim d’incompatibilitats dels empleats públics,
sinó que es limita a dir en l’exposició de motius que aquest Estatut manté en vigor el
sistema d’incompatibilitats actual, que es fa necessari adequar-lo en part al nou règim
jurídic establert en l’EBEP. Així, es limita a establir, a la disposició final 3a, un reforç
sobre la total incompatibilitat del personal directiu. A més, s’inclou, en el personal
subjecte a la Llei 53/1984, el personal al servei d’agències, així com de fundacions i
consorcis.
Vist que la LO 2/1986, de 13 de març, de cossos i forces de seguretat, a la qual també
estan sotmesos els policies locals, a l’article 6.7, diu que el fet de pertànyer a les
forces i cossos de seguretat és causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de
qualsevol altra activitat pública o privada, tret d’aquelles activitats exceptuades de la
legislació sobre incompatibilitats.
Vist l’article 10, apartat quart, de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals,
que estableix, quant a la dedicació professional, que els policies locals han de portar a
terme les seves funcions amb total dedicació, i que han d’intervenir sempre, en
qualsevol moment i lloc, estiguin o no de servei, en defensa de la Llei i de la seguretat
ciutadana.
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Desestimar la petició de reconeixement de compatibilitat al senyor KKKKK per
a l’activitat privada per compte propi declarada el dia 12 de juliol de 2012 com a
advocat.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 1 un vot d’abstenció (de la regidora no adscrita).
S’aprova per majoria absoluta.
6) Aprovació del conveni de delegació del SAD amb el Consell Comarcal del
Maresme
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social,
llegeix la proposta següent:
“Atès que la prestació del servei d’atenció domiciliària és de compliment obligat
d’acord amb la Llei de serveis socials 12/2007 i el contracte programa signat entre
l’Ajuntament del Masnou i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya i, per tant, és necessari continuar prestant aquests serveis.
Atès que al Ple ordinari del 21 de juliol de 2011 es va aprovar la delegació de la
competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD
social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de
novembre de 2011, i per un període d’un any renovable per períodes anuals.
Atès que l’equip tècnic del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ha fet una
valoració positiva de la prestació del servei per part del Consell Comarcal del Maresme
durant l’any 2011-2012 basada en el compliment de nivells òptims de qualitat i la bona
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coordinació entre totes dues administracions en benefici de la prestació del servei a la
ciutadania.
Vist l’informe de la cap de Serveis Socials amb data 8 d’octubre de 2012, en el qual es
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi la delegació de la competència municipal del
servei d’atenció domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme.
Atès que la delegació de competències proposada comporta la transferència de fons al
Consell Comarcal per al finançament del servei indicat entre l’1 de novembre i el 31 de
desembre d’enguany, per un import màxim de 32.504,90 euros. Per a la resta de
vigència del conveni, tot l’any 2013, l’import màxim serà de 195.032,64 euros.
En virtut del tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el conveni de delegació de la competència municipal relativa a la
prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell
Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2012, i l’addenda econòmica
que s’acompanya.
Segon. Facultar l’alcalde perquè procedeixi a la signatura del conveni i perquè realitzi
qualsevol altre acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Condicionar el present acord, pel que fa a la despesa de 2013, a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el Pressupost del 2013.
Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.”
A continuació, la senyora secretària informa que s’ha d’afegir a la proposta un paràgraf
relatiu a la disponibilitat pressupostària.
El senyor alcalde contesta que, efectivament, s’hi ha d’incloure aquest paràgraf i així
queda incorporat a la proposta.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
7) Aprovació del Protocol municipal per a casos de violència masclista del
Masnou
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Igualtat i Drets Civils,
llegeix la proposta següent:
“Vista la necessitat de seguir oferint a la nostra vila estratègies per poder lluitar contra
totes les manifestacions de violència masclista.
Vist que el Protocol amb què es treballa actualment es va aprovar el 17 de juliol de
2008.
Vist que, des que es va aprovar, s’hi han incorporat altres àrees municipals i que
aquestes participen activament en la seva comissió tècnica de seguiment.
Vist que des de la comissió del treball del Protocol s’ha treballat activament en la
revisió i l’actualització del document inicial, i s’han consensuat les tasques que cal
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assumir i el funcionament dels diferents agents que hi ha implicats, així com el
compromís de treballar per a la sensibilització, la prevenció, la informació i la
intervenció en relació amb les situacions de violència masclista del nostre municipi.
Vist que s’ha presentat el Protocol municipal per a casos de violència masclista del
Masnou a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
Vist l’informe que acompanya la proposta.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Únic: Aprovar el Protocol municipal per a casos de violència masclista del Masnou,
que té com a objectiu principal establir les pautes d’actuació municipal pel que fa a
sensibilització, prevenció i intervenció en els casos de violència vers les dones, a més
de reconèixer la necessitat d’oferir formació i reciclatge a professionals, mantenir
canals oberts d’informació de recursos, i impulsar un observatori municipal de la
violència de gènere.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
La Sra. Marta Neira
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, aquest Protocol, senyora Condeminas,
com vostè sap molt bé, és una eina de treball transversal en la qual els diferents
agents implicats, amb l’experiència del seu propi treball, van introduint les
modificacions i millores que consideren oportunes. És, en definitiva, un document
obert, que cal revisar periòdicament. Jo, en aquest sentit, crec que seria més adequat
que el títol de la proposta fos: “Aprovació de l’actualització del Protocol”. Crec que així
és més correcte, perquè això és un cosa que s’ha d’anar fent periòdicament.
A mi m’agradaria destacar que aquest Protocol municipal ha esdevingut un instrument
actiu de prevenció i d’intervenció en casos de violència masclista. La seva concepció
es basa en el reconeixement del caràcter específic d’aquest tipus de violència que
atempta contra les dones i contribueix de manera notable a reduir l’impacte de la
victimització secundària.
Així mateix, el Protocol és un instrument de sensibilització social contra aquest tipus de
violència.
A mi m’agradaria dir que l’èxit del Protocol no hauria estat possible sense la
professionalitat i la motivació de les persones que formen part del circuit d’intervenció:
la tècnica d’Igualtat, la Policia Local, els Serveis Socials, els Mossos d’Esquadra i
l’Àrea Bàsica de Salut, i les que ara s’hi han incorporat, que trobo que és molt encertat.
A tots ells, en nom del Grup Municipal Socialista, volem felicitar-los per la feina que
han fet.
La violència masclista és l’expressió més extrema i dramàtica de la discriminació per
raó de gènere. Per nosaltres, és una prioritat política de primer ordre, i d’aquesta
voluntat política va néixer el Protocol municipal contra la violència masclista, que va
ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el mes de juliol de 2008, i vull recordar que va ser
aprovat per unanimitat, la qual cosa implica l’acord i el compromís de totes les forces
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polítiques en un objectiu comú: la eradicació de la violència vers les dones al nostre
municipi.
Ara els toca a vostès complir aquest compromís amb fets i resulta que les polítiques
que hem vist fins ara no demostren aquest compromís necessari. Els fets són que han
reduït del pressupost de la Regidoria d’Igualtat —abans es deia Dona—, els fets són
que van reubicar el Centre d’Informació i Recursos per a Dones en un lloc totalment
inadequat, perquè no compleix els requisits imprescindibles d’especificitat i privacitat.
És per això que jo espero que rectifiquin la seva política a favor de les dones del
municipi i mostrin una mica més de sensibilitat de la que han tingut fins ara, perquè
estem davant d’un problema social greu i el Masnou no és una excepció aliena a
aquesta xacra social. Més de setanta dones del Masnou pateixen violència a les seves
llars i, a sobre, hem de ser conscients que aquestes dades només evidencien una part
del problema, per raons òbvies.
Per cert, les dades de què disposem i que acabo de donar corresponen al mandat
anterior. Des que vostès són al capdavant del Govern municipal no tenim informació
sobre el nombre de dones afectades.
És per aquest motiu que jo felicito la senyora Noemí Condeminas pel treball fet amb
l’actualització del Protocol, perquè està ben fet i n’estic contenta, però, a més a més,
cal dotar-lo de recursos humans i materials necessaris perquè es compleixi la seva
missió. Jo tinc esperances que hi hagi un canvi de sensibilitat en aquest sentit. Moltes
gràcies.
El Sr. Pere Parés
Passem al punt següent, però abans li diré que estem treballant per canviar l’indret. Jo
crec que aviat podrem tenir alguna cosa en ferm. He estem treballant, de la qual cosa
crec que vostè ja té coneixement i que ja ho sap, eh?
9) Informe corresponent al segon trimestre de l’any 2012 sobre el compliment
dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a
l’establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual, literalment, diu:
“Informe del segon trimestre del 2012 sobre compliment de terminis de
pagament d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre
un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que
inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la
relació de factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos
sense que hi hagi hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació
agrupada per estat de tramitació del segon trimestre de 2012.
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Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el
valor afegit.”
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.”
El Sr. Pere Parés
D’això se’n va informar, com que al cap i a la fi és donar-ne compte... D’això se’n va
informar a la Comissió Informativa i, per tant, entenc que tothom té la informació
adient. Si us sembla, compte donat? Gràcies a tothom.
10) Desestimació del recurs de reposició contra la convocatòria i acords
adoptats al Ple extraordinari i urgent del 31 de juliol de 2012, interposat pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Vist l’expedient relatiu a la convocatòria del Ple amb data 31 de juliol de 2012.
Vistos els antecedents, les comissions informatives i les sessions de la Junta de
Portaveus en què es va tractar l’assumpte objecte dels acords adoptats en la sessió
plenària esmentada.
Vist el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal d’ICV-EUiA contra la
convocatòria i els acords presos en la sessió extraordinària i urgent en data 31 de juliol
de 2012, en el qual demana:
1. Que es notifiquin els acords adoptats en el Ple de juliol als regidors del Grup
Municipal d’ICV-EUiA.
2. Que es declari la nul·litat dels acords adoptats en el Ple esmentat.
3. Que s’anul·li o es deixi sense efecte el Ple de 31 de juliol i posteriorment es torni a
convocar respectant la legalitat vigent.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de l’Ajuntament amb data 2 d’octubre de
2012, el qual, a mode de conclusions, estableix:
“Primer. De l’expedient es dedueix que la convocatòria i la documentació han estat
conegudes pels regidors, fins i tot abans de la convocatòria de la Comissió Informativa
d’Administració i Finances extraordinària i urgent celebrada el dia abans del Ple,
segons es desprèn dels antecedents abans esmentats.
El Ple s’ha celebrat donant compliment a les previsions fetes amb molta antelació i no
es dedueixen circumstàncies de convocatòria en perjudici dels regidors.
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Segon. No s’ha complert el termini de 24 hores en la convocatòria de la sessió de Ple
extraordinària i urgent que determina l’article 36 del Reglament orgànic municipal que
segueix la fórmula establerta en la legislació preconstitucional d’establir terminis per
hores.
Tercer. Sobre la transcendència d’aquest incompliment, a judici de Secretaria, podria
ser considerada com una irregularitat no invalidant, o bé una causa d’anul·labilitat que
donaria lloc a la possibilitat de convalidació d’acords. En cap cas, segons la doctrina
jurisprudencial abans esmentada, un supòsit de nul·litat de ple dret.
Quart. En cas que es considerés com un supòsit d’anul·labilitat, tenint en compte la
importància de la inversió prevista, s’hauria d’adoptar l’acord de ratificar i convalidar en
els seus propis termes i data el contingut íntegre dels acords adoptats al Ple
extraordinari i urgent de 31 de juliol.
Cinquè. Tant si es considera una irregularitat no invalidant com si es determina que és
un supòsit d’anul·labilitat, procediria la desestimació del recurs, tenint en compte que
planteja una nul·litat radical.
Sisè. Sobre la sol·licitud de notificació dels acords, els senyors regidors, com a
membres de la corporació, tenen accés a l’expedient i reben les actes dels plens. De
fet, els senyors regidors han presentat un recurs, han rebut l’acta de 31 de juliol i han
votat en contra de la seva aprovació.”
Atesos els fonaments jurídics i la jurisprudència citada en l’informe abans esmentat, el
qual es considera com a motivació i justificació de la present proposta d’acord.
En virtut del que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Desestimar el recurs interposat en data 24 de setembre de 2012 pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA contra la convocatòria i els acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament del Masnou amb data 31 de juliol de 2012, d’acord amb els antecedents i
l’informe de Secretaria que figura a l’expedient.
Segon. Notificar aquest acord als interessats.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 10 vots a favor (CiU i ERCAM), 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 3 vots d’abstenció
(PP i GIM). S’aprova per majoria simple.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, bona nit a tothom. Primer, voldria recordar al regidor
portaveu de CiU que el nostre Grup és Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa. Ha llegit tres vegades un grup escapçat i crec que és important ressaltarho.
Després, perquè el públic entengui de què estem parlant, el que s’acaba de
desestimar és un recurs que va presentar el nostre Grup Municipal contra una actuació
que, al nostre entendre, era del tot irregular. I diem que era del tot irregular, com
després argumentarem, perquè el Govern municipal va convocar un Ple perquè se
celebrés a les vuit de la tarda el dia 31 de juliol i el va convocar més enllà de les vuit
del mateix dia 31 de juliol, i, per tant, amb aquesta convocatòria incomplia flagrantment
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el que diu el Reglament orgànic municipal. Per tant, nosaltres hem votat en contra
d’aquesta proposta, de la desestimació del recurs, per diverses raons, que són les
mateixes que ens van motivar a presentar el recurs del qual ara estàvem parlant.
La primera és perquè estàvem fermament convençuts que el recurs estava
jurídicament fonamentat. Fixeu-vos que, malgrat que el que ha llegit el regidor és
únicament una part de les conclusions, l’informe de la secretària al qual feia referència
la proposta ocupa vuit pàgines, eh, vuit pàgines d’un informe de la secretària per
justificar la desestimació.
Com hem pogut escoltar a la lectura de la proposta i com us he explicat fa un moment,
no es va complir l’article 36 del ROM, un ROM aprovat per unanimitat d’aquest
consistori que diu que “en les convocatòries de plens extraordinaris i urgents, s’ha de
complir un termini mínim de 24 hores per fer la convocatòria”, i el termini, com deia
abans, no va arribar ni a les 12 hores. Aquest aspecte, per nosaltres, és fonamental,
perquè entenem que el que ha de destacar en un consistori és respectar la normalitat
jurídica i la norma, i més encara si és una norma que en aquest consistori s’ha votat
voluntàriament i ha estat aprovada per unanimitat.
L’incompliment flagrant del ROM, com deia abans, és un tema d’una importància tant
gran sobretot perquè del que es tractava en aquesta sessió era d’aprovar un
compromís de l’Ajuntament d’acceptar una subvenció que li permetria fer front a una
inversió de més de 2,2 milions d’euros, però que, a la vegada, portava aparellada el
compromís de destinar més de 900.000 euros dels diners municipals per fer front a la
inversió que no estava subvencionada.
Aquest fet de convocar un ple extraordinari amb aquestes circumstàncies i per un tema
com el que us comento no s’havia produït en trenta-tres anys de democràcia al nostre
municipi, i jo crec que és un tema que val la pena ressaltar.
Convocar un ple extraordinari i urgent per decidir sobre aquesta inversió és una
actuació que, al nostre entendre, si es fa amb ple coneixement de la vulneració de la
normativa vigent, és un acte que es pot qualificar com a mínim com a filibusterisme
polític i, si es fa des del desconeixement de la norma, d’una norma de la qual ens hem
dotat nosaltres mateixos i de la qual cada mes hem de fer un compliment obligat,
deixaria de manifest la indolència que té el Govern municipal respecte al compliment
de la normativa local.
La segona raó que va motivar el nostre recurs i que ha justificat el nostre vot en contra
és perquè la proposta de desestimació del recurs que ha presentat el Govern
significava que, en desestimar el recurs, el Govern renunciava a acceptar la possibilitat
que el recurs els donava de rectificar una actuació, que era una actuació plenament
antidemocràtica. El Govern proposava la desestimació del recurs i no ha agafat el
guant que nosaltres li allargàvem i ha decidit tirar endavant una posició que és
totalment irregular.
I la tercera, que és tan important com les dues primeres, és perquè la presentació del
recurs ens donava l’oportunitat d’explicar a la població del Masnou quina era la posició
del nostre Grup Municipal respecte d’aquesta proposta, possibilitat que no vam tenir en
convocar el Ple en les condicions que abans comentàvem.
El Govern, com deia abans, per proposar la desestimació d’aquest recurs, s’ha basat
en un escrit, en un informe de la Secretaria municipal, que creiem que val la pena
comentar fonamentalment pel que fa a les conclusions.
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En primer lloc, com hem pogut escoltar, l’informe afirma que de l’expedient es dedueix
que la convocatòria i la documentació han estat conegudes per regidors, fins i tot
abans de la convocatòria de la Comissió Informativa d’Administració i Finances
extraordinària i urgent celebrada el dia abans del Ple, segons es desprèn dels
antecedents esmentats.
Doncs bé, el que els antecedents no esmenten, i haurien de fer-ho, és que una de les
raons de la demanda que s’ajornés la discussió va ser que la proposta d’acceptació de
la subvenció es va plantejar d’urgència mitja hora abans del començament del Ple del
19 de juliol, en una comissió que era una Comissió Especial de Comptes, i el tema es
va introduir d’urgència, en constatar que la informació que formava part de l’expedient
era una informació clarament insuficient. El senyor Artur Gual va demanar que el tema
s’ajornés i es discutís amb posterioritat i el senyor Federico de las Heras va donar
suport a aquesta demanda, i el senyor Birba va decidir que el tema passaria a discutirse en un altre Ple, i sí que és veritat que es va fer esment que seria a finals de juliol.
Però, perquè vegeu que la documentació no estava completa, eh, només caldria veure
que a l’expedient hi consta un informe de la interventora del dia 31 de juliol que diu,
perquè no vull dir res de diferent, diu: “Us adjunto un document que és un modificat del
que es va lliurar el passat 27 de juliol, ja que a dia d’avui es disposa de força
informació respecte al pressupost del pavelló de patinatge”. Per tant, com podia el
nostre Grup i la resta de grups conèixer la informació abans de la convocatòria de la
Comissió Informativa si aquesta informació va ser posada en l’expedient quatre dies
després de la seva celebració?
En segon lloc, com també hem escoltat, l’informe reconeix que no s’ha complert el
termini de 24 hores fixat al ROM, i reconeix també que l’incompliment és transcendent
i que l’incompliment podria ser considerat una irregularitat no invalidant, o bé com una
causa d’anul·labilitat que donaria lloc a la possibilitat de convalidació d’acords. Aquesta
desestimació que ara s’acaba d’aprovar i el punt que vindrà després posen de
manifest que, en definitiva, el Govern no és conscient que, com a mínim, la seva
actuació és causa d’anul·labilitat dels acords i, per tant, després proposarà que el
referendem.
Doncs bé, en realitat, l’escrit que vam presentar per registre el 24 de setembre passat
el que demanava era que se’ns notifiquessin els acords. S’ha llegit que es declarés la
nul·litat. No dèiem que el Ple era nul, que l’alcalde declarés la nul·litat del acords o que
els deixés sense efecte, els acords, i el Ple, que en convoqués un altre, i que,
posteriorment, se’n tornés a convocar un altre amb l’avinentesa que sabien segur que
disposarien de majoria suficient perquè la proposta que s’havia aprovat del dia 31 de
juliol fos ratificada a primers d’octubre.
I, ara, el Govern, no només agafa el guant de la nostra proposta, sinó que, conscient
de la seva actuació legal, proposa desestimar les nostres demandes i és coneixedor
que amb aquesta posició vulnera la legalitat vigent i, a la vegada, s’intenta guardar les
espatlles, perquè sap que està en fora de joc i està al descobert, plantejant la
convalidació dels acords presos al Ple del 31 de juliol, en un Ple que va ser convocat
passant per damunt de la legalitat.
Per tant, crec que està suficientment fonamentat el nostre vot en contra a la proposta
de desestimació del nostre recurs. Gràcies.
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El Sr. Artur Gual
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. El nostre Grup Municipal ha votat en
contra de la desestimació del recurs perquè, vista la documentació, l’informe jurídic
que l’acompanya una part del qual ha llegit el senyor regidor de Finances en la
mateixa proposta, però no l’ha llegit tot, no cal ser jurista per entendre que no en
donar-li la raó el que està fent és donar-li la raó implícitament, perquè el que està dient
és que ho ratifiquem atesa la importància de la votació, ja que estem parlant d’una
inversió molt gran, estem parlant d’una subvenció d’1.300.000 euros, que valdria la
pena assegurar-se i que fem una ratificació de la votació, que serà el punt següent de
l’ordre del dia d’aquest Ple.
Per tant, jo crec que més fàcil era acceptar el recurs i fer la repetició de la votació avui
mateix i deixaríem aquest problema solucionat, d’una patacada, perquè la solució que
proposen, com parlarem després, jo crec que ens tornem a equivocar, perquè no
deixen el problema resolt. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
El senyor Fàbregas ha explicat una part de la informació i jo acabaré d’explicar la
resta. El dia 19 de juliol, a la Comissió Especial de Comptes, efectivament, vam
plantejar portar al Ple ordinari, per tràmit d’urgència, l’aprovació de l’expedient per a la
subvenció del poliesportiu. Algú de vostès va demanar que quedés damunt de la taula
per poder-lo estudiar millor i, en tot cas, fer un ple extraordinari a final de mes.
Vam acordar de fer el Ple extraordinari el 30 o el 31 de juliol, no més tard, perquè el
termini s’acabava. Es va acceptar fer-ho així amb el coneixement de tots els regidors
presents, encara que un regidor, el senyor Màxim Fàbregas, va manifestar que ell ja
estaria de vacances.
A la Comissió Informativa del 30 de juliol, que es va convocar el dia 27 de juliol, el
senyor Serra, del mateix Grup, va dir que d’Iniciativa no vindria ningú al Ple, però
tothom era coneixedor de l’existència del Ple extraordinari des que es va acordar per
unanimitat el dia 19 de juliol de fer-lo a fi de mes, i la convocatòria prèvia de la
Comissió Informativa específica de 27 de juliol prèvia al Ple extraordinari, era una altra
comunicació de la qual tothom va ser coneixedor amb prou temps.
El dia 31 es va fer el Ple i tot seguit es va demanar l’autorització de l’operació a la
Direcció General de Política Financera de la Generalitat, tal com és preceptiu, perquè
tenim un endeutament superior al 75%.
La norma del ROM és preconstitucional. Hi ha normes de rang superior que permeten
convocar un Ple en menys termini. Se sabia, de totes maneres, des de dotze dies
abans que es faria un Ple el dia 30 o 31. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas sol·licita torn de rèplica a l’alcalde i l’alcalde li dóna la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Si em permet el senyor alcalde. A veure, jo no he volgut fer referència abans a la
insinuació que l’article 36 té un redactat preconstitucional. Jo només voldria recordar al
senyor regidor de Convergència que, tot i que sigui un redactat preconstitucional, el
ROM va ser reformat l’any 2002 i va ser aprovat per unanimitat de tot el consistori i,
des de l’any 1978 fins al 2002, havien passat 24 anys de preconstitucionalitat i ningú
no s’ha plantejat modificar el ROM, ni tampoc la Constitució, malauradament.
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Aquesta, la primera qüestió. La segona: és veritat el que ha llegit, el que ha explicat el
regidor, jo no li he portat la contrària. Efectivament, es va convocar la Comissió
Informativa el dia 27 de juliol. Vostè no m’ha contradit quan jo he dit que quan es va
convocar no hi havia la informació necessària i no m’ha contradit quan jo he dit que
l’informe de la interventora del dia 31 de juliol és un informe que, quan es va celebrar
la Comissió Informativa del dia 30, no hi era, i que modificava la proposta. Vostè no
m’ha contradit.
I el que també voldria precisar és que, quan en la Comissió Especial de Comptes, que
no era el lloc per discutir aquest tema, perquè en tot cas aquest tema s’havia de
discutir a la Comissió d’Administració i Finances i no a la de Comptes, es va plantejar
la possibilitat que el Ple se celebrés el 30 o el 31, va quedar clar que per part del
nostre, bé... Aquest regidor sembla que hagi fet un crim marxant de vacances. No, no,
és que ho vull explicar al públic. El dia 26, en principi, l’activitat d’aquest Ajuntament ha
acabat, perquè el Ple ordinari es va celebrar el dia 19 de juliol; per tant, el dia 26,
aquest regidor, com qualsevol altre, em sembla que la senyora Sílvia Folch també va
manifestar que no hi podia assistir, i tenia tot el dret a dir que no hi podia assistir. Però
és que, a més a més, quan el senyor alcalde va preguntar als meus dos companys de
Grup si podrien assistir-hi, se li va dir: “El 30 sí, el 31 no.”
Nosaltres no estem dient que aquest Ple es convoqués el dia 31 amb la intenció que el
nostre Grup no hi fos present. En cap moment! En cap moment! El que estem posant
de manifest és que, tant si l’article 36 té un redactat preconstitucional com si no, és de
compliment obligat i aquest article 36 s’ha incomplert. I la demostració més fefaent que
s’ha incomplert és que d’aquí a un moment haurem de, per si de cas, ratificar els
acords que es van adoptar aquell dia 31. Si el Govern hagués tingut tan clar el nostre
recurs no tenia cap mena de sentit perquè es basava en un article que era
preconstitucional, la proposta hauria estat desestimar el recurs i punt. I d’aquí a un
moment veurem com aquest punt és un punt i seguit. Gràcies.
11) Ratificació i convalidació dels acords adoptats en la sessió plenària
extraordinària i urgent celebrada el dia 31 de juliol de 2012
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Vist l’expedient relatiu a la convocatòria i els assumptes inclosos a l’ordre del dia del
Ple celebrat amb data 31 de juliol de 2012, prèviament amb un dictamen favorable de
la Comissió Informativa d’Administració i Finances.
Vist el recurs de reposició interposat amb data 24 de setembre pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA contra la convocatòria i els acords presos en la sessió extraordinària i
urgent amb data 31 de juliol de 2012.
Vist l’informe de la Secretaria general amb data 2 d’octubre de 2012, en el qual es
conclou el següent:
“Primer. De l’expedient es dedueix que la convocatòria i la documentació han estat
conegudes pels regidors, fins i tot abans de la convocatòria de la Comissió Informativa
d’Administració i Finances extraordinària i urgent celebrada el dia abans del Ple,
segons es desprèn dels antecedents abans esmentats.
El Ple s’ha celebrat donant compliment a les previsions fetes amb molta antelació i no
es dedueixen circumstàncies de convocatòria en perjudici dels regidors.
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Segon. No s’ha complert el termini de 24 hores en la convocatòria de la sessió de Ple
extraordinària i urgent que determina l’article 36 del Reglament orgànic municipal que
segueix la fórmula establerta en la legislació preconstitucional d’establir terminis per
hores.
Tercer. Sobre la transcendència d’aquest incompliment, a judici de Secretaria, podria
ser considerada una irregularitat no invalidant, o bé una causa d’anul·labilitat que
donaria lloc a la possibilitat de convalidació d’acords. En cap cas, segons la doctrina
jurisprudencial abans esmentada, un supòsit de nul·litat de ple dret.
Quart. En cas que es considerés un supòsit d’anul·labilitat, tenint en compte la
importància de la inversió prevista, s’hauria d’adoptar l’acord de ratificar i convalidar en
els seus propis termes i data el contingut íntegre dels acords adoptats en el Ple
extraordinari i urgent de 31 de juliol.
Cinquè. Tant si es considera una irregularitat no invalidant com si es determina que és
un supòsit d’anul·labilitat, procediria la desestimació del recurs, tenint en compte que
planteja una nul·litat radical.
Sisè. Sobre la sol·licitud de notificació dels acords, els senyors regidors, com a
membres de la corporació, tenen accés a l’expedient i reben les actes dels plens. De
fet, els senyors regidors han presentat un recurs, han rebut l’acta de 31 de juliol i han
votat en contra de la seva aprovació.”
Vist, en particular, el que s’estableix en la conclusió quarta d’aquest informe, i de
conformitat amb el mateix, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Convalidar i ratificar en els seus propis termes i data, i en el seu contingut
íntegre, els acords adoptats al Ple extraordinari i urgent amb data 31 de juliol de 2012;
acords que es van adoptar amb el tenor literal següent:
“Vist el conveni de data 18 de maig de 2012, signat entre aquest ajuntament i el
Consell Català de l’Esport, pel qual es concedeix a l’Ajuntament del Masnou una
subvenció de 2.396.523,00 € per a la construcció d’un pavelló de patinatge.
Vist que aquesta actuació es finançarà mitjançant una línia de crèdit de l’ICF per
import de 1.300.000 €.
Vista la necessitat de tramitar un expedient de modificació pressupostària per
suplement de crèdit, per tal d’encabir l’operació en el pressupost vigent.
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la
possibilitat de dur a terme expedients de modificació per suplement de crèdit.
Vist que l’article 52.2 f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple
Atès que la normativa sobre estabilitat pressupostària i la reguladora de les hisendes
locals estableix la necessitat de sol·licitar l’autorització de la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya per a la subscripció de l’operació.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adoptà els acords següents:
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Primer. Acceptar la subvenció de 2.396.523,00€ que concedeix el Consell Català de
l’Esport a l’Ajuntament del Masnou per a la construcció del “Pavelló de Patinatge”.
Segon. Aprovar el pla de sanejament financer 2012-2015 incorporat a l’expedient.
Tercer. Aprovar la formalització d’un préstec d’1.300.000€ amb l’ICF destinat al
finançament de l’actuació “Pavelló de patinatge”, amb la garantia del Consell Català de
l’Esport segons conveni signat el 18 de maig de 2012.
Quart. Sol·licitar l’autorització per a la contractació de l’operació a la Direcció General
de Política Financera del Departament d’Economia i Innovació de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè. Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2012 per suplement de
crèdit número 10/2012, dins el Pressupost, el qual, per capítols, és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. 10/2012
CAPÍTOL 6

INVERSIONS REALS

1.300.000

Les despeses anteriors es financen a partir de la font de finançament següent:
CAPÍTOL 9

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

1.300.000

Sisè. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals."
Setè. Facultar l’alcalde per tal que pugui signar els documents públics i privats
corresponents que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors
aprovats.”
S’adopta votar la proposta punt per punt.
Seguidament, el president la sotmet a votació amb el resultat següent:
Primer punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2
vots d’abstenció (PP).
Segon punt: 9 vots a favor (CiU i ERC-AM), 5 vots en contra (PSC-PM i regidora no
adscrita), i 3 abstencions (PP i GIM).
Tercer punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2
vots d’abstenció (PP).
Quart punt: 10 vots a favor (CiU, ERC-AM i GIM), 4 vots en contra (PSC-PM), i 3
abstencions (PP i regidora no adscrita).
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Cinquè punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2
vots d’abstenció (PP).
Sisè punt: 17 vots a favor dels grups municipals (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i
regidora no adscrita).
Setè punt: 17 vots a favor dels grups municipals (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i
regidora no adscrita).”
Segon. Notificar el present acord a les entitats públiques interessades.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERCAM, PP i GIM) i 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francesc Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Molt ràpidament. Primer llegiré, si no els
importa, faré l’explicació, com he dit abans, a les dues votacions anteriors.
Quant a la desestimació del recurs de reposició, ens hem abstingut perquè, bé,
entenem que l’informe jurídic per nosaltres estava o està vàlidament realitzat.
Compartim els arguments jurídics que proposa la secretària i que han estat els que
han dubtat que l’Equip de Govern portés a terme el resultat d’aquesta desestimació del
recurs. El que passa, el que sí que és veritat és que, amb l’abstenció, volíem posar de
manifest que el que havia de realitzar l’Ajuntament, tot i que en no ser un acte nul de
ple dret, com reclamava l’equip d’ICV-EUiA, doncs el que ha posat a sobre de taula és
que ha faltat una manca de cintura política o una manca de saber fer-ho d’una altra
manera, que hauria possibilitat estalviar-nos un recurs de reposició, haver-nos de
pronunciar sobre la desestimació d’un recurs de reposició, després sobre una
rectificació, que incompleixen uns acords i tota una sèrie de situacions polítiques que
no són gens agradables, si hagués tingut una mica més de vista l’Equip de Govern a
l’hora de convocar un ple en el qual hi hagués la possibilitat que la majoria dels
membres i, si no, com a mínim tots els grups municipals sense que hi fossin la majoria
dels seus membres, haurien pogut participar en el mateix Ple amb un tema que era
prou important per haver-hi dit la seva. Per això ens hem abstingut.
Quant a la ratificació i convalidació dels acords, en aquell Ple, que amb aquest Grup
Municipal sí que vaig ser-hi present, doncs, lògicament, vam votar a favor d’una sèrie
de punts de l’ordre del dia i unes quantes abstencions, i aquí es deixa palès que, bé,
es reprodueix el mateix criteri del Ple del 31 de juliol.
Sí que és cert que, en tot això, en el conjunt dels dos punts, el que ha quedat palès és
que jo crec que no calia fer la notificació, no calia, no faria falta fer la ratificació i la
convalidació dels acords, ja que jo també compartia els arguments de la Secretaria,
des del punt de vista jurídic, però bé, suposo que l’Equip de Govern, per curar-se en
salut, ha preferit fer-ho així, però ja li demanem que a partir d’ara intenti evitar
aquestes situacions i no es tornin a repetir. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
El primer que ha quedat palès és que, efectivament, el Govern ha considerat un
supòsit d’anul·labilitat i, per això, ha plantejat la convalidació dels acords. El senyor
Llorenç Birba esmentava una errada en la proposta i jo li dic: dues en la documentació:
es parla d’Institut Català del Sòl en dos documents de la documentació quan s’hauria
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de parlar d’Institut Català de Finances. Per tant, això s’hauria de corregir, és un tema
menor, però s’hauria de corregir.
El nostre Grup ha votat en contra de la ratificació i convalidació dels acords del 31 de
juliol per les raons següents:
En primer lloc, perquè no podem ratificar i convalidar uns acords que, com hem
argumentat en el punt anterior, estem convençuts que van ser adoptats en un Ple
convocat vulnerant la normativa vigent. Fixeu-vos que el Ple es convoca el 31 de juliol,
però el conveni era al despatx de l’alcalde o del regidor responsable des del dia 18 de
maig de 2012, és a dir, pràcticament dos mesos i mig abans. Per tant, en dos mesos i
mig, hi havia temps més que suficient per poder portar al Ple l’aprovació del 19 de
juliol, que era un ple ordinari.
El nostre vot contrari s’ha fonamentat, en segon lloc, perquè el nostre Grup entén que
l’acord que es proposava adoptar el 31 de juliol passat, i sobre el qual no vam poder
manifestar la nostra posició per les raons ja conegudes, és un acord lesiu per als
interessos municipals i ho argumento.
I ho és bàsicament per dues raons: la primera és que, en la situació actual, molt
diferent de la de fa més de tres anys, quan el Govern anterior va començar a treballar
en el projecte d’un nou poliesportiu, fa que l’economia municipal i l’economia del país
no es puguin permetre afrontar una despesa que està al voltant dels 3,5 milions
d’euros per construir un nou poliesportiu.
En el cas del Govern de la Generalitat, perquè els 2,4 milions d’euros que pensa
destinar a aquest projecte serien necessaris, per exemple, per reduir les retallades que
s’estan aplicant a la Sanitat, l’Ensenyament i els Serveis Socials, i així com també a
les butxaques dels treballadors públics, els salaris dels quals han estat retallats en
més d’un 25% els darrers dos anys.
I, en el cas de l’Ajuntament del Masnou, perquè els diners que haurà de destinar a
completar el cost de l’actuació passaran del milió d’euros i són necessaris per afrontar
altres mancances municipals que, al nostre entendre, són prioritàries.
Aquest milió i mig d’euros que, com a mínim, haurà de destinar l’Ajuntament a la
construcció del segon poliesportiu, i que equival a més d’un 7% del pressupost de
l’Ajuntament per a l’any 2012, podria ser utilitzat, entre altres projectes, per millorar les
instal·lacions dels centres escolars públics, per executar el projecte d’horts urbans, que
donaria vida al municipi, per millorar la cruïlla de Torrent Umbert, o per tirar endavant
l’actuació prevista a l’anterior mandat a l’entorn d’Artesa de Segre i, fonamentalment,
per posar en marxa la urbanització del parc de Vallmora, que sembla que no s’executa
perquè el Govern ha gastat els diners destinats a aquesta actuació, que eren finalistes
en fer front a altres despeses.
Però, a més, no hem d’oblidar que, una vegada construït el poliesportiu, s’ha de
mantenir i se’ns fa incomprensible que a hores d’ara mantinguem tancats una bona
part del dia equipaments com Els Vienesos i Ca n’Humet, perquè no hi ha diners per
fer front a la seva obertura, i es pugui justificar que obrirem un segon poliesportiu
mentre, que mantenim tancats aquest equipaments que són necessaris per dinamitzar
la vida als barris i per donar o per poder atendre les demandes del jovent del Masnou.
Finalment, i també aquest és un tema molt important, sobre el qual s’ha passat de
puntetes, la proposta que es va aprovar al mes de juliol i que avui s’acaba de ratificar
amb el nostre vot en contra suposarà, s’ha esmentat abans, però no se n’han donat els
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detalls, una modificació del Pla d’ajust. Una modificació de la qual no coneixem l’abast
però que molt ens temem que, si ens fixem en els antecedents, comportarà més
externalitzacions de serveis públics, més acomiadaments de treballadors municipals i
també més increments dels preus públics, mesures a les quals el nostre Grup
municipal ni dóna ni donarà suport.
Per tant, aquestes són les raons que justifiquen el nostre vot negatiu a rectificar aquest
acords, i són les mateixes que hauríem donat si haguéssim tingut l’oportunitat d’opinar
respecte d’aquesta qüestió. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Molt breument, nosaltres hem votat que no i vull recordar que,
al Ple del 31 de juliol, el nostre Grup Municipal ja va expressar el desacord que hi
hagués un Grup Municipal com és el d’ICV-EUiA que no pogués expressar la seva
opinió amb un tema prou important com és el que estàvem debatent, que és el tema
del poliesportiu. La solució que proposa, que és aquesta ratificació, segueix no
permetent que aquests companys d’Iniciativa puguin expressar la seva voluntat
respecte a aquest tema i, per tant, el fons del recurs segueix persistint i tenim el risc
que els companys d’Iniciativa segueixin endavant amb la seva postura de presentar el
recurs i el que estem fent és posar en risc aquesta votació, perquè, si algun dia se’ls
dóna la raó, llavors tindrem un problema, perquè llavors la votació serà nul·la. I el que
està en risc són moltes coses: és un crèdit, és un poliesportiu i són les inversions. Per
tant, jo crec que, com he dit abans, la solució era més senzilla, més fàcil, que era
plantejar la votació.
Jo, al seu dia, recordo que a les comissions informatives on jo vaig expressar, com
que hi havia el pla d’ajust, que era un tema prou important i que no havíem tingut
temps d’estudiar-lo, el fet de retardar-lo i deixar-lo per a un Ple extraordinari, ja vaig
expressar que no calia córrer tant perquè, malgrat que sí que s’havia d’aprovar el 31
de juliol, estàvem convençuts que la Generalitat de Catalunya no ens donaria el
vistiplau a l’endeutament, i de fet ha estat així, perquè la Generalitat de Catalunya no
ens ha autoritzat l’endeutament fins al 26 de setembre. Fixeu-vos si hem tingut temps
de plantejar aquest Ple extraordinari i aprovar-lo i no hauríem entrat en tota aquesta
baralla que, al final, el que pot sortir-hi perdent és el municipi del Masnou.
És un tema que està mal plantejat d’entrada i que per nosaltres segueix estant mal
plantejat de sortida. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Si es va plantejar la urgència és perquè se’ns va avisar que el dia 31 de juliol acabava
el termini per acollir-se al crèdit, per això es va haver d’accelerar a corre-cuita a partir
del 19 de juliol.
I em sorprèn tot això perquè, escolti, miri: és un projecte iniciat pel Govern anterior,
que nosaltres desitgem continuar, amb un matís, amb un cost menor, per raons
òbvies.
Segon, si un regidor declina venir a un Ple perquè se’n va de vacances, és lícit fer-ho,
no passa res, i jo no ho he criticat en cap moment, però aquest no és el problema. El
problema és que no es podia dilatar, que no es podia esperar més temps per acollir-se
a la subvenció del milió tres-cents mil euros. O es feia o es perdia la subvenció.
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I tercer, li ho reconec, hi ha un defecte de forma en el termini de la convocatòria, és
cert, però és lleu, no invalida l’acord. Tothom sabia que hi havia Ple, fins i tot qui se’n
va anar de vacances.
Quart, els serveis jurídics han proposat ratificar l’acord del Ple, per corregir el defecte
lleu i tenir garanties, i allà està explicat tot. Ara, si vostès el que pretenen es tornar a
començar de zero, com si no s’hagués fet el Ple, sàpiguen que si comencem de zero
ja no cal començar, perquè la subvenció per al poliesportiu, avui, ja no es dóna.
Aleshores, per la seva actitud, si és això el que volem, que no es faci el poliesportiu, el
van promoure vostès, però, com que ara ja no governen, doncs com Àtila: darrere de
vostès, terra erma, terra cremada. Aquest deu ser el seu projecte de poble, fantàstic. I
del parc de Vallmora, no me’n faci parlar, perquè, si no s’ha pogut fer és perquè els
diners s’han hagut de gastar per pagar nòmines i factures de l’any passat. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Puc parlar?
El Sr. Pere Parés
Per al·lusions.
El Sr. Màxim Fàbregas
No, per al·lusions no! Dret de rèplica. M’he posicionat, ha intervingut el ponent...
El Sr. Pere Parés
Dos minuts, si us plau.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, doncs dos minuts. Posi en marxa el cronòmetre sisplau.
Bé, la primera cosa que voldria dir al regidor de CiU és que aquest regidor no va
declinar assistir al Ple del 31 de juliol. Quan aquest regidor va marxar de vacances, el
Ple no estava ni convocat, i quan aquest regidor va comprar els bitllets, com altres de
qui hem parlat abans, és perquè el Ple no estava convocat ni tan sols solament
anunciat. Per tant, no faci una utilització barroera d’aquesta situació, perquè jo crec
que el desacredita. I això, del senyor Birba, no m’ho esperava, qualsevol altra cosa
potser sí, però això no.
Respecte de Vallmora, el dia que vulgui, podem parlar-ne hores i hores, eh, hores i
hores! I li demaré que justifiqui on s’han gastat vostès els diners que estaven amb una
destinació finalista, FI-NA-LISTA! I vostè ho sap igual que jo.
Respecte al tema que, perquè no governem, terra cremada: miri, senyor Birba, jo crec
que vostè, de vegades, no sap el que diu, i aquesta és una d’aquestes vegades.
Nosaltres, quan governem i quan som a l’oposició, intentem fer una actuació política
responsable, i abans li he explicat el perquè la nostra formació política ara creu que no
és el moment per fer un segon poliesportiu! I li he donat raons suficients! Que no són
les seves, molt bé, però això significa terra cremada? És la seva interpretació i és una
interpretació que és políticament interessada. Per tant, senyor Birba, una mica més de
respecte en les seves intervencions. Gràcies.
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El Sr. Pere Parés
Passem al punt següent, però abans voldria dir una cosa: els diners del parc de
Vallmora no s’han gastat, no, no, ho dic jo.
El Sr. Màxim Fàbregas
Doncs revisem el que ha dit el senyor Birba!
El Sr. Pere Parés
Escolti, li ho dic jo: els diners del parc de Vallmora no s’han gastat!
El Sr. Màxim Fàbregas
Doncs, poseu-lo en marxa!
El Sr. Pere Parés
Això és un altre tema, eh. Potser per la mateixa raó que el poliesportiu que està dient
vostè, fer un parc de Vallmora pot ser que no sigui sostenible també, eh! No? Perquè
si no, posi’s vostè aquí, guanyi les eleccions, vingui aquí i faci d’alcalde. D’acord?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde.
El Sr. Pere Parés
De res! Passem al punt següent. Ho sento, eh!
12) Expedient de modificació del pressupost núm. 13/2012, per crèdit
extraordinari
El senyor Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Atès que és necessari iniciar un expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdits mitjançant un crèdit extraordinari.
Vista la interlocutòria del TSJC, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, de
data 19/09/2012, notificada el dia 8/10/2012 a l’Ajuntament,
Atès que en la part dispositiva de la interlocutòria esmentada s’acorda el següent:
“PRIMERO. Resolver sobre la ejecución de la sentencia dictada en este proceso,
con el pago por el Ayuntamiento de El Masnou a Inmocahispa, S.A. de las
cantidades fijadas en el auto de 3 de mayo de 2012, de la siguiente forma: a)
150.000 euros deberán ser satisfechos dentro del año en curso; b) la cantidad
restante más los intereses de demora correspondientes, en partes iguales,
dentro de los primeros cuatro meses de las tres anualidades siguientes (2013,
2014 y 2015).
SEGUNDO. La falta de pago de alguna de esas cantidades en la forma prevista
determinará el vencimiento del plazo otorgado y la obligación de pago inmediato
de todos los importes que resten por satisfacer.
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TERCERO. El Ayuntamiento de El Masnou deberá acreditar ante este Tribunal el
efectivo pago dentro de los diez días siguientes a la fecha de su realización.
CUARTO. Sin expresa condena en costas.”
Atès que l’article 106.1 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa,
estableix:
“Quan l’Administració fos condemnada al pagament de quantitat líquida, l’òrgan
encarregat del seu compliment acordarà el pagament amb càrrec al crèdit
corresponent del seu pressupost que tindrà sempre la consideració d’ampliable. Si
per al pagament fos necessari realitzar una modificació pressupostària, s’haurà de
concloure el procediment corresponent dins dels tres mesos següents al dia de
notificació de la resolució judicial.”
Vist l’informe de la Intervenció emès en data 29 de maig d’enguany, el qual va
acompanyar el recurs interposat contra la interlocutòria del 3 de maig del 2012.
Vist l’informe de la Intervenció, que determina la possibilitat de dotar la nova partida
amb els recursos provinents de l’estalvi produït en el capítol 3 de despeses del
Pressupost, derivat de la davallada dels tipus d’interès.
Atès que a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la
possibilitat de dur a terme expedients de modificació per crèdit extraordinari.
Vist que els articles 52.2 f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen
que l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 2012 per crèdit extraordinari
número 13/2012, en el qual es crea l’aplicació pressupostària “Indemnització
Inmocahispa, primera anualitat”, dotada amb 150.000 euros, els quals vindran
finançats amb les aplicacions pressupostàries del capítol 3 i amb el desglossament
següent:

DISMINUCIÓ DE LES PARTIDES
12FI 01100 31000
12FI 93400 31101

Interessos préstecs
Despeses gestió del deute

140.000,00
10.000,00
========
TOTAL
150.000,00

CREACIÓ DE LA PARTIDA
12UB 15100 77000 Indemnització Inmocahispa (anual. 2012)
TOTAL

150.000.00
=========
150.000,00

Segon. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers
d'anuncis de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions dels
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interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals."
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, lògicament, provinent d’una sentència desfavorable per
l’Ajuntament no podíem fer cap altra cosa que votar-hi a favor i complir-la. El que
passa és que sí que és cert que hi trobem a faltar —i avancem que el nostre Grup, a
partir de demà, presentarà una sèrie de preguntes al registre d’entrada per saber com
s’ha arribat a aquesta situació, és a dir, com s’ha arribat a tenir una sentència
desfavorable que signifiqui que l’Ajuntament hagi de fer front en els pròxims tres anys
a una quantitat considerable de més d’un milió d’euros—, per tant, hi trobem a faltar
que la proposta d’avui només sigui des del punt de vista econòmic o de caràcter
financer, i desitgem i demanem una explicació, que, si bé avui no s’ha donat, el nostre
Grup demanarà o intentarà obtenir-la a través dels seus mitjans, perquè ho
considerem suficientment greu perquè tinguem alguna explicació, més que una simple
sentència que ens diu que hem de pagar una quantitat tan important com aquesta.
Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bona nit, gràcies, senyor alcalde. Vejam, pels mateixos motius que ha exposat el
senyor Avilés, nosaltres hem hagut de votar a favor de pagar per una sentència que
hem perdut, i és així. Nosaltres ja hem demanat l’expedient complet d’aquesta situació,
ja l’hem demanat, perquè volem posar-ho en estudi. Per què? Perquè trobo a faltar
que, a dia d’avui, i amb un tema que porta cua des de fa bastant de temps, no ens hagi
fet arribar l’informe d’ampliació de crèdit, que és un informe econòmic i tècnic, ni una
anàlisi de per què s’ha arribat a aquesta situació, que ens costarà a tots els veïns del
Masnou un milió i escaig llarg d’euros. Un milió i escaig llarg d’euros que s’haurà de
pagar, bàsicament, en tres anys, i que segurament afectarà d’un manera molt
important els comptes municipals.
El nostre pressupost ronda els 20-21 milions d’euros. Doncs facin comptes: un milió i
escaig d’euros és una quantia molt important, i més ara que els ingressos són molt
ajustats. Ho trobo a faltar. No sé per què no s’ha acompanyat amb un informe jurídic,
un informe polític de les persones que han intervingut per arribar a aquesta situació,
per depurar, si cal, responsabilitats. És un tema que volem seguir i fruit d’això és la
petició de l’expedient que posarem en estudi per valorar exactament si hi ha hagut
alguna responsabilitat, que si és el cas exigiríem. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé. Nosaltres hem votat ha favor de la proposta, però volem argumentar davant del
públic la raó del vot i també la nostra disconformitat amb la situació actual, i no volem
contestar les preguntes que ha fet ni el regidor del GIM ni el del PP, perquè entenc que
correspon de contestar-les al govern. Però volem recordar que els fets es remunten a
l’aprovació del Pla general de l’any 2001, o sigui, estem parlant d’un tema que es va
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produir fa onze anys, quan el govern d’aquest Ajuntament era un govern de CiU, que
va ser qui va aprovar el Pla general, i ho va fer desestimant una al·legació del
particular de qui parlem, que, perquè tothom tingui clar de què estem parlant, és la
finca de Kangeisó, al costat del poliesportiu, que va presentar-hi una al·legació
demanant —nosaltres no hi entrem, nosaltres vam votar en contra de l’aprovació del
Pla general— el mateix tracte que s’havia donat a les finques del voltant. L’arquitecte
municipal i els serveis tècnics externs que havia contractat en aquells moments el
govern de l’Ajuntament van despatxar l’al·legació amb un informe de mitja pàgina.
Doncs bé, aquesta al·legació despatxada amb un informe de mitja pàgina al cap del
temps va significar una sentència contrària a l’Ajuntament, en la qual se’ns demanaven
2,8 milions d’euros, no un i mig, 2,8, i vam ser coneixedors de la sentència quan hi
havia el nostre Govern, una sentència heretada —ara que parlem d’herències,
expliquem totes les herències. I el nostre Govern va presentar un recurs contra
aquesta demanda del particular i es va aconseguir que, finalment, la sentència fos d’un
milió d’euros, és clar, més els interessos, que són aquests 1,5 milions d’euros. Per
tant, quan parlem d’herències, ja faré un dia la llista de quina és l‘herència que l’any
2001 CiU va deixar a l’Ajuntament del Masnou i que, fixeu-vos, l’any 2012 encara
estan pagant.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, el company Màxim ja s’ha avançat a diverses de les
coses que jo volia dir i, per tant, no les repetiré. Però, resumint el tema, a mi m’ha
sobtat molt que, en un tema tan important com aquest, el Govern no hagi fet ni una
explicació, tenint en compte que aquest cas costarà a l’Ajuntament del Masnou, i per
tant a la ciutadania, un milió i mig d’euros.
Resumint, perquè tothom ens quedem amb el tema. El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha condemnat l’Ajuntament del Masnou a pagar una indemnització a
Inmocaipsa. Qui són? Els propietaris de Kangeisó. El motiu jo pensava que era una
modificació del pla urbanístic que va fer que a Kangeisó no es pugui edificar. Van
recórrer al Tribunal Superior i els han donat la raó.
Hi insisteixo: això és molt greu perquè a l’Ajuntament del Masnou, i per tant a la
ciutadania, ens costarà un milió i mig d’euros. Es curiós, perquè a la proposta que fan
del Ple parlen de 150.000 euros que s’han de pagar ja, però no parlen de les anualitats
de l’any 2013, 2014 i 2015, que seran de poc més de 400.000 euros cada any.
Home, i endevinin qui era regidor d’Urbanisme l’any 2002: doncs el senyor Birba.
Llavors, jo ara pregunto al senyor Birba per què es va promoure aquesta modificació
urbanística. Quins avantatges perseguien per al municipi? M’ho podria explicar,
sisplau?
El Sr. Pere Parés
I tant que li ho explicarem. Però tot, eh! Senyor Birba, endavant.
El Sr. Llorenç Birba
Hi havia un problema, que és una finca que estava evidentment en una zona amb una
qualificació 13a o 13b, i l’edificabilitat que tenia estava fora de norma i, sobretot,
l’activitat que s’hi feia, vivien d’una activitat, s’havia de legalitzar. En un moment havien
començat a fer aquella activitat, però la normativa canvia i, en aquell moment, la
situació era d’il·legalitat. Es va regularitzar l’activitat i tenia una edificabilitat atípica i es
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va ajustar allò a mida. Al principi, en un primer moment, no hi va haver cap problema,
després va començar el totxo a disparar-se de manera desmesurada i, evidentment,
els interessos van canviar: el negoci aquell no donava tant com l’altre tema. Aleshores,
van canviar d’actitud i van recórrer. Ara bé, jo li recordo que hi va haver un primer
judici i aquell judici l’Ajuntament el va guanyar, i després, a partir de l’estiu del 2005, hi
va haver un segon judici, i en aquest segon judici, de l’any 2005, li recordo que no s’hi
va presentar ningú per l’Ajuntament.
No cal que li ho recordi, perquè qui governava llavors a l’Ajuntament? Ja ho saben,
vostès: el PSC, també ICV, EUiA, i ERC.
Això sí que sembla que és una gran irresponsabilitat, no anar a un judici. Vostès
haurien de donar explicacions de per què no es van presentar a un judici a defensar
els interessos de l’Ajuntament. Al primer judici, l’Ajuntament hi va anar i va guanyar.
Normalment, quan un no es presenta a judici, té totes les de perdre i així va passar:
es va perdre i ara toca pagar un milió i mig, evidentment. Avui s’ha arribat a una
solució raonable: malgrat haver perdut, se’ns permet pagar en quatre anys, amb la
condició que ara paguem urgentment 150.000 euros i, després, la resta en tres
terminis, el 2013, el 2014 i el 2015. Per això avui hem presentat la modificació de
crèdit amb caràcter d’urgència, per poder complir la sentència judicial. I, com a
contrapartida, farem el possible perquè quedi constància d’aquesta indemnització
urbanística i que aquesta finca no es pugui requalificar en un futur, sense tenir en
compte aquesta càrrega. I, paral·lelament, s’ha iniciat o s’ha posat un recurs de
cassació, però ara hem de pagar.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, per completar la informació que ha donat el regidor de
CiU, antic regidor d’Urbanisme, l’any 2005, l’Ajuntament no va comparèixer
—suposo que vostè ho sap o potser ho ignora, si ho sap s’ho calla, perquè li
interessa—, perquè la sentència era fonamentalment contra la Generalitat i
l’Ajuntament, i la Generalitat va dir que la Generalitat ja s’hi presentaria, i es va
recomanar que l’Ajuntament no s’hi presentés. Per tant, l’Ajuntament no s’hi va
presentar, però no va deixar la causa indefensa, perquè l’acord d’aprovació del Pla
general, ho recordo al senyor Birba com a regidor d’Urbanisme, és un acord de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, no és un acord de l’Ajuntament del Masnou.
L’Ajuntament l’únic que fa és una aprovació provisional, i el Pla general l’aprova
definitivament la Comissió d’Urbanisme, i per això va ser la Generalitat qui s’hi va
presentar, com s’havia presentat en el primer judici. El primer es va guanyar i el segon
es va perdre, però, en definitiva, no perdem de vista que un dels arguments que utilitza
la sentència per condemnar l’Ajuntament és l‘escassa informació tècnica i l’escassa
validació dels arguments que donen tant l’equip redactor com l’arquitecte municipal per
desestimar la delegació del particular. Aquest és el fet fonamental. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
En qualsevol cas, dic, estem en recurs de cassació. Aquí hi ha una execució
provisional i aquesta execució de la sentència és provisional. I desitgem tots que, quan
acabi el termini, que hi hagi sentència ferma, ja que les quantitats esperem que no
siguin aquestes, no. Tant de bo que d’aquí a un any o dos anys puguem donar bones
notícies en aquest sentit.
Abans de passar al bloc de control d’òrgans de govern, incorporarem dues propostes
d’urgència. La primera fa referència a la ratificació d’un decret d’alcaldia que és sobre
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les contingències. No deixa de ser, doncs, un acord adoptat amb el comitè d’empresa
de l’Ajuntament i, a més a més, per un tema de terminis.
Si de cas, la senyora Folch, a qui donaré la paraula, farà l’exposició de la urgència, del
motiu de la urgència, i votaríem la urgència i faríem la exposició de motius.
Proposta que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia i
prèvia declaració d’urgència
La Sra. Sílvia Folch
La urgència és perquè al mes de juliol va sortir un Reial decret que ens va obligar, bé,
no ens va obligar a res, sinó que hi ha un Decret que fa una nova regulació sobre les
prestacions que cobren els treballadors municipals quan agafen la baixa per malaltia,
tant de malaltia comuna com de malaltia professional. Aquesta nova regulació
modificava amb caràcter general els tants per cents que es cobraven en aquest
Ajuntament per conveni i per pactes, però alhora facultava l’Ajuntament a arribar,
durant un període de tres mesos, a un acord, previ sempre a la negociació amb les
organitzacions sindicals.
Hem estat durant el mes de setembre i octubre duent a terme aquestes negociacions i
el dia 10 d’octubre hem arribat a un acord al si de la mesa negociadora per matèries
comunes que va ser aprovat per Decret d’Alcaldia el dia 10 d’octubre. Entenem que és
el Ple qui té competències i, per tant, el que procediríem és a votar la urgència, si ho
veieu així, i a ratificar aquest Decret que va decretar el senyor alcalde. Gràcies.
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, GIM i la regidora no adscrita).
S’aprova la urgència per unanimitat, majoria absoluta.
a)

Ratificació del Decret amb data 10 d’octubre de 2012 en virtut del qual
s’aprova l’acord amb els representants dels treballadors per complementar
les incapacitats temporals

La senyora Sílvia Folch Sánchez, fa un extracte de la proposta, la qual en el seu text
íntegre és la següent:
Vist el Decret d’Alcaldia de 10 d’octubre del 2012, el qual a la part dispositiva, resol el
següent:
“Vist el Decret d’Alcaldia amb data 10 d’octubre de 2012, el qual es transcriu
literalment tot seguit:
“Vist que el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir
l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, estableix límits al règim
aplicable als complements retributius en concepte de millora de la prestació econòmica
de la Seguretat Social per incapacitat temporal del personal al servei de les
administracions públiques i, per tant, d’aplicació a l’àmbit local.
Vist que la nova regulació estatal implica la derogació de l'article 38 del conveni
col·lectiu pel personal laboral, de l’article 8 del pacte de condicions laborals dels
funcionaris de l’Ajuntament, així com de la disposició addicional sisena de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals per l’Estat per a l’any 2010, en
allò que es refereix al complement de la prestació de la incapacitat temporal.
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Vist que l’article 9.2 del Reial decret llei) i 20/2012, de 13 de juliol, estableix la
possibilitat que cada administració pública reguli els complements de les prestacions
que percebi el seu personal al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal.
Vist que la disposició transitòria quinzena del Reial decret esmentat indica que cada
administració pública ha de desenvolupar aquests complements en el termini de tres
mesos des de la publicació d’aquest Reial decret llei.
Vist que el dia 13 de setembre es va constituir la mesa general de negociació de
matèries comunes i que els representants de l’Ajuntament del Masnou i les
organitzacions sindicals s’han reunit els dies 21 de setembre, 1, 5 i 10 d’octubre de
2012.
Vist l’acord adoptat entre les parts, signat el dia 10 d’octubre de 2012.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. Complementar la prestació d’incapacitat temporal del personal públic
municipal que tingui dret a la prestació d’IT a càrrec de la Seguretat Social, així com
d’aquells funcionaris integrats, amb els límits màxims permesos pel Reial decret llei
20/2012:
a) Incapacitat temporal per contingències comunes:
i) Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el 50% de les retribucions
fixes i periòdiques que es percebin el mes anterior a aquell en què va tenir
la incapacitat.
ii) Des del quart dia fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat
a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui
equivalent al 75% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebin el
mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
iii) A partir del vint-i-unè dia, inclusivament, fins al cent per cent de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebin el mes anterior a aquell en
què va tenir lloc la incapacitat.
b) Incapacitat temporal per contingències professionals:
i) Establir que, en el supòsit d’incapacitat temporal per contingències
professionals, es percebrà el cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’incapacitat
temporal i al llarg de tot el període de durada d’aquesta incapacitat.
En tots els casos, els percentatges dels complements anteriors s’aplicaran sobre les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va
tenir lloc la incapacitat temporal, entenent com a tals les retribucions teòriques que
correspondrien a una mensualitat ordinària pels conceptes següents: sou, triennis,
complement de destí i complement específic.
Segon. Establir que les prestacions que derivin de processos excepcionals
d’incapacitat temporal per contingències comunes que es produeixin per
hospitalització, intervenció quirúrgica, malalties greus detallades a l’annex del Reial
decret 1148/2011, de 29 de juliol, incapacitats temporals derivades de riscos durant
l’embaràs, o les motivades per una situació de violència de gènere i/o domèstica i que
estiguin degudament justificats, percebran, des del primer dia, un complement de la
prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per cent de les retribucions
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fixes i periòdiques que es percebin al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat, entenent com a tals les retribucions teòriques que correspondrien a una
mensualitat ordinària pels conceptes següents: sou, triennis, complement de destí i
complement específic.
A fi que es produeixi el complement esmentat anteriorment, caldrà que, en el moment
de presentar el volant de baixa, quedin acreditats i justificats els processos enumerats
abans de la manera següent, o en el cas que no es faci en el moment de presentar la
baixa, els efectes seran a partir del moment en què es justifiqui la excepcionalitat:
a) En supòsits d’hospitalització o intervenció quirúrgica, un justificant d’ingrés
hospitalari o d’haver estat intervingut quirúrgicament.
b) En supòsits de malalties greus, informe del facultatiu que ha emès la baixa que
avali que és per causa de les malalties annexades al RD 1148/2011.
c) En supòsits d’incapacitats derivades de riscos durant l’embaràs, informe del
facultatiu que ha emès la baixa que acrediti la circumstància.
d) En supòsits d’incapacitats derivades de violència de gènere i/o domèstica, amb
l’acreditació legal corresponent.
Tercer. El Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament del Masnou podrà
verificar l'estat de la malaltia o de l’accident que sigui al·legat pels empleats/ades
municipals per justificar les seves faltes d'assistència al treball. La verificació es durà a
terme mitjançant reconeixements a càrrec de personal mèdic que designi l’Ajuntament.
La negativa del treballador a aquest reconeixement o la inassistència injustificada
poden determinar la suspensió de la prestació complementària d’incapacitat temporal.
Quart. Sotmetre a ratificació del Ple municipal la present resolució.
Cinquè. Comunicar el contingut de l’acord al personal de l’Ajuntament del Masnou
mitjançant correu electrònic o qualsevol mitjà que permeti la recepció de la informació,
una vegada hagi estat ratificat pel Ple.”
Atès que la resolució esmentada s’ha dictat per raons d’urgència, ja que el termini fixat
pel Reial decret llei 20/2012 per acordar complements en la percepció de les
incapacitats temporals finalitzava el dia 14 d’octubre de 2012 i l’acord s’ha adoptat el
dia 10 d’octubre de 2012 per unanimitat de la mesa general de negociació de matèries
comunes.
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, s'adopta l’acord següent:
Ratificar el Decret d’Alcaldia amb data 10 d’octubre de 2012 en virtut del qual s’aprova
l’adopció de l’acord per a la percepció de complements per a les incapacitats
temporals del personal de l’ajuntament del Masnou.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, anant molt ràpidament. Bé, el nostre vot no podia ser d’una altra manera que
afirmatiu, ja que hi ha hagut un acord clar i contundent entre el comitè d’empresa i els
representants dels treballadors amb l’Ajuntament. L’únic que volíem posar de manifest
és que —no sé si hi ha un canvi de criteri o no— la mateixa regidora que avui ens ho
ha defensat en aquest Ple extraordinari, al Ple passat, els grups que no formem part
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de l’Equip de Govern, vam presentar una moció en relació amb una qüestió del
personal i ens va dir que el Ple no en tenia la competència. Bé, ho llegeixo
textualment, eh: “que no tenia la competència per aprovar matèries relacionades amb
el personal, que si es desprèn de la legislació del règim local, tant estatal com
autonòmica, és a dir que, entre el Ple de la corporació i l’alcalde no hi ha una situació
de jerarquia, sinó que cadascú té les seves competències”. I tota una sèrie
d’argumentacions que ens deien que aquella moció no es podia dotar perquè parlava o
tractava qüestions de personal, i el Ple no era el lloc adient. Resulta que avui doncs el
Ple és el lloc adient per portar-hi aquesta qüestió de personal i, a més, amb caràcter
d’urgència. Lògicament hi estem totalment a favor, i hi votarem una i mil vegades a
favor, però, com a mínim, ens ha sobtat. No sé si hi ha hagut un canvi de criteri o un
canvi d’argumentació respecte a una proposta que van presentar grups que no
formaven part de l’Equip de Govern fa un mes i una proposta que presenta avui l’Equip
de Govern. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres volem felicitar el Govern per aquest acord
aconseguit amb els representants dels treballadors, però, tal com vaig manifestar ahir
a la Junta de Portaveus, crec que aquest acord es queda una mica coix en un aspecte
que ara comentaré i, en canvi, és més ambiciós que l’acord que va adoptar la
Generalitat de Catalunya amb la resta de la funció pública, perquè l’acord que ara hem
aprovat, que estén la cobertura al 100% en casos d’hospitalització i intervencions
quirúrgiques, cosa que, de moment, la Generalitat no ha assumit encara i està pendent
de negociació, però, en canvi, no preveu el fet que les baixes que es produeixin durant
l’època d’embaràs, siguin per qualsevol raó, no únicament per risc d’embaràs, també
tinguin aquest complement que permeti que les dones cobrin el 100%, que aquest sí
que és un acord al qual els sindicats han arribat amb la Generalitat i que s’aplica a tota
la funció pública que depèn del Govern d’una Generalitat i, per tant, el que
demanaríem al Govern és que estudiï la possibilitat d’incorporar-hi aquesta
modificació, si és que és viable, als acords que ara mateix acabem d’aprovar.
La Sra. Silvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tots els companys per
aprovar aquesta proposta que guardàvem des d’aquesta Regidoria.
Senyor Avilés, no he canviat el criteri. De fet, no era un criteri, era l’aplicació
escrupolosa de la llei. I és que, el que parlàvem al Ple anterior era d’organització i
l’organització sí que és potestat de l’alcalde, però, quant a retribucions, sí que s’ha
d’aprovar al Ple qualsevol modificació que estableixi algun tipus de remuneració sobre
el personal de l’Ajuntament i així, la mateixa norma, el mateix Reial decret ens diu, i
ens obliga, que sigui ratificat pel Ple aquest augment de complement d’incapacitat
laboral, si no, ens n’aniríem al que regula la Seguretat Social i, per tant, es veurien
molt minvades les retribucions dels treballadors quan tinguessin una incapacitat
laboral.
Quant a aquest punt que vostè creu o ha considerat que és coix, nosaltres no ho hem
vist així, sinó, com vostè bé ha dit, hem fet una interpretació una mica àmplia, més
aviat que coixa, és a dir, hem agafat el millor de la regulació, hem arribat a màxims
amb els topalls, anem a màxims, tal com ha regulat també per al personal funcionari i
laboral l’Estat, a l’Administració pública, com a la Generalitat, quant a percentatges,
però els criteris de les dues administracions també eren diferents, és a dir, si bé
l’estatal de sortida només reconeixia el 100% en hospitalitzacions, intervencions
quirúrgiques, i si bé, per contra, la Generalitat, aquestes dues matèries no les agafa i
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sí que agafa només en període, només regula el 100% des del primer dia per a dones
embarassades i per a dones que pateixen violència de gènere, l’Ajuntament del
Masnou hem anat més lluny, hem anat més lluny perquè, a més d’aquest 100% en
hospitalització, en intervenció quirúrgica, en víctimes de violència de gènere, hi hem
incorporat també la violència domèstica i hi hem incorporat les malalties greus, és a
dir, ja que hem negociat, ens hem reunit en mesa negociadora cinc dies i hem volgut ja
fixar-ho i definir quines eren totes aquestes excepcionalitats que, des del primer dia,
als nostres treballadors es cobrien al 100%. El que no volíem era caure en una
incongruència respecte a les dones embarassades. Enteníem que el que havien de
cobrir el 100% des del primer dia era si, per causa del risc en l’embaràs, patien una
incapacitat temporal, cas en què, òbviament, els donaríem el 100% del sou, però
enteníem que seria una injustícia si, pel fet d’estar embarassada, una dona es trenca
la mà i un senyor es trenca la mà, però pel fet d’estar embarassada tindria el 100%
quan el seu company no el tindria.
Aquesta diferència és el creiem que no havíem d’apreciar. Per contra, si aquesta baixa
és una grip, però aquesta grip podria ocasionar un risc a l’embaràs, cobrarà des del
primer dia el 100%, cosa que un altre treballador, amb una grip, no cobraria. És només
això. Crec que hem fet una negociació molt acorada, ens ha costat molt, hem estat
oberts a totes les propostes que tots els sindicats ens han dit o, com a mínim, amb la
previsió màxima, els companys de Comissions i els companys d’UGT així ens ho
demanen també en les propostes que ens han tramès, que cobríssim la incapacitat
temporal per risc en l’embaràs, no de les embarassades en general, i així ho hem
recollit. I hem recollit, ja li ho dic, totes les mesures que creiem que són excepcionals i
que des del primer dia tindrien la cobertura del 100% en les incapacitats. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, només un moment. En primer lloc, vull recordar a la regidora que he felicitat el
Govern per l’acord assolit; per tant, en cap cas no he criticat l’acord. I quan he
esmentat que l’acord quedava coix, ho deia perquè quedava coix en aquest aspecte.
La seva intervenció, que parlava d’irresponsabilitat, si s’hagués completat aquest
acord acceptant que en el cas de baixa per malaltia, durant l’època d’embaràs, les
dones cobressin i, en canvi, un senyor que es trenca la mà, no cobrés, no crec que es
pugui interpretar com que la Generalitat, que sí que ha adoptat aquell acord, hagi estat
un acord irresponsable. Jo entenc que no. Llavors, quan el nostre Grup demanava que
això es revisés, és perquè entenia que l’Ajuntament podia fer un esforç, a més a més,
és un esforç que afecta una part molt o pot afectar una part molt i molt i molt petita de
la plantilla, perquè són dones, han de ser embarassades i, a mes a més, han d’agafar
la baixa, i des d’aquest punt de vista enteníem que es podia completar un acord que
també hem reconegut que superava en molts aspectes l’acord que havia adoptat la
Generalitat de Catalunya. Res més que això.
La Sra. Sílvia Folch
Doncs, moltes gràcies pel suport. De tota manera, ho repassaré, irresponsabilitat
potser ho he dit i no ho volia dir amb aquest to amb què vostè s’ho ha pres. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Ara proposem passar també d’urgència, prèvia declaració d’urgència,
l’aprovació de revisió de tarifes de la concessionària del servei municipal d’abastament
d’aigües de SOREA.
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De fet, correspon al que era el punt número 8, que ha estat retirat, però ara els
proposem solament passar la primera part del punt vuitè. En tot cas, el tinent d’alcalde,
el senyor Matas, els en justificarà la urgència i passaríem a votar-la.
Proposta que es proposa passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia i prèvia
declaració d’urgència
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Hem retirat el punt 8 de la proposta. Incorporava una sola
tarifa, sense data, per quan s’aprovés l’aplicació obligatòria del nou preu d’Aigües Ter i
Llobregat, que repercutiria en les tarifes de SOREA. Per això presentem sols la tarifa,
negociada amb SOREA, doncs, si no ho aprovem, s’aplicarien les tarifes sol·licitades
per SOREA, que suposaven un increment d’un 24% de cop i lineal en tots els seus
trams.
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, GIM i la regidora no adscrita).
S’aprova la urgència per unanimitat, majoria absoluta.
b) Aprovar la revisió de tarifes de la concessionària del servei municipal d’aigua
potable del Masnou, SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas,
SA)
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Medi Ambient i Paisatge, llegeix la
proposta següent:
“Vist que el Ple de la corporació, en la sessió del 26 d’octubre de 1972, va adjudicar el
servei municipal d’abastament d’aigua potable a SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA, per a un període de trenta anys. El contracte es va
signar en data 4 de gener de 1973.
Vist que el Ple de la corporació, en la sessió del 21 de gener de 1999, va establir una
ampliació del termini de concessió i va incloure-hi determinades modificacions sobre
les condicions inicials, de manera que el nou termini de finalització de la concessió és
el 26 d’octubre del 2022.
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió del 26 de novembre de 2010, va
aprovar la revisió de les tarifes actualment vigents, que implicaven un increment de la
quota fixa del servei i de la conservació dels comptadors, i va deixar al mateix nivell del
2009 la part corresponent al preu de subministrament.
Atès que des d’aleshores s’han produït canvis, tant externs com interns, que afecten
l’equilibri econòmic de la contracta.
Atès que a la clàusula 8.1. del contracte signat entre l’Ajuntament del Masnou i
SOREA en data 4 de gener de 1973 s’estableix l’obligació per part de la corporació de
mantenir en tot moment l’equilibri econòmic del servei mitjançant la tarifa adequada,
revisant i aprovant en cada moment la que sigui suficient per assolir aquesta finalitat.
Vist que SOREA va presentar, en data 11 de juny de 2012 i amb número registre
número 2012/5434, una memòria i un estudi econòmic per a la determinació de les
tarifes del servei de subministrament d’aigua potable del Masnou (el Maresme).
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Vist que, a partir de les converses mantingudes, SOREA va presentar, en data 1
d’agost de 2012 i amb número de registre 2012/6907, una proposta de tarifes
modificades respecte a les proposades en data 11 juny, que s’ha valorat des de l’Àrea
d’Hisenda.
Vist l’escrit rebut de la Comissió de Preus de Catalunya de la Direcció General de
Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb
data 10 de setembre de 2012, en què es comunica que SOREA va presentar en data
30 de juliol de 2012 la proposta de tarifes esmentada.
Vistos els informes emesos per la tècnica de Gestió Econòmica, per la cap de Serveis
Socials i per la tècnica de Medi Ambient, respectivament, que indiquen que la revisió
de les tarifes s’ajusta a la normativa vigent i a les condicions del contracte.
Vist que l’òrgan competent és el Ple, d’acord amb l’establert al Decret 149/1988, de 28
d’abril, sobre el règim procedimentals dels preus autoritzats i comunicats.
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Donar conformitat a la sol·licitud presentada en data 1 d’agost de 2012 per
l’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA), en relació
amb la revisió de tarifes vigents a l’actualitat relatives a la venda d’aigua i a la
conservació dels comptadors, que queden fixades progressivament en els imports que
s’especifiquen a continuació:
Tarifa entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre del 2012:
Quotes de servei:
•

•

Ús domèstic:
o Fins a 500 l/ dia: 3,29 €/mes
o Fins a 750 l/ dia: 3,50 €/ mes
o Més de 750 l/ dia: 6,00 €/ mes
o Tarifa social: 0 €/ mes
Ús industrial i general: 7,50 €/ mes

Preu del subministrament:
•

•
•

Ús domèstic
o Fins a 9 m3/ut. consum/mes: 0,3043 €/m3
o De 9 a 15 m3/ut. consum/mes: 0,4700 €/m3
o De 15 a 18 m3/ut. consum/mes: 0,6491 €/m3
o Excés de 18 m3/ut. consum/mes: 1,2080 €/m3
Ús industrial: 0,6932 €/m3
Ús general: 1,2145 €/m3

Tarifa entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2013:
Quotes de servei:
•

•

Ús domèstic:
o Fins a 500 l/dia; 4,12 €/mes
o Fins a 750 l/dia: 4,50 €/mes
o Més de 750 l/dia: 6,96 €/mes
o Tarifa social: 0 €/mes
Ús industrial i general: 7,50 €/mes
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Preu del subministrament:
•

Ús domèstic
o Fins a 9 m3/ut. consum/mes: 0,3097 €/m3
o De 9 a 15 m3/ut. consum/mes: 0,6496 €/m3
o De 15 a 18 m3/ut. consum/mes: 0,7746 €/m3
o Excés de 18 m3/ut. consum/mes: 1,2080 €/m3

•
•

Ús industrial: 0,6932 €/m3
Ús general: 1,2145 €/m3

Tarifa entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2014:
Quotes de servei:
•

•

Ús domèstic:
o Fins a 500 l/ dia: 4,56 €/mes
o Fins a 750 l/ dia: 5,40 €/mes
o Més de 750 l/ dia: 7,50 €/mes
o Tarifa social: 0 €/mes
Ús industrial i general: 7,98 €/mes

Preu del subministrament:
•

Ús domèstic
o Fins a 9 m3/ut. consum/mes: 0,3150 €/m3
o De 9 a 15 m3/ut. consum/mes: 0,6500 €/m3
o De 15 a 18 m3/ut. consum/mes: 0,9000 €/m3
o Excés de 18 m3/ut. consum/mes: 1,2500 €/m3

•
•

Ús industrial: 0,7450 €/m3
Ús general: 1,4000 €/m3

Aquests tarifes s’apliquen a partir de l’1 d’octubre d’enguany.
Segon. Notificar el contingut d’aquest Decret a la Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA) i a la Comissió de Preus.”
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, jo demanaria, si us plau, si puc fer l’explicació de vot abans de
procedir al vot, no només per explicar el posicionament del PSC, sinó per si de cas
algun grup pogués canviar o variar el seu posicionament amb la nostra explicació.
Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Jo, la veritat, no ho he vist mai això. Home, jo crec que el que hem de fer és votar i
després fer l’explicació de vot, perquè, si no, ja no seria explicació de vot, seria
explicació de la intenció de vot. Per tant, doncs, em sap greu. Jo crec que potser ha
tingut... Ho farem d’aquesta manera, com sempre ho hem fet.
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El Sr. Ernest Suñé
Com vostè ho cregui adient, és el president de la sala, però el ROM no ho impedeix,
és a dir, l’explicació de vot és un recurs que té el polític, el membre del consistori, per
donar raó del seu posicionament. Jo crec que és important, perquè, en tractar-se d’un
tema com aquest, que és un increment de tarifes, valia la pena fer-ho abans, però no
hi cap inconvenient per part nostra si el president així ho estima.
El Sr. Pere Parés
Si no li sap greu farem..
El Sr. Ernest Suñé
De greu sí que me’n sap.
El Sr. Pere Parés
Si no li sap greu, votem i després farem l’explicació de vot.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 10 vots a favor (CiU i ERCAM), 9 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots
d’abstenció (PP). S’aprova per majoria simple.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Per explicar el posicionament del GIM, bàsicament perquè el que aprovem
aquí, a sol·licitud i demanda de SOREA, és una ampliació de les tarifes, que entenem
que no pertoca, per dos motius als quals ara em referiré: un, perquè no creiem que
sigui el moment adient per apujar les tarifes d’aquesta manera en un servei d’aigua tan
bàsic, i dos, perquè creiem que no està ben justificada o raonada la proposta per part
de SOREA.
Quant a les tarifes, és que pot significar que d’aquí a poc més d’un any, en les quotes
de servei, es pagui més del 40% del que es paga ara, també en el subministrament de
l’aigua per a ús domèstic, per a ús industrial, cosa que considerem del tot inadequada,
inassolible en aquests moments i no justificada. Dic que no, que l’augment no està
justificat o que nosaltres entenem que no ho està prou i aquest Equip de Govern el que
hauria d’haver fet és demanar més informació a SOREA, si no ho ha fet, perquè als
informes que consten a la proposta, en concret l’informe de Medi Ambient i Paisatge,
es fa palès o s’hi explica una sèrie de..., els agents externs i agents interns que han
propiciat que SOREA demani un augment o una revisió de les tarifes. Dintre d’aquests
agents externs, veient que hi ha un increment en la partida de despeses generals
sense poder determinar quins són aquests increments de despeses generals, si són
assumibles al municipi del Masnou, si són, que ho són, elements externs de SOREA,
de la mateixa estructura, i els volen implicar o imputar a la ciutadania del Masnou.
Hi ha una disminució substancial del consum d’aigua dels últims anys, és a dir, que es
mostra una evolució del consum d’aigua dels últims exercicis a l’annex número 2, i és
que és un consum que baixa, és a dir, fins ara se’ns ha dit que hauríem de mirar
d’estalviar aigua, de consumir menys, i ara resulta que consumir menys o estalviar
aigua és un dels arguments que utilitza SOREA per demanar aquesta revisió a l’alça
de les tarifes. Per tant, és una mica contradictori. Hi ha agents interns que diuen que hi
ha una previsió d’increment de les despeses generals, d’una banda, per l’augment de
la despesa d’informàtica, però es parla de previsió, és a dir, que tampoc no sabem si
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s’ha de complir o no s’ha de complir. Es parla també d’un increment de la despesa de
conservació de la xarxa. Aquest Grup Municipal desconeix si el que no s’ha fet és un
manteniment adequat durant els últims anys i, és clar, ara la xarxa necessita un
manteniment més important del que segurament requeriria si se n’hagués fet un
manteniment ordinari, un manteniment normal durant els últims vint anys, per exemple.
Falta que s’ha d’incorporar a les despeses corresponents a la implantació de l’aplicació
d’un nou programari. Bé, són qüestions que jo crec que afecten de manera interna
SOREA, que hauria d’assumir o que ha d’assumir SOREA i que segurament assumirà
SOREA en el seu conjunt, és a dir, no només per la població del Masnou, sinó per tota
la població a la qual subministra aigua, i crec que, bé, els motius de SOREA no són
suficientment contundents perquè l’Equip de Govern o aquest Ajuntament hagi
presentat una proposta que signifiqui un augment de tarifes tan important per als
ciutadans del Masnou.
Entenem que és difícil entrar en un joc de números, tenint en compte que l’Ajuntament
segurament els desconeix, però sí que com a mínim s’hauria d’haver exigit més
informació a SOREA, més documentació a SOREA, per tal de tenir avui una conclusió
molt més acurada, perquè els grups que no formem part de l’Equip de Govern puguem
decidir exactament si aquesta pujada de tarifes que proposa SOREA és ajustada a
dret o no és ajustada a dret, perquè, per molt que hi hagi la necessitat d’equilibrar
financerament la concessió de l’aigua, això no vol dir que s’hagi de fer un abús i un
cobrament excessiu de les tarifes.
Això per una qüestió també formal i després perquè, mirant per exemple altres
ajuntaments, doncs hem vist que l’Ajuntament de Premià de Mar, a la sessió de juliol
d’aquest mateix any, ha realitzat un tràmit relativament semblant al que hem fet
nosaltres, és a dir, SOREA també va demanar una revisió de tarifes al mes de febrer,
l’Ajuntament li va demanar més informes i tot això va acabar amb una revisió de tarifes
al Ple del 18 de juliol, i és com a mínim curiós com, per exemple, Premià té tarifes que
són sensiblement inferiors a la que tindrem nosaltres, tranquil·lament al voltant del
30% menys pagaran els de Premià l’aigua que nosaltres. Jo no sé si són dos municipis
comparables, però per mi ho són bastant en població i en dimensions, i, per exemple,
en el cas de SOREA, que és el mateix concessionari, el 18 de juliol s’han aprovat les
seves tarifes i seran en certs trams fins al 30% més barates que les que tenim aquí.
Per tant, això em fa sospitar que la proposta que han presentat aquí segurament no és
del tot ajustada. Segurament el que volen és obtenir un benefici que no els correspon.
Puc entendre que els correspon per fins industrial, puc entendre que com a empresa
privada doncs vulguin tenir guanys, i és totalment lícit, però em fa la sensació que a
Premià, si se’m permet així, l’han collada més, l’Equip de Govern, ha collat més
perquè les tarifes no es disparin com es dispararan aquí, malauradament, amb
l’aprovació que hem vist avui, amb l’increment de tarifes. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
El PP s’ha abstingut per una raó, perquè totes les pujades semblen que són nostres.
Doncs aquesta no serà nostra, però pensem que el no tampoc no seria gaire coherent.
No ens ha agradat la pujada, ja que a ningú no li agrada que li apugin la llum ni els
serveis. L’aigua és un servei necessari i és un servei que està regulat, ho ha comentat
el regidor Jordi Matas, per un contracte que diu que la contracta no pot tenir pèrdues:
si pugen els costos puja el servei, si baixen els costos baixa el servei, si baixa el
consum pugen els costos. Si baixa el consum, és una paradoxa, pugen els costos.
Això costa d’entendre, però és així. De fet, aquí, al Masnou, sembla que es va
comentar quan es va presentar el tema de la pujada que ha plantejat SOREA, o no es
va comentar prou però va sortir, que al Masnou ha baixat el consum, suposo, un dels
temes, no ho sé, l’estalvi. Després de molts anys, la gent comencem entre tots a
37

valorar un bé tan necessari com és l’aigua però, d’altra banda, hem tingut la baixa de
dos grans consumidors, que és la baixa de DOGI i la baixa de Can Jordana, que era
agrícola, que utilitzava uns terrenys on s’ha edificat. Tots dos feien un consum d’aigua
molt important, que en sortir o substituir-se per edificacions i en algun cas
desaparèixer, ha provocat una davallada que sembla que ha afectat el consum.
Un altre tema és el contracte, o sigui, ens hem de cenyir al contracte, però això no treu
que siguem rigorosos i exigents amb les despeses justificades i valorem molt la
justificació de les despeses que ens pugui presentar una companyia com SOREA i li
fem un seguiment acurat. La nostra obligació i no sé fins a quin punt això està prou
valorat, una mica aquí el nostre dubte, si està prou valorat, és saber si realment les
despeses que justifiquen aquesta pujada són ajustades o no són ajustades. Aquí ens
creiem, doncs, una sèrie d’informes, ens creiem de bona fe un informe que fan els
tècnics d’aquí, que donem per bons, però jo penso que podrien anar una mica més
enllà del que s’ha anat. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Hola, bona nit. Voldria, en primer lloc, en nom del nostre Grup, perquè és just fer-ho,
agrair l’actitud del regidor senyor Matas de dir les propostes d’entesa que ha fet com a
mínim el nostre Grup Municipal, no sé si ho ha fet amb els altres grups, com a mínim
amb el nostre sí que ho ha fet. I ho hem demanat moltes vegades, la fórmula per
arribar a acords és fer propostes, és veure les possibilitats de les propostes i fer una
proposta millor perquè reculli l’opinió de més grups d’aquest consistori, i aquest cop no
ha estat possible. S’ha de reconèixer que el marge de maniobra que tenia el regidor
era molt escàs, però segurament en altres casos, si es fa la mateixa actuació, podrem
arribar a algun acord.
Respecte a la posició, respecte a la pujada del preu de l’aigua de SOREA, vull dir el
següent: tota la justificació, com s’ha dit ja, anteriorment, es fonamenta en una
estructura tècnica i econòmica que ve de la petició de l’augment de preus de SOREA, i
és la mateixa empresa la que fa aquest estudi. No hi ha cap altre estudi a l’expedient
que no sigui l’estudi fet per la mateixa empresa.
En aquest sentit, i seguint una mica l’argumentació que han fet servir altres portaveus
en aquest punt, demanaríem, com es va fer ja en la mateixa comissió informativa, que
es fes una auditoria de l’empresa, perquè això ens portaria a validar les dades que en
els seus estudis fan, si no, no hi ha manera. Nosaltres hem de fer un exercici, hem de
saber si aquells números que ens presenta SOREA, que és un bon estudi, un estudi
bastant gruixudet, són els números exactes, sense tenir cap mecanisme per poder-ho
ratificar o, al contrari, arribar a la conclusió que no són exactes.
Cito que en l’informe tècnic el que es recull és sobretot allò que la mateixa SOREA ha
dit al seu estudi. En aquest sentit, són dos els elements pels quals es demana
l’increment de preu: l’increment de factors productius i, d’altra banda, la important
davallada del consum.
Respecte als factors productius, em sembla que en la intervenció del GIM s’han anat
citant molts d’aquests punts, per tant, jo no ho faré, però, en tot cas, vull recordar que
la paraula que s’utilitza més és la previsió, es preveu que augmenti, és clar, i justificar
un augment de preus d’acord amb unes previsions, com a mínim, és agosarat.
El segon gran argument té a veure amb la davallada del consum. Segons les
informacions aportades en números rodons, el 2005, el consum era 1.725.000 m3; el
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2008, d’1.428.000, i el 2011, d’1.440.000, i per al 2013 es preveu que sigui, aquí és
lògic, d’1.410.000 m3.
La primera observació és que la davallada principal deduïda es produeix abans de la
darrera demanda d’augments de preus de l’any 2010, amb un augment del consum el
2011. El 2011 es va consumir més que el 2010, i una previsió de disminució per a
aquest any, per tant, la davallada del consum no és de l’any 2012, no és en aquesta
petició, sinó que es produeix a l’anterior petició d’augment de preus.
A part de la perplexitat que pugui produir aquesta xifra, tornen adduir previsions per
augmentar preus. Per nosaltres, la qüestió més greu i que ens ha portat a decantarnos per un vot negatiu és la pretensió de fer pagar el fet que els ciutadans i les
ciutadans apliquin la bona pràctica de consumir menys. A més, les conseqüències de
la crisi o la manca d’activitats o el canvi de proveïdor d’alguna empresa també s’han
produït, com citava el portaveu del PP abans —en concret, hi ha una fàbrica molt
important en la qual el 75% de l’aigua que consumeix en aquest moment
aproximadament, la factura una altra empresa que no és SOREA, de fet és la
Generalitat.
Però, és clar, haurem de consumir més aigua si no fem cas de la intervenció anterior
del portaveu del PP, per tal que se’ns rebaixi la factura. Això seria una conclusió
il·lògica en virtut del que ens diu l’informe. Si us fixeu en els rebuts que rebeu tots a
casa, no representa ni el 50% del que és factura. Per aquesta via hauríem de canviar
el nom dels rebuts i dir-ne rebut de la baixa de consum o rebut de les despeses
generals, o algun nom més adient al que realment s’està facturant en aquest moment
a través del rebut de l’aigua.
El resultat de tot això és que, avui, s’ha aprovat un augment que és de mitjana —no
entraré en les xifres concretes perquè això és massa espès— d’un 14,8%, un
augment, això sí, que el Govern ha aconseguit que sigui escalonat. En això també
hem mostrat el nostre acord, i que tindrà major incidència en les factures del 2013 i
especialment del 2014.
També volem destacar que el Govern també ha fet un oferiment nou en aquesta
Comissió que s’ha aprovat conjuntament amb el preu de l’aigua, que és la creació
d’una quota social que afecta, en aquest cas, les persones que són perceptores de la
renda mínima d’inserció, 75 famílies en aquest moment, amb 37 famílies en situació
d’espera de resolució d’expedient. Aquests perceptors tenen un ajut de 423 euros. Ho
vam dir ja a la comissió informativa, que animaríem l’Equip de Govern que estudiés
casos similars. Jo estava pensant especialment en el cas de moltes pensions de
viduïtats que són similars en aquesta situació. No són més remeis, però són situacions
similars quant al nombre d’euros que es cobren i que entren a les cases i que, per tant,
estarien en una situació social i econòmica similar, que podrien ser un factor a afegir
en aquesta quota social. De totes maneres, celebrem que, per primera vegada, es
tingui en compte aquest tema.
Tot i l’esforç del Govern, però, no podem estar d’acord en una pujada que, una vegada
més, perjudica encara més les butxaques de molta gent, economies populars que ja
estan perjudicades, i molt, per retallades de sous, de funcionaris i treballadors en
general, un atur galopant, la pujada de l‘IVA, la pujada de les taxes universitàries, la
pujada de les escoles bressol, l’euro per recepta, els cobraments sanitaris i tantes i
tantes coses, i ara, l’aigua.
Mentre la major part de la població ha sofert pèrdues del 30, del 40 i del 50%, i fins i tot
més, en les seves percepcions, no és èticament correcte que anem apujant les
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despeses obligades i més quan aquestes deriven d’una baixada del consum. Ja
sabem el que diuen les normes. Cal recordar que aquesta concessió es va fer l’any
1972, per un període de trenta anys, i deia, segons el contracte, improrrogables, en
l’època el senyor Humet, i fou acceptada una extensió del contracte l’any 1999, en un
govern de CiU el senyor Azuara. No sabem el que significa la paraula improrrogable
que deia el contracte. Potser caldrà revisar les condicions d’aquesta concessió,
perquè, el que no pot ser, i no és ètic, no és possible, és que elements que pertanyen
a augments de preus de la mateixa operativa de la companyia siguin recarregats a la
factura de l’aigua i, que jo sàpiga, el que comprem els ciutadans i les ciutadans és un
element necessari i un bé bàsic, que és l’aigua, i no totes les parafernàlies i
estructures que puguin tenir les companyies que hi ha al davant, i més quan, com ha
citat abans el portaveu del GIM, els preus de l’aigua no són els mateixos en aquesta
població que en una altra i les empreses són les mateixes. És clar que es pot deduir
que hi ha elements de diferència quant a les estructures que s’han de pagar d’un cantó
a un altre, però això, en tot cas, s’ha de revisar.
I tot això s’esdevé, i per això un se sulfura encara més, quan es publica la notícia que
les majors fortunes d’aquest país, mentre tots els altres estem en baixada d’ingressos i
en augment de preus de les necessitats més bàsiques, han augmentat un 5% els
darrers mesos.
Per tot això, nosaltres no podíem fer cap altra cosa que votar-hi en contra. Agraïm,
però, la tasca de l’Equip de Govern, que, una vegada tenia la proposta aquesta, ha fet,
creiem, una bona negociació, en tant que la pujada no és faci d’un sol cop i ha
proposat una 2.01.49 perquè paguin més aquells que consumeixen més, i tot això ho
agraïm, així com la quota social i així com la possibilitat de negociar amb els grups
que som aquí, a l’Ajuntament. Però aquest és un preu i és un augment que és
absolutament inacceptable.
El Sr. Ernest Suñé
Motes gràcies, senyor alcalde. Vejam si en podem treure l’aigua clara, i mai millor dit,
d’aquest tema. Vejam, nosaltres hem votat que no perquè entenem que el que s’ha
votat avui suposa un increment de tarifes exagerat, hi ha un sobrecost i, a més a més,
hi ha un canvi de trams que afectarà també la ciutadania i el que suposarà és que
acabem pagant molt més pel consum de l’aigua, que afectarà les famílies del Masnou,
que ara ja veuen com dins el rebut de l’aigua ja està incrementat per la taxa de
clavegueram que va incorporar també aquest Govern.
L’argument del Govern per l’increment és l’equilibri econòmic de la concessió, dient
que està en risc perquè ara es consumeix menys, ja ho han dit els companys. Es
consumeix menys després de les campanyes de conscienciació respecte al
malbaratament de l’aigua que s’ha fet tant a Catalunya com al Masnou en particular.
Després de veure com la ciutadania ha pres consciència del que suposa el consum
d’aigua, després de veure amb èxit com realment hi ha una rebaixa d’aquest consum,
el Govern del Masnou premia la ciutadania amb una pujada de preus desorbitada.
S’ha parlat de l’equilibri financer. Parlem de l’equilibri financer. SOREA és una
companyia que pertany a AGBAR. AGBAR, segons consta al seu web, Aigües de
Barcelona, neix l’any 1867 i, després de més de 145 anys, és un referent internacional
amb presència en nou països. Estem parlant d’una multinacional, catalana, però
multinacional.
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AGBAR va repartir fa un mes dividends per acció, el 3 de juliol passat, de més d’1 euro
als seus accionistes. Aquests diners són guanys! Guanys que surten dels diners que
paga la ciutadania, que, entre d’altres, paguem veïns i veïnes del Masnou. Si llegim
l’informe financer de l’any 2010, que és l’última informació que consta al web, sabrem
que aquesta empresa té un actiu, entre passiu i patrimoni, de 6.556.797.000 euros,
que en pessetes és una barbaritat. Que els guanys nets de la societat van ser de
310.942.000 euros, que en pessetes, ara sí, són 51.736.395.612 de pessetes.
I si parlem de SOREA, perquè estem parlant d’una companyia, SOREA, aquesta
societat va obtenir uns ingressos nets l’any 2010 de 233.835 euros o el que és el
mateix, 38.906.008.170 de pessetes. Bé, no sé on és la pèrdua de l’equilibri financer.
Amb aquestes xifres, nosaltres creiem que risc de desequilibri financer no n’hi ha.
Invoquem el Govern perquè, en la recerca dels interessos de la ciutadania, doni
instruccions per dur a terme una auditoria completa de la concessió i reclami tota la
informació necessària per conèixer la situació econòmica real de SOREA al Masnou i
les implicacions que té, perquè nosaltres creiem que ens estan prenent el pèl. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Primer de tot, no és un tema gens agradable haver tractat això, però hi ha un
contracte. Hi ha un contracte, s’ha parlat, s’ha verificat. Els tècnics de l’Ajuntament són
els que han verificat tot el tema, sí, senyor Suñé, han verificat tot el tema, i els tècnics
d’aquest Ajuntament han fet un informe i amb aquest informe s’ha tirat endavant el
tema.
Al mes de juny s’inicien les converses amb SOREA, com s’ha comentat, per aquest
increment. D’acord amb aquesta clàusula 8.1 del contracte de data 4 de gener de
1973, SOREA va presentar unes tarifes que s’havien d’aplicar de manera immediata
que l’Equip de Govern considera desproporcionades i llavors es va obrir un període de
treball per analitzar, per part dels tècnics, com he dit, totes i cadascuna de les pàgines,
i verificar i demanar a SOREA les explicacions oportunes. Jo no poso en qüestió el
treball dels tècnics.
Els tècnics van repassar-ho i verificar-ho tot. Un cop verificat, es va establir, com ha dit
el senyor Xavier Serra, que no fos d’una manera immediata, sinó en diferents
períodes. A més, l’increment, com també ha comentat el senyor Serra, s’ha obligat o
s’ha demanat que es faci escalonat, de manera que qui més gasta sigui qui més paga
o, dit d’una altra manera també, qui menys consumeix menys paga. S’ha establert una
tarifa progressiva. Un cop l’acord de totes dues parts, un cop teníem les tarifes
establertes, vam demanar la tarifa social. Un cop ho teníem tot acordat vam dir, molt
bé, ara anem a veure la tarifa social. La tarifa social, d’acord amb el departament de
Benestar Social, és d’acord amb el PIRMI, que és l’única mesura, l’únic element que
nosaltres, com a Ajuntament, podem controlar d’aquestes persones que tenen aquesta
situació, de manera realment puguem tramitar i puguem tenir el control a l’inici i al final
al seu Ajuntament.
Per tant, aquesta tarifa social el que estableix és que no paga la quota de servei, sols
el consum que fa. Per tant, tot el que és més o menys com un terç de la factura doncs
no ho pagarà.
L’increment d’aquestes tarifes és molt inferior al que el Govern anterior, en algun cas,
com va ser a l’any 2010, va aprovar per silenci administratiu d’Aigües Aragó. Li recordo
que el 2010, per silenci administratiu, es van deixar d’aprovar una tarifes d’Aigües
Aragó, amb uns increments que van del 69,13%, 100,94%, 116,55%, 60,37%, 56,52%,
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70%, 70%, o 89,58%. Això són les tarifes aprovades l’any 2010. D’acord que Aigües
Aragó són 250 persones, 250 cases, però no deixa de ser gent també d’aquí, del
Masnou, masnovins d’aquí. Per tant, si el nostre és desproporcionat, què deu ser això,
amb aquests percentatges?
D’altra banda, pel que fa al tema dels preus d’altres pobles veïns, segons la tarifa del
2011, a Premià de Mar el 2011 per 20 m3 tenien un consum trimestral domèstic de
17,50 euros. Aquí al Masnou estava en 14,07 euros quan a Alella està a 18,18 euros
per metre, per 40 m3, quan aquí al Masnou estava a 20,15 i a Premià de Mar estava en
22,76, i a Alella, 24,64. No justifico l’increment, són dades que hi ha en aquests
estudis.
S’ha demanat, diversos de vostès han exigit que demanem auditoria de les dades. Jo
no sé fins a quin punt nosaltres podem exigir a SOREA que ens detallin ràpidament
tota aquesta informació, si es farà, continuarem fent tot el treball de verificació sempre
en aquest sentit. Jo crec que els economistes sabem que quan hi ha costos fixes,
independentment, és clar, de la repercussió que hi hagi en el consum, doncs com
menys consum hi hagi més es repercuteix, és un principi econòmic per desgràcia en
aquest sentit, i ens veiem una mica... Són els arguments explicats per SOREA i que
s’ha verificat.
Recordo també, finalment, que el 2010, quan es va fer, això de 2.13.08, repeteixo, es
va fer per silenci administratiu. Nosaltres ho hem portat al Ple. Moltes gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Jo, per respondre al senyor Matas. Ell diu que els tècnics ho han verificat. Jo no critico
la informació que hagin fet els tècnics, però jo crec que un polític, a més a més amb
responsabilitat, ha de tenir un cert ànim de crítica i de demanda d’informació, no? És a
dir, a mi m’agradaria saber quants informes han demanat aquests tècnics a l’empresa,
específics de temes concrets, més enllà de la informació que ha remès SOREA,
perquè, aquí, del que estem parlant és que els tècnics el que han fet és validar la
informació que els ha donat SOREA i, és clar, SOREA a vegades podríem pensar que
pinta el panorama com li convé. Jo crec que hem de tenir una mica d’esperit crític,
analitzar fil per randa cadascuna de les propostes que aquí altres companys han
comentat, i n’hi ha moltes que són genèriques. Escolti, jo crec que davant d’una
proposta genèrica que tindrà un impacte econòmic tan important per a la societat al
Masnou, jo crec que valdria la pena qüestionar-se d’on treuen aquestes xifres, perquè
jo li recordo que la base que ha servit per portar a votació, és el risc econòmic de
l’empresa. I jo li he demostrat que de risc no n’hi ha, no n’hi ha de risc per a l’empresa;
per tant, alguna cosa haurem de revisar.
Vejam, si vostè es vol treure de la màniga “i tu més”, jo, miri, jo li reconec, reconec que
quan jo governava va tenir lloc un increment de la multinacional Aigües d’Aragó que va
afectar a 250 persones, ho reconec. Escolti, miri, ens vam equivocar per silenci
administratiu, segurament perquè no podíem fer res més, perquè aquesta
multinacional té branques a tot arreu i ens va guanyar la partida.
Miri, no es pot fer broma amb aquest tema, és que estan carregant la ciutadania del
Masnou amb una tal pressió fiscal, aquest Ajuntament l’està carregant amb tanta
pressió fiscal en tants àmbits que seran insostenible, és que no podran pagar, no
podrem pagar. Vostè està dient que és un petit increment. Escolti, quan arribi la factura
de l’aigua la gent s’amotinarà aquí davant. És que no s’adonen que han fet un
increment bastant bestial. Per això, jo volia fer el meu parlament abans, senyor
alcalde, no era per fer espectacle, sinó, simplement, perquè jo crec que valia la pena
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fer una reflexió. Segurament és possible que algunes vegades s’hagin de fer
increments de preus de serveis que es donen, no ho discutim. Hem governat i sabem
que això passa. T’agradi o no t’agradi. Però jo crec que també hem de tenir una mica
d’esperit crític, i això és el que crec jo que ha faltat en aquest govern. Acceptem el que
diuen els tècnics, a vegades amb massa celeritat. Jo crec que ens hem de qüestionar
les coses i si, davant del dubte, jo, bé, escolti, és que l’interès general, l’interès del
Masnou ha de prevaler davant d’una empresa tan gran, com hem demostrat amb el
seu equilibri financer, que no està en risc. Moltes gràcies.
Perdó, senyor alcalde, només una cosa. Que abans hem parlat de preconstitucionalitat
i volia dir si hi ha alguna cosa preconstitucional és el contracte de SOREA, que ve de
no sé quan.
El Sr. Jordi Matas
Sols per acabar. Una puntualització, senyor alcalde. Hem parlat de tants per cents, he
sentit, i com vam comentar l’altre dia, a vegades, el tant per cent espanta molt més
que el que realment és després, quan veus el número o la factura. Per tant, bé, aquí,
en principi, doncs podem estar parlant que de mitjanes que per desgràcia doncs
pujaran entre tres euros, quatre euros, la factura trimestral, cinc euros el consum petit,
cinc sobre el total, és el tant per cent.
Sols era això, reflectir que igual que un promig de 20 m3 per trimestre que estem
pagant surt una factura de promig de 32,13 euros, ens n’anem a pagar 34 euros, 35
euros, ens n’anem l’any que ve a 37, són increments.
13)

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

El Sr. Jordi Matas
És una resposta a la senyora Carmen Martínez, referent al carrer de Navarra, als
arbres. Senyora Carmen Martínez, com vostè sap, la tècnica de Paisatge s’ha
incorporat fa pocs dies. En aquest sentit, també sap que hi ha una empresa nova de
jardineria que va entrar l’1 d’octubre. No obstant això, no em vull escudar en el tema,
sinó que, quan tinguem clar com ho podem fer, quan arribi la resposta dels arbres i els
forats doncs que la hi facilitaré.
D’altra banda, hi ha una resposta a la senyora Elena Crespo. Al Ple passat em va fer
un prec fruit d’una resposta que els vaig donar al Ple anterior sobre el tipus de
producte que feien servir per fer l’esporga dels arbres. Vostè em deia: “Jo li demano
que en comptes del Triadimenol i l’Imidol, que si busquem a Internet són altament
cancerígens, doncs puguin tenir una alternativa de tipus ecològic per poder fer aquest
tipus de treballs.”
Vull respondre també en veu en aquest sentit, per la gent que ens va seguir l’altra
vegada i també ens segueix ara, perquè no hi hagi una alarma social en aquest sentit.
Els productes que es van utilitzar per tractar els plàtans aquest estiu van ser el Trial
25, la matèria activa del qual és Triadimenol 25%, i l’Imidol, la matèria activa del qual
és l’imidacloprid 20%.
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Ambdós productes es troben autoritzats, inscrits dins el registre de productes
fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, fet que garanteix
que hi ha hagut tot un treball d’investigació previ per tal que siguin acceptats en aquest
registre.
Per tal d’unificar criteris amb la resta de membres de la UE, en aquests productes hi
ha una informació codificada mitjançant les lletres erra i essa.
La erra al davant d’un nombre indica els riscos específics en utilitzar, transportar i
eliminar substàncies. Una essa indica conductes a seguir per treballar de manera
segura.
En aquest productes hi consten:
Trial 25, R22, R36/38, R51/53, i S2, S13, S45, S36/37, S23, S25.
Imidol: R22, R36 i S2, S13, S45, S36/37, S23, S25.
En cap dels dos productes no es troba la R40, R45 i R49, que fan referència a
substàncies i preparats cancerígens o carcinogens.
Cal remarcar que l’empresa que va realitzar el tractament va ser URBASER, que té
l’acreditació d’aplicador de productes fitosanitaris que exigeix la Generalitat de
Catalunya i, per tant, garanteix que coneix aquesta simbologia i sap l’ús que n’ha de
fer, per seguretat de tots nosaltres. Res més.
El Sr. Eduard Garcia
Gràcies, bona nit. Començaria per donar resposta a la pregunta formulada per la
regidora no adscrita Judit Rolán, referent al fet que li havien arribat diverses queixes
referents a l’estat del Cementiri municipal. Primer de tot, vull aclarir que el Cementiri
municipal és responsabilitat de la Regidoria de Serveis Centrals i no de Manteniment, i
és per aquest motiu que sóc jo qui respon i no el senyor Jordi Matas, a qui vostè va
adreçar la pregunta. Dit això, vull aclarir que en aquest Ajuntament no ha arribat cap
queixa a dia d’avui referent a l’estat del Cementiri i, per tant, atès que la seva pregunta
era una mica vaga, li respondré amb la mateixa vaguetat, i, per tant, li diré que les
intervencions que estan previstes són les habituals per a aquestes dates, pel que fa a
la neteja, al manteniment i l’acondicionament dels espais i la jardineria, que són
responsabilitat d’aquest Ajuntament.
Per donar resposta també a la pregunta formulada pel senyor de las Heras, del Partit
Popular, respecte a l’Illa Centre, vull informar-lo que, en data 4 d’octubre d’enguany, la
Junta de Govern Local va aprovar el projecte d’urbanització de les obres
complementàries d’aquest sector i que, d’altra banda, l’empresa ha sol·licitat llicència
d’obres majors per a la construcció de l’edifici plurifamiliar i els locals comercials a les
parcel·les situades als carrers d’Itàlia número 7, i Flos i Calcat, 6-12, així com també
llicència d’obres majors per a la construcció d’aparcaments soterrats corresponents a
PAU l’Illa Centre i als locals comercials. A les parcel·les resultants de l’esmentat PAU,
situades al carrer d’Itàlia, números 7 i 11, i de Flos i Calcat, número 2-4, les llicències
esmentades no han estat encara concedides en espera que la promotora presenti les
garanties legalment exigides. Quant a la resta de respostes que es van fer per escrit,
han estat degudament contestades també pel mateix canal. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
La resta de respostes han arribat en temps i forma? En falta una, ara ho dirà.
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b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
La Sra. Judit Rolán
Bona nit a tothom. Perdoni, senyor alcalde, jo comentaré que no, que em falten tres
respostes que no han arribat ni en temps ni forma, no les he rebudes. Les recordo per
si de cas, malgrat que ho he repassat abans de venir a l’acta i hi consta.
La primera és adreçada a Manteniment. Volia saber les actuacions que s’han fet
durant l’època estival als centres escolars i no se m’ha fet arribar.
La segona, sobre les dades d’actualització de matriculació, la regidora a la comissió va
dir que me les faria arribar, crec recordar, i no les he rebudes. No sé si és un error,
però no les he rebudes i li agrairia que me les tornés a enviar.
I la tercera, bé, vull plantejar a veure si es tenia alguna solució o mesura des de
Manteniment o des d’Ensenyament per a la caldera de l’escola Ocata, i tampoc se
m’ha contestat.
Seguint amb la meva intervenció, m’agradaria conèixer el següent. Al Ple anterior
se’ns va informar d’una propera reunió als Serveis Territorials d’Ensenyament per
abordar alguns temes recurrents al municipi, com l’escola Ocata, l’escola Lluís Millet,
servei i la vigilància del Maremar. M’agradaria conèixer el desenvolupament d’aquests
temes, així com els acords als quals s’ha arribat, si és que s’ha donat algun acord.
I, en segon lloc, a la pàgina web de l’Ajuntament se’ns informa que, properament,
durant el mes de novembre, es podran començar a fer les inscripcions de la Cursa
Sant Silvestre. L’any passat, recordaran que la cursa, per primer any, va segregar
homes i dones, fet que va provocar algun rebuig per part d’alguns vilatans. M’agradaria
que m’informessin també de com es planteja la Cursa per a aquesta nova edició,
simplement. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
En qualsevol cas, jo aquí tinc una còpia d’algunes de les preguntes que se li han
contestat. Si és un error nostre, ja ho revisarem, però a mi em consta que s’han enviat.
Segurament deu ser un error d’algú, però no hi ha cap voluntat de no contestar les
preguntes, eh.
El Sra. Judit Rolán
No en tinc cap dubte. Per això dic que, si és un error, cap problema, me les tornen a
enviar i no hi ha cap problema. Jo no les he rebudes, però potser sóc jo, que el meu
correu no acaba de funcionar i no les he rebudes. No passa res.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, un prec. Bàsicament, perquè en aquest Ple s’ha parlat bastant sobre el
conflicte entre la Policia Local, els assumptes propis i denegats, i bé, la negociació que
avui porta l’Ajuntament. Fins i tot en el Ple passat es va presentar una moció que va
ser aprovada per la majoria dels regidors que formen part d’aquest consistori, i com
que en aquell moment el portaveu de CiU ens va informar que les setmanes següents
s’hauria de celebrar una reunió al Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a
l’Administració Local, i entenc que aquesta reunió ja es deu produït, jo crec que seria
bo explicar, no només per al públic avui present, sinó també per al que ens pugui estar
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veient a través de la retransmissió que es fa via web, com ha acabat aquesta
resolució, perquè és un tema bastant recurrent, que hem tractat en tres o quatre plens,
bastant conflictiu, i jo crec que, si ara es treu una decisió definitiva per CEMICAL i una
resolució o una manera de donar per tancat aquest assumpte, crec que seria bo que
s’expliqués. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Precisament l’altre dia comentàvem amb la regidoria afectada que a la propera
comissió informativa tindreu una informació jo crec que molt puntual de com ha anat.
Home, li puc anticipar que va haver-hi una resolució del CEMICAL i que nosaltres ens
proposem traslladar aquesta resolució a la comissió paritària i que una vegada
aquesta resolució sigui presa en coneixement de la comissió paritària, doncs
acabarem de resoldre el problema, si és que era problema, no? Però, en principi, la
tindran, senyor Avilés. El compromís nostre ja hi era. Està bé que vostè faci aquest
prec, perquè ens val una mica per ratificar aquest compromís, que a la propera
Comissió Informativa tindran, doncs, tota la informació detallada.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, fa uns plens, ja fa uns mesos, vaig demanar unes...,
vaig fer unes preguntes per saber, per curiositat —ho vaig fer per escrit—, per saber
quantes multes s’havien posat al Masnou a vehicles i quantes multes s’havien posat a
gent que té gossos i no els té com cal quan van pel carrer, etc. Al seu dia vam rebre la
resposta i ens va sorprendre molt, perquè hi havia crec que eren milers de multes que
s’havien posat per aparcament, etc., i una sola multa de gossos, en tot un període
bastant llarg, amb la qual vaig dir: ”Ostres, això no pot ser, perquè hi ha moltes
queixes respecte a aquesta qüestió entre la ciutadania i penso que és un tema que
s’ha de vigilar”. Torno a fer la pregunta, torno a repetir-la. Ja han passat uns mesos, la
torno a repetir i vull valorar si hi ha hagut, arran d’aquella pregunta i la intervenció que
hi va anar al seu moment al Ple, si hi ha hagut una reacció, un canvi d’actitud, etc. Ho
dic perquè fa pocs dies estava passejant pels carrers i vaig veure uns ciutadans que
fotografiaven els excrements dels gossos i els vam preguntar: “Què esteu fent?” I, bé,
estaven preparant una reclamació, una protesta, que la presentaran, suposo, a qui
toca, que és l’Ajuntament. O sigui, que és un tema que és sensible i no sé si se n’ha
tingut prou cura. La qüestió és que, com que vaig fer al seu moment aquest
plantejament, avaluem, com que ha temps, què s’ha fet des d’aquell moment fins ara i
en tornem a parlar. Això, el primer tema.
El segon és un prec. Aquí al Masnou tenim diversos parcs públics i penso que, quan hi
passeges, veus que hi falten senyalitzacions horàries, senyalitzacions entre d’altres,
de temes de gossos, d’activitats que s’hi poden fer o no s’hi poden fer i, segurament
s’hauria d’insistir una mica en aquest tema, perquè els parcs són per a ús i gaudi de
tothom, amb els seus horaris i amb les seves formes, i el que no pot ser és que els
parcs, com acostuma a passar a l’estiu, fora d’uns horaris normals, siguin zones
d’esbarjo, de jocs, de riures i, de vegades, desgraciadament, de botellons o similars.
Això afecta el veïnat i penso que no és de bona convivència. Penso que aquí, al
Masnou, ja ho he comentat aquí en altres plens, tenim molta tasca a fer per millorar la
convivència, les petites convivències del dia a dia, i el civisme. Hem d’acabar de
creure’ns-ho i practicar-ho, i els parcs penso que són un punt d’actuació, un dels que
s’han de tenir en compte.
Després, hi ha una pregunta també que volia fer, que ha sortit per aquí el tema, de
sobre com està el parc de Vallmora, o sigui, jo volia preguntar en quin estat està el
projecte, quines intencions tenim, quan ens pensem reunir per parlar sobre si tirem cap
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a una banda o cap a una altra, i com anirà la inversió, i tenia la pregunta per fer quan,
de cop i volta, m’he trobat que el senyor Birba ha dit que s’havien gastat els calés del
parc de Vallmora i el senyor alcalde ha dit que els diners estaven ben pressupostats.
Vull entendre que l’un parlava d’un principi de caixa i l’altre parlava d’un principi de
balanç, vull entendre-ho així, però, per a qui no ho entengui, segurament, pot dir que
s’han contradit entre tots dos. Suposo que hi són els diners, els tenim, bé, ho pregunto
a tots dos. Sí? Doncs ja està. Bé, me n’alegro. Bé, no s’han gastat. Doncs si no s’han
gastat i tenim els diners, potser és l‘hora ja de seure. És un projecte que està molt
endarrerit, porta molt de temps i, si al seu moment aquells diners es van emprar per
cobrir algun forat de caixa i ara no hi són o no s’han pogut reposar, el que toca és
plantejar ja l’execució, perquè no sé com estem de dates. Aquests diners van sortir, en
part, de les obres que es van fer d’urbanitzacions per aportacions, entre d’altres, de
promotors immobiliaris, i els terminis que tenim per gastar-los no sé si estan fregant la
il·legalitat. El que no seria acceptable és que ens trobéssim amb un problema amb el
tema de Vallmora i que no es pogués dur a bon terme l’obra. M’agradaria que aquest
tema es posés ja a sobre de la taula i se’n comencés a parlar. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Jo hauria de dir que encara no tinc la resposta a tres
preguntes que vaig fer en diferents sessions plenàries. L’una és la factura de
pagament de la JERC per l’ús de l’Espai Escènic Ca n’Humet, que, tot i que és cert
que el Departament de Cultura ha contactat amb mi i m’ha dit que l’expedient està a la
meva disposició, també m’ha manifestat un dubte sobre si jo puc veure aquesta
factura, ja que ha estat facturada per una empresa de serveis, que és l’empresa
Estem, perquè sembla que qui liquida és l’empresa i, per tant, davant d’aquest dubte,
no he pogut accedir a tota la informació que demanava. Entenc que hi ha una voluntat
de transparència i que és un fet puntual, però m’agradaria que aquest tema d’una
vegada es desencallés, perquè ja fa molts plens que l’arrosseguem.
D’altra banda, al senyor Matas vull dir-li que trobo a faltar la consulta que li vaig fer
sobre l’estat de la flota de vehicles de manteniment. Jo no sé què ha passat. També li
reitero el que ha dit abans la Judit: he repassat tota la safata d’entrada, potser ha
passat alguna cosa, però jo no l’he trobada. Per tant, li ho demano si us plau. Suposo
que els vehicles hi són, no els hem venut, però més que res li agrairia que em reenviés
la resposta.
I, a la senyora Sílvia Folch, a l’últim Ple, li demanava una còpia del catàleg de llocs de
treball i, bé, no l’he rebuda.
La Sra. Silvia Folch
Ja li he enviat el que em va demanar al Ple.
La Sra. Elena Crespo
Bé, doncs repassaré l’edició del Ple, però, si no, li ho demano ara.
Per tant, a banda d’això, volia fer algunes preguntes. En primer lloc, a Manteniment.
Bé, més que preguntes són precs. Demano al regidor que s’insti a estudiar les
mesures necessàries per implementar al tram final de l’avinguda del President John F.
Kennedy per dissuadir els conductors d’arribar al semàfor a velocitats que
comprometen la protecció i la seguretat dels vianants, així com la col·locació
d’elements de protecció a les cantonades i al llarg del tram final d’aquest carrer, que
en alguns accidents s’han emportat per davant d’alguns vehicles.
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També un tema de Medi Ambient. Ahir i avui s’han fet evidents els problemes de
pudors que, tal com ens va aclarir el regidor responsable, provenen de la depuradora
mancomunada entre els municipis de Masnou, Alella i Teià. Jo insto, demano, prego al
Govern del Masnou de fer les gestions necessàries perquè, a través dels mitjans
tècnics de la casa, es diagnostiqui quina n’és la causa concreta i es facin els
mesuraments necessaris d’aquest problema de pudors per establir el grau de
contaminació que provoca i que insti també l’ACA, que és l’Agència Catalana de
l’Aigua, a solucionar aquests problemes, que provoquen una manca de control en
aquest aspecte de la gestió de la planta de tractament de fangs.
I, finalment, un parell de precs al senyor Jaume Oliveras. Volíem tenir accés a
l’expedient que s’ha resolt amb la incoació d’expedients sancionadors a diferents
treballadors de la Biblioteca municipal, així com conèixer els motius de les mesures
disciplinàries que s’han incoat.
I també li demano tenir accés al contracte de serveis de l’empresa Estem, per la gestió
de l’Espai Escènic Ca n’Humet. Moltes gràcies, bona nit.
El Sr. F. Xavier Serra
Pel que fa a les qüestions de Serveis Socials. En primer lloc, ens agradaria tenir el
resultat de les demandes de beques per a escoles bressol, si pot ser una certa
comparació, si pot ser 2010, 2011, 2012, perquè no són, que jo recordi, una cosa gaire
feixuga. Per tant, no és excessiu i així es pot comparar una mica amb l’expressió de
les que han estat concedides o no han estat concedides, i una explicació especial de
per què no, en el cas que sigui així, i sobretot ens interessa especialment la valoració
de la mateixa regidora de com està el tema de les beques de les escoles bressol, com
evoluciona, perquè tenim una certa sensació que hi ha un augment de peticions en
aquest sentit.
I, en segon lloc, s’ha aprovat al Ple d’avui la continuació de la gestió del servei SAD
per part del Consell Comarcal. Quan es va fer aquesta concessió al Consell Comarcal,
era d’un sol any, una concessió d’un sol any. Per valorar com ha anat. La mateixa
regidora ha expressat que se n’ha fet una valoració positiva i ens agradaria conèixer
aquesta valoració, perquè justament la delegació del servei estava en virtut que hi
hagués una valoració positiva d’aquest primer any de funcionament. Com que al
principi de tot el procediment hi érem nosaltres, sempre ens interessa veure com
acaba una qüestió d’aquesta mena.
El Sr. Màxim Fàbregas
Al Ple del mes de setembre vaig adreçar una demanda al govern relacionada amb la
campanya que s’està realitzant al CAP d’Ocata, i probablement també al del Masnou,
via cartells de l’ICS (Institut Català de la Salut) amb la qual s’intenta justificar el repagament d’un euro per recepta per “fer la sanitat sostenible per a tothom”.
Vull agrair al regidor senyor Flo la seva ràpida resposta, tramesa en una setmana
—vaig enviar-li l’agraïment per correu electrònic— i vull aprofitar per encoratjar la resta
de membres del Govern perquè en prenguin exemple. Ara bé, la resposta deixa clar
que, almenys el regidor de Salut Pública i, per tant, possiblement també la resta de
membres del Govern de CiU, estan d’acord amb la taxa esmentada, per la qual cosa
no creuen adient demanar a la Generalitat que retirin aquesta publicitat dels centres
sanitaris, ni tampoc notificar aquest fet als sindicats ni col·lectius sanitaris perquè en
tinguin constància, que és el que demanava el nostre Grup. La resposta del senyor Flo
48

ens ha obert un interrogant, que traslladem als regidors d’ERC, bàsicament també per
al coordinador de l’Àrea, que és el senyor Jaume Oliveras, i la pregunta és: Què en
pensen els regidors i la regidora d’ERC respecte de la taxa d’un euro per recepta?
Comparteixen la resposta que, entenem que en nom del Govern, ha donat el regidor
de Salut Pública a la nostra pregunta?
També el passat mes de setembre vam denunciar la situació en la qual es trobaven les
tanques que delimiten les vies del tren. Estan totes rovellades i, fins i tot, trencades,
entre d’altres sectors, al tram que va des de l’últim xiringuito d’Ocata (a l’altura de
l’avinguda del President John F. Kennedy) fins a Premià de Mar (de fet continua a
Premià), i vam demanar al Govern que prengués nota d’aquesta informació i realitzés
les actuacions necessàries per solucionar aquesta situació. La resposta del senyor
Mata, regidor de Manteniment, és que el Govern era coneixedor d’aquesta situació i
que ja havia fet dues reclamacions, a través de la seu electrònica de la Generalitat, el
12 de juliol i el 2 de setembre. Doncs bé, atès que la Generalitat ha fet cas omís
d’aquestes reclamacions, ja que el diumenge passat vaig comprovar que la situació de
les tanques havia empitjorat, demano al govern que s’adreci per escrit al conseller de
Territori i Sostenibilitat, perquè potser les demandes electròniques no li han arribat, per
demanar una solució urgent a aquesta situació, que pot comportar riscos per a les
persones que puguin accedir a les vies.
El mes de setembre passat, el Govern municipal va decidir incorporar al patrimoni
municipal el solar destinat a la construcció, per part de la Generalitat de Catalunya,
tant l’edifici dels Serveis Educatius com l’ampliació de l’Institut Maremar. Vam demanar
al Govern una relació exhaustiva i detallada de totes les actuacions que, des del
Govern municipal, s’havien realitzat davant el Govern de la Generalitat per aconseguir
que aquest complís els compromisos recollits en el conveni signat amb l’Ajuntament
l’any 2007. Quan abans el senyor alcalde preguntava si totes les respostes havien
arribat en temps i forma, en el meu cas, en forma sí, en temps no. La resposta que
hem rebut, fa ara dos dies i incomplint el ROM, per part del senyor Eduard Garcia és
una resposta de nou línies, les set primeres de les quals es limiten a explicar aspectes
ja coneguts per part de tot el consistori, i dedica les dues darreres a dir que, des de
l’Ajuntament, s’han mantingut converses amb el Departament en el sentit de reprendre
aquest projecte, si bé encara no s’ha arribat a cap acord. No és la primera vegada i
m’agradaria que fos la darrera, que tinc la impressió que, o bé la redacció d’alguna de
les meves preguntes dóna lloc a equívocs o el destinatari de preguntes té un dèficit de
comprensió lectora. Per tant, reitero la meva demanda del mes passat i la llegiré a poc
a poc per intentar que es comprengui: “Volem una relació exhaustiva i detallada
(escrits, correus electrònics, reunions...) de totes les actuacions que des del Govern
municipal actual s’han realitzat davant el Govern de la Generalitat per aconseguir que
aquest complís els compromisos recollits en el conveni signat amb l’Ajuntament l’any
2007”.
També el mes de setembre passat, i amb motiu de la resposta del regidor de
Manteniment a la pregunta realitzada al mes de juliol en relació amb les actuacions a
les escoles municipals, en la qual ens deia que algunes s’havien atès a l’estiu, però
que aquelles que, per la seva magnitud, no poden ser ateses per Manteniment, s’han
traslladat a la Direcció Territorial d’Ensenyament, via la Regidoria d’Ensenyament, vam
demanar al Govern una relació de les actuacions que s’havien desenvolupat al llarg
d’aquest estiu, així com una altra d’aquelles que s’han traslladat a la DTE. En la seva
resposta, el regidor senyor Matas ens diu ara que en realitat no es va presentar cap
escrit, sinó que únicament es van trametre verbalment al Departament les necessitats
més urgents. Agrairem al Govern que, perquè quedi constància de les demandes,
s’adreci un escrit al Departament d’Ensenyament reclamant les actuacions pendents i
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que, posteriorment, se’n lliuri còpia a les direccions de les escoles i a les AMPA
respectives, així com als grups municipals del consistori. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Òbviament, primer esperaré a llegir, a tenir l’acta per veure si he entès correctament
allò que m’ha semblat entendre i, després, vull dir al senyor Màxim Fàbregas que
vostè, a vegades, m’ha acusat també de fer respostes incompletes o tendencioses. A
mi també em sorprèn que vostè mateix s’hagi molestat a comptar les línies de la
resposta. N’he comptades nou, és així? Nou, ha fet referència a sis, però em sorprèn
que s’hagi oblidat de tres.
El Sr. Màxim Fàbregas
No, no, he dit set, set i dos, i les dues les he llegides.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, però és que just ha oblidat tres línies que també m’agradaria ara llegir en veu alta.
En el pacte quart d’aquest conveni al qual vostè feia referència, s’establia una vigència
de quatre anys des del dia de la seva signatura, de manera que el dia 22 de maig de
2011 —no li sabria dir ara mateix quin dia van ser les eleccions ni quin dia vam
prendre possessió del càrrec, però diria que el dia 22 de maig—, quan va caducar
aquest conveni, nosaltres encara no teníem responsabilitat de govern. El conveni va
quedar sense efecte en no portar-se a terme les obligacions que en provenien.
Per tant, s’està treballant per veure si podem recuperar un conveni que potser estaria
bé que vostè ens expliqués per què va deixar caducar. També hauria de dir que vostè
fa referència a tot allò detallat, no sé com ho he dit, una relació exhaustiva. Vull dir-li
també que la documentació exhaustiva i detallada que hem trobat d’aquest expedient,
en concret durant aquests quatre anys, ha estat bastant acotada. Vaja, allò
estrictament necessari, però no hem trobat ni cap correu personal seu ni cap acta de
reunions que vostè pogués mantenir amb el Departament d’Educació en què, pel que
sembla, vostè assistia personalment i sense cap tècnic ni assessor de la casa, per tal
de poder aixecar actes. Potser m’equivoco o potser és que s’han extraviat papers
d’aquest expedient i d’altres que consten al Departament. Res més.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Estem esperant la resposta a una pregunta que vaig fer per
escrit i que he reiterat en diversos plens, que vam entrar al registre el 22 de maig
passat sobre la neteja i recollida de residus. Encara no l’hem rebuda i ens agradaria es
reiterar aquesta demanda.
Vull dir que al Ple passat vaig interpel·lar la regidora senyora Folch per conèixer la
posició del Govern pel que feia als treballadors en situació d’indefinits no fixos i vaig
explicar el que eren. Hem rebut la resposta, tot i que no ens acaba de fer el pes.
Creiem que hi faltaria informació respecte què és el que ha fet el Govern. És clar, la
resposta és que estem esperant que arribi l’informe, però si és un informe que afecta
treballadors, una situació complicada, que estan... no dic que estiguin en la il·legalitat,
però sí que és una al·legalitat i cal trobar-hi una solució. Voldríem saber, doncs, si s’ha
cercat una solució, si s’ha posat en contacte amb la Diputació per accelerar aquest
tema. És el que ens agradaria saber i, si no, en tot cas, la convidem a fer-ho.
En canvi, sí que hem rebut de la mateixa regidora, en temps, forma i amb una
resposta, crec que acurada, la resposta sobre la incorporació d’un agent de Policia
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Local i la repercussió jurídica d’un acord de la Junta de Govern Local respecte a
aquesta qüestió, entre d’altres, i volem que quedi constància que, aquesta i altres
preguntes d’altres regidors han estat rebudes en temps i forma. Igual que fem la
crítica, també volem que quedi constància d’això.
A la Junta de Govern Local del 13 de setembre passat, el Govern va aprovar les
aportacions al Consorci de Normalització Lingüística, per un valor de 40.338.015
euros, 21.455 dels quals corresponen a l’aportació d’aquest any i 18.882 euros
corresponen a les de l’any passat. Voldríem saber el motiu pel qual no va ser abonada
en temps i forma aquesta quantitat.
La Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2012 va iniciar amb caràcter previ els estudis
necessaris per a l’ordenació d’equipaments comunitaris i l’adequació de la normativa
de centres de culte, cosa que suposava de facto la suspensió de llicències durant un
any. Transcorreguts ja més de sis mesos, volem saber què és el que ha fet el Govern
fins a la data, amb còpies de les demandes realitzades a ens supramunicipals per
ajuda i suport en la redacció, per la col·laboració de l’anàlisi i reunions que s’han pogut
tenir amb les parts implicades i, alhora, com ja hem fet en ocasions anteriors, ens
tornem a oferir al Govern per col·laborar en la redacció d’aquest tema, que creiem que
és prou important i, doncs, em poso al seu costat i li ofereixo la nostra col·laboració, si
ho estima adient. Gràcies.
La Sra. Núria Fusellas
Bona nit. Jo només volia fer una pregunta. La publicació municipal El Masnou Viu ha
canviat de format i a partir d’ara admet publicitat, cosa que suposo que s’ha encarregat
a una empresa privada. Llavors, m’agradaria saber quins són els criteris que se li han
donat per fer-ho i qui ha determinat les tarifes i d’acord amb quins paràmetres s’ha fet,
i si després, bé, s’ha tingut en compte que des d’aquesta publicació, que arriba a totes
les cases i que, en principi, és molt interessant per a una empresa, s’està fent
publicitat d’un restaurant que és de fora del Masnou, si això és un criteri que s’ha
previst. Bé, és a la pàgina 2, a la contraportada interior. Hi ha un restaurant que no és
del Masnou. Si aquest és un criteri que s’ha previst o, com que no s’ha donat, no s’ha
fet cap esmena a això i l’empresa ha tirat pel dret.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, jo voldria fer un suggeriment al senyor Oliveras. Miri, jo
crec que és urgent canviar l’orientació que està donant la Regidoria de Cultura a
l’Espai Escènic Ca n’Humet. Com deia, nosaltres considerem que se n’hauria de
canviar l’orientació que s’està donant a l’Espai Escènic de Ca n’Humet, perquè sembla
que ha obviat dues realitats: l’una, negativa, ja que només disposem d’aquest espai
escènic i, a sobre, amb limitacions, i l’altra, positiva, ja que tenim una riquesa d’entitats
culturals extraordinària al nostre municipi i cal potenciar i ajudar a promoure les seves
creacions. És fàcil afavorir les entitats. Jo crec que n’hi hauria prou de facilitar als
mitjans per tal que puguin desenvolupar en condicions adequades les seves activitats,
que, en definitiva, beneficien el conjunt de la població. Les entitats de teatre amateur i
professional del Masnou necessiten un espai escènic per assajar i representar-hi les
seves obres. No es pot fer en qualsevol lloc. Actualment, la sala de Ca n’Humet està
infrautilitzada, perquè el cost que vostès han imposat de 22 euros l’hora és inassolible
per a les entitats del poble. Per això el meu suggeriment, el meu prec al senyor
Oliveras és que jo crec que ha de parlar amb les entitats i elaborar conjuntament un
calendari d’ús de Ca n’Humet, de manera que cada entitat de teatre tingui assignats
uns dies a la setmana per assajar-hi de manera gratuïta, lògicament. Jo crec que, no
és que no es pugui fer, és que s’ha de fer, jo crec.
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D’aquesta manera, pot compensar la pèrdua de recursos que pateixen les entitats per
les reduccions de subvencions i, el que és més important, contribuirà a estimular i
ajudar a la creativitat, que suposo que és un dels objectius de la seva política, o no? Oi
que sí? Doncs ja està.
És important que faci aquest pas, senyor Oliveras, perquè les entitats que depenen de
la seva Regidoria, en general, jo no diré totes, evidentment, però n’hi ha moltes que se
senten desateses, moltíssimes. Quan vulgui podem convocar una reunió i en parlem.
N’hi ha moltes, massa, i, home, la falta d’atenció... Només cal veure la difusió que es
fa de les seves activitats, cosa que és curiós perquè, bé que se n’aprofiten també per
completar la programació de Ca n’Humet i els han salvat la programació de teatre
familiar que han reiniciat fa poc, afortunadament, que l’havien deixada de fer, que ha
estat bàsicament l’AJTEM i Enreda Teatro. Home, jo crec que té nassos les dificultats
que estan posant per fer els Pastorets. A veure, tantes dificultats tenen que és molt
probable que no es facin. Les coses estan així, senyor Oliveras: és molt probable que
no es facin, perquè estan tenint moltes dificultats. Jo penso que vostè pot posar remei
a això i crec que ho ha de fer.
I, després, pel que fa a l’ús esporàdic de la sala de Ca n’Humet, no pot ser que les
nostres escoles, les nostres entitats no disposin de totes les facilitats per utilitzar
aquest espai municipal. No pot ser que la nostra gent hagi d’anar a Teià, on troba un
tracte millor. Un cas ben recent és l’Escola de Música Emma Calvo, que cada any feia
la representació de final de curs, la del festival. Abans els costava 40 o 50 euros i ara
resulta que els costa 500 euros. A mi em volen dir si alguna entitat, encara que sigui
una escola del Masnou, pot pagar aquesta barbaritat? Bé, ja els en demanaré el
pressupost. És que és l’únic que tenim al Masnou, senyor Oliveras. Vull dir que és que
no tenim aquest i el Casinet, no, només tenim aquest i, per tant, ha d’estar a disposició
i ha de ser d’ús preferent de la ciutadania del Masnou, de les entitats, de les escoles;
quan es vulguin cobrar aquestes quantitats, ha de ser per... L’han de promoure per
utilitzar-la, per fer-hi jornades i no per fer-hi coses de gent que ve de fora. És així de
fàcil.
Jo li demano, senyor Oliveras, que es reuneixi amb de Enreda Teatro, amb l’AJTEM,
amb Buits d’Estrès i amb d’altres. Sí, amb l’Escola de Música Emma Calvo, amb la
QQQQQ d’acord? I que busquin una solució per a l’ús de Ca n’Humet, que actualment
no s’ho poden permetre les entitats del poble. A mi em sembla molt greu.
D’altra banda, avui és el dia de recriminar-li les contestes que ens fan a les preguntes.
A veure, nosaltres vam fer per escrit i oralment una pregunta que és molt clara: quines
han estat les accions realitzades en les mocions aprovades en aquest Ple? Resposta:
la sol·licitud és genèrica, no és possible donar una informació detallada de cada una.
És a dir, aquí què passa? Doncs que un ciutadà, no un regidor, no, qualsevol ciutadà
no pot saber les accions que han fet de les mocions que s’aproven en aquest Ple. És
tant difícil? Jo em pregunto: l’alcalde no es preocupa de tenir aquí aquesta informació,
de fer el seguiment de les mocions que s’aproven en aquest Ple? A mi em sembla
al·lucinant, però és que, el més al·lucinant, és que em diu: “és que són seixanta-una!”.
Home, és clar, és que l’únic que han fet és passar-nos una relació de seixanta-una
mocions, entre les quals hi ha les aprovades i les rebutjades, totes les mocions que
s’han presentat aquí. Per això són seixanta-una. Jo és que flipo. A veure, ho torno a
demanar, oralment i per escrit, molt fàcil, els enviaré la taula: una columna, mocions
aprovades; una altra columna, data d’aprovació (això ja ho emplenaré jo, amb la
informació que m’han donat, ho dic per facilitar la feina, perquè és que....); una altra
columna, accions que s’han fet, i la darrera, data d’execució d’aquestes accions.
Home, no és tan difícil. És obvi que en algunes simplement és fer una comunicació
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però n’hi ha d’altres que són importants i que obligaven a fer una sèrie de gestions que
volem saber si s’han fet, com s’han fet i quin és el resultat. Em poden contestar això,
sisplau? Bé, espero que rectifiquin! Sí? Doncs molt bé, moltes gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Molt breument. Només volia contestar al senyor De Las Heras, del PP, en relació amb
el tema del parc de Vallmora. Efectivament, el parc de Vallmora té una dotació, que és
una contribució urbanística, i és una dotació pressupostària i és finalista, no es pot
gastar per res més. Ara bé, com que l’Ajuntament té cicles de tresoreria, puntes de
tresoreria negatives durant l’any, en alguns moments aquests diners s’han d’utilitzar
per pagar factures i nòmines, puntualment. El que passa és que fins que no estigui la
tresoreria sanejada i aquests diners no s’hagin de fer servir, aleshores es podrà
destinar a fer el parc de Vallmora, si no, ens trobaríem que, si els haguéssim gastat
aquest any, alternativament no s’haurien pogut pagar ni nòmines ni factures.
El Sr. Ferran Flo
Bona nit, moltes gràcies. Bé, volia contestar al senyor Fàbregas, al Màxim Fàbregas,
company, sobre la pregunta que m’ha fet, la pregunta de taxativa de si estava d’acord
amb el tema de la campanya...
Bé, jo contesto per mi i els companys d’ERC ja contestaran. A veure, no és que no hi
estigui d’acord, t’ho contesto. No hi estic d’acord. Penso que la salut pública ha de ser
universal, de franc, per a tothom, però, tal com estem, vaig argumentar-ho, amb els
impostos que paguem els contribuents no surten les misses per poder-ho pagar tot.
Aleshores hi ha aquesta taxa. En el pitjor dels casos, ja t’ho vaig dir, com a màxim
representarien cinc euros al mes i, en el pitjor dels casos, 61 euros l’any. Hi ha una
sèrie de col·lectius que n’estaven exempts. Tot i això, ara, que si hi estic d’acord? No,
però les circumstàncies són les que hi ha, estem en època de vaques magres i és el
que hi ha. Ens hem d’estrènyer tots els cinturó. És el que hi ha. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Algú més vol contestar? Vull dir-los que les preguntes, a més a més, hi ha una qüestió
que tinc la sensació que hi ha gent aquí que està esperant, amb tots els respectes,
saber el resultat d’una moció que ara vindrà i, per respecte a ells i per no allargar més
la cosa, com que moltes de les qüestions que s’han plantejat són genèriques, doncs
les contestarem amb temps i forma al llarg d’aquests propers dies fins al proper Ple.
14) Moció del Grup Municipal d'ICV-EUiA del Masnou sobre el dret a decidir
El Sr. F. Xavier Serra
Si m’ho permet el senyor alcalde, com que és una moció que és bàsicament la mateixa
que ha aprovat el Parlament de Catalunya i que, a més, consta al web.
El senyor F. Xavier Serra Vigil, llegeix la moció següent:
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes
polítiques amb l'objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes,
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d'aquest
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional
al si de l'Estat espanyol mitjançant l'aportació d'estabilitat econòmica i regeneració en
les formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura
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i un cert nivell d'autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també
des del catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l'Estat
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents
nacions que s'haurien de reconèixer entre elles en un pla d'igualtat. Igualment, ja des
dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l'Estat propi,
entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació
estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d'Europa.
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment
democràtic a través de la participació a l'Estat Espanyol. Malgrat els avenços assolits
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç d'aquest període és
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les
propostes d'acord que han significat els estatuts d'autonomia de 1979 i 2006, la
col·laboració amb l'entrada a la Unió Europea i a l'euro, la contribució a la
modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara voluntat de
recentralització i de laminació de l'autogovern -expressada amb les continuades
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de 2006-, l'incompliment dels compromisos
continguts en els diferents acords entre Catalunya i l'Estat Espanyol, una inversió en
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l'Estat, el menyspreu i
l'assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant
aquest període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en
perill la cohesió social i el progrés econòmic.
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a
una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a
proposar nous escenaris de futur. Disposar d'un Estat propi, tant dependent o
independent com la resta d'Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar,
el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu
origen o condició, és vist avui com una necessitat inajornable per una part creixent de
la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més d'un milió i mig de catalans
i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de
compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva els
manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que Catalunya
esdevingui «un nou Estat d'Europa» i van recollir un anhel que, en aquests moments,
és compartit per una part molt important de la societat catalana, que reclama que el
nostre país assoleixi l'instrument d'un Estat; eina imprescindible per fer front als reptes
de la nostra societat.
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques
parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre
de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al
dret a l'autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat «d'incrementar les
cotes d'autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació
dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric».
Després d'aquest 11 de setembre, escoltant l'anhel expressat d'una forma tant
significativa, s'esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa.
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
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ACORDS:
1.- L'Ajuntament del Masnou expressa el seu reconeixement i es felicita per l'enorme
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de
Barcelona, sota el lema" Catalunya nou Estat d'Europa”.
2.- L'Ajuntament del Masnou constata que al llarg d'aquests darrers trenta anys, una
part molt important del catalanisme s'ha compromès a fons amb la transformació
l'Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres legítimes
aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d'autogovern, ni a la nostra continuïtat com
a nació. Però els intents d'encaix de Catalunya a l'Estat espanyol i les seves reiterades
respostes són avui una via sense recorregut, Catalunya ha d'iniciar la seva transició
nacional basada en el dret a decidir.
3.- És per tot això que l'Ajuntament del Masnou expressa la necessitat que Catalunya
faci el seu propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir
lliurement i democràticament el seu futur col· lectiu, com a única via per tal de garantir
el progrés social, el desenvolupament econòmic, l'enfortiment democràtic i el foment
de la cultura i la llengua pròpies.
4.- L'Ajuntament del Masnou insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i
els agents socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar
a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la
comunitat internacional, la Unió Europea i el govern espanyol, per tal que la ciutadania
de Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme,
foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena.
5.- L'Ajuntament del Masnou constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern fer una
consulta prioritàriament dins la propera legislatura parlamentària.
6.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya,
els portaveus dels grups parlamentaris catalans, i a la ciutadania, entitats,
associacions i col·lectius del Masnou.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, ICV-EUiA, 3 vots dels regidors del PSC-PM i de la regidora no adscrita), 1 vot en
contra (del regidor del PSC-PM) i 3 vots d’abstenció (PP i GIM). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta moció que presenta el regidor Xavier Serra,
pensem que respon a un moment d’alegria i eufòria, ens felicitem, tot està bé. En un
moment en què un està content es felicita de moltes coses i ja ho menciona a la seva
moció. A mi em sembla molt bé que estigui content, jo no desitjo cap mal a ningú. Ell
està feliç d’un estat, d’una situació, doncs bé, jo li ho respecto.
Malgrat això, bé, és redundant una mica, estem parlant i després es tornarà a parlar
sobre els temes que ja fa dies que estan donant voltes: el president Mas, de la
Generalitat, ja ha comentat sobre els temes per tots coneguts, pel dret de decidir,
independència, etc., però, malgrat això, no tots tenim la mateixa visió del camí. No
parlo únicament del Partit Popular, sinó que parlo també d’un nombre molt important i
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molt significatiu de ciutadans que, de mica en mica, s’anirà veient. Dins d’aquesta
moció, home, jo no vull tampoc entrar a debatre tots els temes, no és la meva intenció,
però bé, destacaria un parell de coses: aquí s’està parlant d’un dret a decidir com un
concepte per a una transició nacional, etc. El camí final no s’acaba de veure ni els
entrebancs tampoc, i després s’associa amb un benestar, un progrés, un
desenvolupament, una cultura, llengua pròpies, etc. Home, sembla que s’hagi trobat
una pedra filosofal que jo crec que no existeix, o sigui, permeti’m, jo, senyor Serra,
permeti’m que dubti que això pugui ser en certa forma una pedra filosofal d’un
concepte lligat a l’altre.
D’altra banda, el progrés, quan es parla d’economia, de benestar, etc., fins fa
relativament pocs anys aquí hem conegut un progrés i una economia pròspera pel que
era l’Espanya dels anys anteriors, que és un país més aviat, no precisament ric dins de
la Unió Europea, o no ho ha estat mai, i, en aquest moment, penso que aquest discurs
ja era a la cartera o a l’armari, ja existia, i no es va treure perquè no interessava, no
convenia. Ara, pel que sigui, jo tinc les meves opinions respecte a aquesta qüestió,
doncs s’ha tret. De fet, aquests camins que s’estan comentant: dret a decidir, etc. Bé,
només tenen un objectiu, que és buscar la independència. I després de la
independència, què més hi ha?
No ho sé, penso que aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta, no el que es vol,
sinó què hi ha després, no? Jo penso que, respecte a la consulta que demana el
ponent, és molt legítima dins del que marqui la llei. No tinc res més a dir respecte a
aquest tema.
Malgrat això, faig una petita reflexió i és que, potser avui, tal com està el pati, amb la
gent que hi ha a l’atur —jo en conec molta, tracto amb molta—, amb les economies de
les empreses tal com estan, amb una pèrdua de valor adquisitiu que hem patit tots,
perquè aquí parlem potser dels que estan a l’atur, però els que tenim la sort de no
estar a l’atur o estem treballant o disposem de rendes per viure, hem perdut, en
general, poder adquisitiu. Pensen que no seria avui en dia més sensat dirigir tots els
esforços per intentar sortir-ne; buscar, doncs, un creixement, una creació d’empreses,
una tornada a la contractació, a l’ocupació; tornar a garantir els pilars del benestar (el
benestar és molt difícil guanyar-lo, però és molt fàcil perdre’l)? Tenir unes pensions
garantides, una bona sanitat, una bona educació... s’ha aconseguit, que jo recordi, el
meu avi va cotitzar cinquanta anys, com suposo que molta gent que és aquí, i ells van
formar uns dels pilars gràcies als quals avui tenim una sanitat, unes carreteres, unes
infraestructures que ell no va tenir al seu moment. No hauria de ser aquesta la nostra
prioritat avui? O és que és preferible entrar en confrontacions internes que encara no
sabem on ens poden aportar? Jo penso que, en el millor dels casos, res de bo.
Respecte del ponent, respecto la seva postura i per això ens hem abstingut.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, molt breument, perquè després tenim una altra moció diferent, però amb algun punt
similar. Només vull dir que, evidentment, hi hem votat a favor, però, respectant el dret
que té el Grup Municipal d’Iniciativa de presentar mocions, hauríem trobat més
interessant que, havent-hi una iniciativa ciutadana, s’hagués pogut sumar Iniciativa a la
moció conjunta que després veurem.
La Sra. Marta Neira
Sí, seré molt breu. En nom del Grup Municipal Socialista, vull expressar el nostre total
acord amb el text de la moció sobre el dret de decidir que ha presentat ICV. És obvi el
clam majoritari de la ciutadania de Catalunya d’insatisfacció amb el reconeixement
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institucional actual de la nostra nació, o més ben dit, amb el no-reconeixement, i per
reclamar l’exercici del dret de decidir sobre el nostre futur col·lectiu. En una societat
democràtica no es pot denegar la voluntat majoritària d’un poble de debatre i decidir
sobre el seu futur. Per això crec, sincerament, que tots els demòcrates hem de
defensar amb fermesa que la ciutadania pugui expressar-se amb llibertat i, a més a
més, procurant un ambient de serenitat i confiança. Moltes gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, jo el que faré serà l’explicació de vot després.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, només per explicar que aquesta moció que ha presentat ICV- EUiA, no deixa de ser
una transcripció literal de proposta de resolució que els grups parlamentaris de CiU i
ERC van presentar a la mesa del Parlament en el marc de debat sobre l’orientació
política generada del Govern i, per tant, no podia ser d’una altra manera, a part que
estem totalment d’acord amb el seu contingut i d’aquí el vot a favor.
El Sr. F. Xavier Serra
Nosaltres fixarem potser una mica més llarga la postura ara i menys llarga a la moció
posterior, però sí que volíem expressar una mica quina és la nostra posició sobre
aquest tema, no. En primer lloc, volíem agrair, evidentment, el vot favorable i volem dir
que evidentment que sí que es la mateixa proposta que es va aprovar al Parlament de
Catalunya. Si no ho recordo malament, és una proposta que va fer CiU i ERC al
Parlament.
Seria suïcida obviar el gran suport que tenen avui les posicions sobiranistes entre els
nostres ciutadans i ciutadanes, però també ho seria menystenir altres posicions
polítiques i no voler exercir la democràcia. Nosaltres hem volgut oferir en aquesta
moció un punt de trobada entre tothom, de tots aquells que pensem que en la nova
democràcia és el poble qui decideix, i no els papers, les institucions ni els parlaments, i
menys encara els tribunals o els militars. I aquest és el tema: creiem o no creiem en la
democràcia? Acceptem o refusem el dret de tots els pobles a la seva
autodeterminació? Acceptem o no acceptem els tractats internacionals que fan
referència a aquest tema? Volem parlar, debatre i votar democràticament, o volem
imposar les nostres idees sense importar-nos les dels altres, encara que siguin
majoria? I, evidentment, també caldrà fer-nos la pregunta de si considerem si
Catalunya és una nació o no.
Aquestes són les qüestions que tenim damunt de la taula. El nostre Grup contesta
afirmativament totes els preguntes plantejades. La democràcia és el menys dolent dels
sistemes possibles per debatre i decidir. Si no la defensem, si pensem que hi ha altres
vies, aquestes sempre són totalitàries i dictatorials.
La democràcia, a més, és un bé que ens ha costat molta sang. Fa poc, a TV3, i per
tant no faré més referència a ella, van fer un programa en què va sortir WWWWW, que
és una supervivent de Ravensbrück i que té una vida que ara no explicaré, que
segurament és coneguda per tots vosaltres. És un exemple, però, que centenars i
milers de persones com ella van perdre estudis, treball, família i van pagar-ho amb
anys de presó, i en alguns casos, amb la vida, per arribar a la democràcia actual. No
podem restar impertèrrits davant de la barbaritat que representa que a la petició
d’exercir un dret democràtic ens contestin sempre amb amenaces, amb prohibicions,
amb la Constitució, principis que diversos governs no sols no han complert sinó que
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han atacat impunement. Em refereixo que hi ha hagut un salt, ara, em refereixo al dret
a l’habitatge, al dret al treball, etc. Constitució i Estatut que marquen, per exemple, que
la competència exclusiva de la Generalitat en l’Educació, que ara, en un insult a la
professionalitat de milers d’educadors catalans volen espanyolitzar i acusen de
sectària. Però nosaltres també apostem per la cohesió social, ho hem dit a bastament,
que no hi ha cohesió nacional si no hi ha cohesió social, no es pot construir un país
sobre la desigualtat social, la manca de drets socials i uns serveis públics inexistents o
depauperats. Per nosaltres, el dret de decidir també té aquest sentit. Com poden negar
el dret a la decisió del poble de Catalunya sobre el seu futur si també demanem que
decidim sobre les polítiques socials? Per cert, ja ha estat acceptada a tràmit la petició
del Congrés de celebració d’un referèndum, aquest suposo que legal, si el Parlament
no ho tomba, sobre les mesures de retallades socials.
El dret a decidir, el dret d’autodeterminació, és el que ens ha d’unir com a demòcrates
en aquests moments difícils.
És que algú creu que la majoria del poble català, si la majoria del poble català opta pel
sobiranisme o la independència, això es podrà aturar esgrimint la Constitució i la por?
És que la Constitució pot estar per damunt de la voluntat d’un poble? És que algú ha
dit que en un referèndum de determinació no es puguin defensar totes les idees sobre
Catalunya i que el poble català decideixi o no podrien guanyar en un referèndum, no hi
ha posició federalistes, sinó també, fins i tot, els més partidaris de l’autonomia o fins i
tot de la seva desaparició. Això és la democràcia, a qui fa por la veu del poble? I a
Europa no els agraden ni les amenaces ni els sables, com a mecanisme de resoldre
problemes. A l’Europa del segle XXI, després de segles de vessaments de sang, per
qualsevol conflicte s’ha après amargament que l’única manera de solucionar-lo és amb
el diàleg.
Respecte al dret a celebrar un referèndum actualment, amb normatives, cal recordar
que la mateixa Constitució marca el fet que tots els tractats internacionals són lleis per
a l’Estat espanyol i què diuen alguns d’aquests tractats internacionals? Per exemple, a
les Nacions Unides, la carta fundacional diu, a l’article primer i segon: “Els objectius de
les Nacions Unides són: desenvolupar les relacions amistoses entre nacions basades
en el respecte del principi d’igualtat, de drets i d’autodeterminació dels pobles, i
prendre altres mesures apropiades per enfortir la pau universal.” El pacte internacional
de drets polítics i civils és l’últim que llegiré, per no anar més enllà, i diu: “Tots els
pobles tenen el dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement
el seu estatut polític i procuren el seu desenvolupament econòmic, social i cultural.” Tot
això ho va referendar l’Estat espanyol el 20 d’abril de 1977. També hi ha resolucions,
no les llegiré per no abusar, que continuen en la mateixa línia: el reconeixement del
dret d’autodeterminació de tots els pobles.
Com veieu, aquest dret està consagrat en l’àmbit dret internacional. De tota manera,
també és cert que alguns països utilitzen la força per evitar l’exercici d’aquest dret.
Només vull tenir un record solidari per al poble sahrauí, al qual també donem suport en
el seu dret d’autodeterminació i amb el qual estem agermanats. Encara que ells van
tenir la sort de tenir aprovat específicament per les Nacions Unides el dret a
l’autodeterminació i que l’ocupació marroquina d’una part del territori amb l’aliança de
França i sovint d’Espanya ha fet impossible la celebració del referèndum al llarg de
més de 37 anys.
No volem pensar que aquest sigui la via del govern espanyol; podem pensar el
contrari: que vivim en una democràcia i que el govern d’Espanya acceptarà la voluntat
del poble català i resoldrà el conflicte actual per la via del diàleg i la consulta de la
voluntat del poble de Catalunya.
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15) Moció presentada per CiU i ERC sobre la creació d’un estat propi per a
Catalunya
El senyor Jaume Oliveras Maristany llegeix la moció següent:
“La consulta popular celebrada al Masnou el dia 13 de desembre de l’any 2009, va ser
impulsada per la societat civil, i va ser possible gràcies a la implicació i la feina de
molts veïns i veïnes. Vist que una part important la nostra ciutadania va expressar de
manera sobirana i compromesa el seu desig de viure en un país lliure i independent
segons es desprèn dels resultats obtinguts, amb una participació del 21,4% i un total
de 3.975 vots emesos per als masnovins i masnovines, el 93,76% va votar a favor de
la independència de Catalunya, el 4,10% (163 vots) en contra i el 2,06% (82 vots) en
blanc.
Aquests resultats, animen als grups municipals que signen aquesta moció, a declarar
el municipi del Masnou, com a territori català lliure, a l’espera de que el Parlament de
Catalunya, de manera sobirana estableixi la legislació d’un futur estat català lliure,
independent, democràtic i social. Mentrestant, i de manera provisional, resta vigent la
legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit internacional que empara i
protegeix el drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu propi futur.
Vivim en una situació de progressiva gravetat de la situació econòmica amb la
conseqüent deriva d’exclusió social que suporten una part important de la ciutadania
del nostre país, agravada per polítiques que atemptant a la cohesió social i a les
possibilitats de reactivació de la nostra economia.
Avui l’atur afecta a més de 821.000 persones (INE 2on Ter.), el 20% es troba al llindar
de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en greu perill de desaparició i
l’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.409 milions d’euros per Catalunya i 2.251
euros per cada masnoví i masnovina anualment.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i
en defensa dels interessos col·lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i
esperança pel poble català.
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És un
Estat que camina cap a la fallida econòmica i està immers en una progressiva
desacreditació internacional. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les
seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant
així uns greus prejudicis al poble de Catalunya, fet que genera una important distorsió
en la seva imatge internacional. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha
agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació
Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per poder donar
des de la Generalitat i els Ajuntaments un bons serveis a la nostra ciutadania. A més,
ara s’anuncia des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que
atemptarien contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món
municipal català i dels serveis que aquests presta al conjunt de la ciutadania.
Sentències restrictives d’estatuts referendats com la del Tribunal Constitucional que
anul·la diversos articles deixant sense fonament jurídic la definició de Catalunya com a
Nació, reformes educatives que posen en qüestió la unitat de la llengua catalana,
decisions legals davant de certs actors que impunement mantenen els seus privilegis,
polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu català, dificultats permanents
perquè els catalans i catalanes puguin mostrar-se al món segons la seva identitat,
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dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces permanents de
sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus administratiu i
competencial de Catalunya ... fan que el poble català hagi decidit emprendre el camí
cap a la seva emancipació nacional.
L’Onze de Setembre, amb motiu de la Diada nacional i com a culminació de la Marxa
per la Independència de l'Assemblea Nacional Catalana, entre un milió i mig i dos de
catalans i catalanes van omplir els carrers de Barcelona sota el lema Catalunya, nou
estat d'Europa. L’Ajuntament del Masnou expressa el seu reconeixement i es felicita
per l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació. No es tractava de cap
manifestació de protesta, sinó un clam d'afirmació nacional.
Pocs dies després, el president del Govern de l'Estat comunicava al president de la
Generalitat, en una reunió al Palau de la Moncloa, que l'executiu espanyol no
negociarà cap pacte fiscal per a Catalunya. Com a resposta, en el marc del debat de
política general, el president de la Generalitat, va anunciar l’avançament de les
eleccions al Parlament de Catalunya.
El 27 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya per una àmplia majoria de
diputats i diputades va aprovar una resolució que en el seu tercer acord diu: “(.../...) el
Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, constatant la
necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur
col· lectiu, com a única via per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament
econòmic, l'enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies”. I en el
cinquè acord diu: “El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de
Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el
govern fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura”.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la
seva cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les
dificultats dels present i afrontar el futur amb esperança. Per tots aquests motius, i
principalment per preservar els benestar dels masnovins i masnovines, i per tal
d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisis derivi en greus problemes de
cohesió social i d’increment de l’atur es proposa a l’Ajuntament reunit sessió plenària
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Declarar El Masnou territori català lliure i sobirà.
SEGON.- Adherir-se a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya per una
àmplia majoria de diputats i diputades, el passat 27 de setembre de 2012, a la qual
entre altres acords hi figura la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu.
TERCER.- Instar als partits polítics que concorrin a les properes eleccions al
Parlament de Catalunya a que incorporin en els seus programes electorals, si estan
d’acord amb convocar una consulta perquè els catalans i catalanes escullin lliurement
si volen que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
QUART.- Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, que surti
escollit en les properes eleccions catalanes del dia 25 de novembre, que iniciïn en el
termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 2014, el
procés que permeti a la ciutadania de Catalunya mitjançant un referèndum o consulta
popular, decidir lliurement i democràticament el seu futur del nostre poble i declarar la
independència de Catalunya, si així ho vol la majoria dels catalans i catalanes.
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CINQUÈ.- Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal
de:
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública
o acadèmica catalana.
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió
Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al
nou estatus jurídic.
SISÈ.- Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya escollit en les properes
eleccions, la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les
següents:
•
•
•
•
•
•

la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat;
la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el
règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics,
la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya,
l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del procés
d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern
Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català
instar també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una
especial cura en que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin
garantits pel conjunt de la població catalana
assumir la plena competència sobre la regulació dels dies festius laborals, pel
que fa al territori català.

SETÈ.- Manifestar el ple suport de l’Ajuntament del Masnou a totes aquelles
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets
nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de
l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre
suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a
favor de les llibertats nacionals.
VUITÈ.- Enarborar permanentment la bandera estelada a la Plaça 11 de Setembre i/o
en altres llocs adients del nostre municipi, com a símbol d'aquesta voluntat de llibertat i
d'aquesta ferma decisió de recuperar-la; i mantenir-la hissada fins al dia que restituïm
l’Estat català.
NOVÈ.- Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre els continguts
d’aquesta moció a la resta de territoris dels Països Catalans per tal de poder avançar
en la nostra unitat i identitat com a poble.
DESÈ.- Des del Masnou apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en especial a l’Estat
Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en
els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del
món.
ONZÈ.- Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència
del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament
Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
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El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU, ERC-AM
i la regidora no adscrita), 3 vots en contra (del regidor del PSC-PM i del PP) i 7 vots
d’abstenció (3 vots dels regidors del PSC-PM, ICV-EUiA i GIM). S’aprova per majoria
absoluta.
La Sr. Judit Rolán
Bona nit. El Ple del mes de setembre mentre el president de la Generalitat tornava de
Madrid amb una negativa taxativa per part del president del Govern d’Espanya en
referència a la proposta de negació d’un pacte fiscal per a Catalunya, aquesta regidora
feia una reflexió. Em sorprenia que en aquest Ple ningú no presentés cap moció
després de la gran manifestació de l’11 de setembre, en la qual, pacíficament un
nombre molt important de catalans i catalanes ens manifestaven amb un lema
contundent: “Catalunya, nou estat d’Europa”. I dic un gran número per no començar
amb un ball de xifres que no ens porta enlloc, ja que és indiscutible que eren moltes i
moltes persones que ens vam manifestar. Per sort. L’Assemblea Nacional Catalana, a
la part final del Ple esmentat, va proposar presentar una moció, la que hem aprovat
avui.
Vull, en primer lloc, felicitar tant a l’Assemblea com tantes i tantes persones anònimes
que estan fent que aquest camí sigui possible amb la feina que han fet i el resultat que
hem aconseguit és, en gran part, mèrit seu. Enhorabona.
En segon lloc, vull expressar la meva alegria. Avui és un gran dia. El que acabem
d’aprovar no és més que un petit pas, però és el nostre granet de sorra i ho havíem de
fer. Avui el Masnou esdevé territori català lliure, el primer pas de la fita a la qual volem
arribar.
Recentment, el ministre senyor Wert, convençut, deia que s’havia d’espanyolitzar els
catalans. Miri, la meva opinió —i espero no ferir cap sensibilitat, ja que espero
respecte per part de tothom— és que els catalans ens sentim orgullosos del que som i
fa molts anys que intentem explicar-ho als espanyols i fer-los sentir orgullosos d’estar
plegats, i són molts anys i no ho hem aconseguit. Així doncs, ara no ens volem
espanyolitzar, volem deixar-los, volem començar un camí junts però separats, no
volem ser més el seu problema, no volem que centrin l’atenció en nosaltres, volem que
ens mirin d’igual a igual, volem sentir-nos orgullosos de tenir-los de veïns i que ells
se’n sentin de nosaltres, i tot això ho volem fer de la millor forma possible, però sembla
que tampoc això no ens ho posaran fàcil.
Ha arribat el moment d’actuar de manera decidida, sens dubte, mirant endavant, i
defensar els nostres interessos, la nostra marea de fer, de ser i la nostra cultura, la
nostra llengua, la nostra identitat. Sentències que retallen el nostre Estatut,
incompliments, reformes educatives que envaeixen les nostres competències,
amenaces contínues, etc. El poble català vol parlar i volem que se’ns escolti. Volem
decidir amb total llibertat el nostre futur. Per això, com no podia ser d’una altra manera,
he donat suport a aquesta moció que l’Assemblea Nacional Catalana ens ha presentat
ara ja fa uns dies. Enhorabona, nois.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. He de dir algunes coses, evidentment. No ho sé, ara feia una
petita reflexió improvisada i és que han votat 21 membres i hi han votat a favor 11, no?
No és així? 11, i uns en contra i unes altres abstencions, 3 en contra, sí, 3 en contra i
la resta d’abstencions. Si realment s’hagués hagut de decidir avui alguna cosa, faig
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una hipòtesi, eh, aquestes abstencions haurien hagut de dir que sí o que no, i si no
han dit que sí poden dir que no. És una reflexió, és una reflexió.
Aquesta moció convida doncs a la declaració del Masnou com un territori català lliure.
Realment, jo els puc dir per què des de fa molts anys els que vivim en aquest territori i
els altres territoris, jo almenys ho sento, em sento català i lliure, molt lliure, i així ens ho
empara la nostra Constitució. Això és el primer que us he de dir. Per això aquesta
declaració, en aquest sentit, no és més que testimonial, per part dels seus promotors.
Això de ser lliure i català, perdonin, però tots som lliures, tots som catalans, i qui se
senti d’una altra forma, doncs així serà, però lliure i catalans, gràcies a fa molts anys
de democràcia, ja ho som.
D’altra banda, l’encapçalament de la moció diu que basen la petició d’una sèrie de
coses en una consulta sobre la independència que es va fer aquí l’any 2009. La
recordo perfectament la consulta. Diu, bé, ja que a la consulta vam aconseguir un 21%
de participació, no entro en les dades de les edats, sexe i nacionalitats, aquí no hi vull
entrar perquè no és qüestió tampoc de filar tan prim, però sí que recordo, bé, m’han
posat doncs que aquí van aconseguir una gran majoria sobre la participació i d’acord
amb això presenten aquesta moció. Home, jo ho plantejo al revés: en aquella consulta
hi va haver una campanya petita feta per qui els parla. Vaig repartir pel poble, doncs
mira, vaig gastar-me 60 euros exactament en uns cartells blaus, molts macos, que
deien: “Qué viva la abstención!” Els vaig penjar a corre-cuita i algun enemic meu els va
anar traient, però jo els tornava a penjar. Al final, crec que vaig perdre una mica, però
bé, es van arribar a veure per tot el poble. Sí, sí, vaig ser jo! Ho puc confessar: vaig ser
jo. I bé, dius, escolta’m, per aquesta regla que es planteja a la moció jo dic que va
guanyar l’abstenció amb un 80%. Realment vam guanyar els que vam plantejar una
abstenció.
Faig una mica de broma sobre el tema, perquè no trobo seriós que aquesta moció es
presenti d’acord amb aquestes dades. Presenti-la d’una altra manera, però d’acord
amb aquestes dades... Això no s’aguanta ni aquí ni a Roma.
Bé, després de la moció, ens parlen —i no entrarem en tots els temes perquè, si no,
això seria etern, i tampoc és qüestió avui d’eternitzar la sessió— de la pobresa, de
l’espoli fiscal, de l’Estat espanyol en fallida, etc. Home, si miren els comptes de la
Generalitat, parlant de fallides, aquí tenim un problema molt gros, i tots els problemes
no són de Madrid, eh! Tots els problemes no són de Madrid! Alguns sí, però tots no,
eh! Algú potser em diu un dia, vejam, aquí què ha estat passant? Perquè, és clar, amb
això de la independència i tal, i aquí no passa res. Home, alguna cosa passa, eh! I
penso que sobre això hem de fer una reflexió. En el punt aquest, els faig un comentari,
un comentari reflexió: parlant amb un familiar molt proper meu de la seva colla
independentista, és clar —a casa tenim de tot, totes les famílies!— i bé, estàvem
parlant i deia: “és clar, si aconseguim la independència a l’estat català, doncs clar, aquí
haurem de passar comptes, perquè hi ha gent que no ha fet bé i tal.” I li dic: “Escolta,
què m’estàs dient?” Diu: “Això s’ha de fer ara; s’havia d’haver fet ahir, i s’ha de fer
demà, amb, sense o amb el que sigui, hem de fer les coses ben fetes a casa nostra!” I
jo penso que no s’estan ben fetes, no s’estan fent bé les coses i s’estan tapant molts
problemes amb el discurs de la independència, tapant o oblidant, i són aquí i són
problemes reals, que hem de resoldre dins de casa nostra. Aquest tema l’haurem
d’afrontar i penso que aquest discurs l’està deixant de banda.
Després, també volia comentar, que aquí, a casa nostra, vam tenir els problemes del
Tripartit, que ens van deixar al seu moment com ens van deixar, i després la inacció de
CiU, amb la seva dimissió, després de dos anys tira la tovallola! Home, deixin una
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mica resolt el tema de la Generalitat, no se’n vagin d’aquesta manera. Doncs no, ho
han deixat potes enlaire!
Respecte dels atemptats —es diu atemptats, ho posen amb aquesta paraula, suposo
que feien referència a atemptats en sentit figurat— al món municipal català, penso que
aquí els ponents estan obviant una sèrie de coses: es parla dels atemptats contra el
món municipal català com si l’Estat el volgués oblidar. Vejam, l’Estat, que jo sàpiga,
doncs no s’oblida del món municipal català ni el mallorquí ni el malagueny, no n’oblida
de cap, i els ingressos de l’Estat, avui dia —els convido a mirar els comptes d’aquest i
d’altres ajuntaments— són una de les fonts més importants de finançament que tenim
en aquest Ajuntament. Per exemple, els faig números grossos: el Masnou té un
pressupost d’ingressos de 20-21 milions d’euros. La participació que ens pertoca, per
una regla que hi ha amb els ingressos de l’Estat, és al voltant de 4 milions d’euros, o
sigui, que això que posen vostès no és exactament així.
D’altra banda, a l’Estat, i a través de l’Estat en aquest cas el PP, ha assumit els seus
compromisos ajudant la municipalitat amb mesures altament impopulars: apujar l’IBI
durant dos anys, mantenir la pujada d’un 10%, doncs pugen un 10%, i mantenir-lo
durant dos anys és una mesura impopular, súper impopular. Bé, per què s’ha fet?
Doncs perquè la majoria de comptes municipals estaven com estaven i s’ha fet amb
l’ànim d’ajudar d’una manera imposada, entre cometes, els comptes dels municipis
que han estat molt desgastats i en números vermells durant els últims tres anys.
Després, només vull comentar el victimisme sobre la llengua catalana. No entro ni a
comentar-ho. No entro a comentar-ho perquè faríem un debat i no té sentit.
Finalment, també ens sol·liciten la independència de facto, o sigui, que aquí s’està
parlant de consulta d’una banda i de facto s’està demanant que comenci la
independència. Vejam, si es demana la consulta, jo hi estaré o no hi estaré d’acord, o
diré de quina forma hi estic o no hi estic d’acord, però el que no es pot demanar és la
consulta i la independència, i és que la consulta, vejam, no sé si es farà o no es farà,
però si es fa pot sortir que no, eh! Vejam, una consulta és una consulta, poden dir que
sí o poden dir que no; a vegades, les coses són així.
Bé, llavors, penso que, en qualsevol actuació que es faci, s’ha de ser respectuós amb
les lleis, amb la convivència, amb les normatives, i amb això estic d’acord. Pel que he
comentat, no trobo la consistència en aquesta moció. Ho sento, però hem hagut de
votar que no.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, que, quan ens ha tocat a nosaltres llegir la
moció no l’he llegida sencera, mentre que aquesta altra moció sí que s’ha llegit
sencera. En tot cas, en una altra ocasió, farem exactament el mateix, que és llegir-la
tota sencera.
Respecte a l’oposició, que al punt anterior demanava ERC sobre el perquè no ens hi
afegíem, ara s’ha vist clar: és que nosaltres no hem donat suport a aquesta moció, ens
hem abstingut davant d’aquesta moció, i en tot cas faré l’argumentació del perquè. En
primer lloc, perquè encara que podem estar d’acord amb alguns dels punts que marca
la moció, especialment en tots aquells que fan referència al dret de decidir, no
compartim del tot les posicions rectores que marquen altres punts i menys encara com
Catalunya s’encamina cap a un procés en el qual té el mandat de fer un referèndum
d’autodeterminació. Aquest és el procés que cal defensar avui, si l’evolució política no
permet l’exercici de la democràcia i l’autodeterminació, cosa que és possible, ja vindrà
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el moment de prendre les mesures proposades en aquesta moció o en d’altres,
sempre d’acord amb la voluntat majoritària que expressi el poble de Catalunya.
En segon lloc, perquè per nosaltres és molt important mantenir un principi
desenvolupat pel Partit Socialista Unificat de Catalunya en els anys de la transició que
és que Catalunya ha de ser i és un sol poble, i referendat pel Sr. Jordi Pujol, que féu
seu aquest principi, i afegia jo que és català tot aquell que viu i treballa a Catalunya, i
en aquest sentit, les mesures que poden crear fissures socials s’han d’evitar en tot allò
que sigui possible. Al contrari, hem de defensar els principis democràtics, el dret
d’autodeterminació i les raons de les majories, però també hem de convèncer la major
part de la població possible de les nostres posicions. Avui, la primera moció, la que
vam presentar nosaltres, s’ha aprovat amb 17 vots a favor i, aquesta segona moció,
amb 11.
El treball de construir una nació requereix complicitats i convenciment. Volem
destacar, però, que ens ha agradat especialment el punt 10 de les propostes de
resolucions, que diu: “Des del Masnou, apel·lem l’esperit cívic de tot Europa, i en
especial l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes
i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els
pobles del món.” Tant de bo.
Respecte a algunes de les coses que s’han dit anteriorment, les que han estat
abstencions avui no vol dir que siguin no en un referèndum sobre l’autodeterminació,
en absolut, en absolut. I si em deixeu, en un to una mica més distès, deia el portaveu
del PP que després dels problemes del Tripartit ha vingut la deixadesa de
Convergència i Unió. Haurem d’esperar ara que el PP ens governi tan bé a Catalunya
com ho fan Rajoy o De Guindos al Govern des de Madrid.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies. Bé, jo, en primer lloc, voldria dir que nosaltres havíem demanat que
aquesta moció es pogués votar per punts perquè ens hauria agradat votar
favorablement els punts 2, 3 i 4, que fan referència al dret a decidir en diferents
aspectes i, per tant, hi hauríem votat afirmativament. A la resta de la moció, nosaltres
ens hem abstingut, i ens hem abstingut per això, perquè en aquests punts, si s’hagués
pogut votar per punts, hi hauríem votat a favor i a la resta, en contra, i, en no poder, en
haver de votar-la globalment, doncs com que hi ha una part que la sabem, ens hem
estimat més abstenir-nos. Pel que fa a la resta, per què hi hauríem votat en contra?
Doncs, simplement, perquè no compartim amb vosaltres aquest desig
d’independència, no compartim amb vosaltres el convenciment que la independència
sigui la solució per a la situació de Catalunya, no la compartim. Nosaltres tenim un
altre model que fa molts anys que defensem, però realment amb poc èxit, és cert, que
és el federalisme. Llavors, jo, el que a mi m’agradaria és que, sobretot, jo crec que ara
és molt important que tots anem a l’una per defensar el referèndum, si pot ser, si no, la
consulta, i això és molt important, perquè, al final, qui té la paraula és el poble de
Catalunya, i el que decideixi el poble de Catalunya és el que haurem d’assumir tots els
partits polítics, i penso que és aquí on hi ha la nostra força, en posar-nos d’acord en
això. Tots tenim i tindrem temps d’explicar, cadascú, les opcions que considerem
oportunes. Tots tenim l’obligació de promoure un debat transparent, respectuós i amb
serenitat. Els independentistes n’hauran d’explicar els avantatges, però també els
inconvenients que pot aportar, més que la independència és el procés, això s’ha
d’explicar, amb valentia i amb tota la claredat. Els federalistes haurem d’explicar amb
molta claredat quin model de federalisme volem, perquè n’hi ha molts i no ho hem
sabut explicar, i ho hem de fer bé, i també els inconvenients i els desavantatges que
té, evidentment, i a aquells que defensen una Espanya uniformista i centralista, jo els
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voldria dir que obrin els ulls d’una punyetera vegada! Perquè Espanya és una realitat
territorial culturalment i socialment diversa i plural, i Espanya és plurinacional els
agradi o no els agradi. Esto es lo que hay! No es pot donar l’esquena a la realitat, no
es pot, i a aquest punt hem arribat, i el que no tenim és cap mena de dubte que la
situació actual a Catalunya és insostenible i, per tant, no m’estranya que la gent estigui
buscant solucions. És que hi hem de buscar una sortida, la situació que tenim ara és
insostenible.
Dit això, fóra bo que tots plegats també ens centrem en els problemes més urgents o
diguem-ne més peremptoris de la ciutadania. No oblidem que l’atur colpeja durament
molta gent. No oblidem com està augmentant la pobresa, no oblidem la davallada de
qualitat i servei que s’està produint en la salut i l’educació públiques, gràcies als
governs del PP i de CiU, no oblidem això! No ho oblidem!
I, per acabar, voldria dir-vos que, ja sé que ho sabeu, eh! Ja sé que ho sabeu, que els
regidors i les regidores d’aquest consistori tenim l’obligació de conèixer i buscar
solucions als problemes que afecten la ciutadania del Masnou, perquè jo crec que és
important que ens centrem en aquesta tasca que ens ha estat encomanda, i ho dic,
home, perquè és simptomàtic que, de tres mocions que s’han presentat en aquest Ple,
només una faci referència explícita al Masnou i, mirin, cap polític, cap estament no
vindrà aquí a solucionar els problemes del Masnou. Som nosaltres els que ho hem de
fer, som els únics que ho farem, i, en canvi, tots tenim els nostres partits, tots tenim els
nostres representants en uns altres àmbits i no estic dient, sisplau, que ningú no em
mal interpreti, que no es pugui i que no s’hagi de parlar d’aquestes coses, però hem de
prioritzar les coses que afecten la gent del Masnou. Insisteixo, jo crec que hem de fer
un esforç en aquest sentit. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
A títol individual entenc, no?
El Sr. Ernest Suñé
A títol individual, sí, sí. Vejam, molt bon vespre i felicitats als que avui han obtingut una
satisfacció. Jo, primer de tot, vull justificar el meu vot diferent al de la resta de
membres del Grup Municipal Socialista. És per la sensibilitat i capacitat de diàleg dels
socialistes que entenem la discrepància com un valor democràtic més. Vull dir que les
mocions que avui han estat presentades al Ple mantenen trets comuns que han fet
impossible un vot diferent al negatiu per part meva, però que mantenen
característiques positives que també voldria destacar. Així, la moció que ha presentat
ICV-EUiA, té propostes amb les quals estic plenament d’acord i comparteixo, i no
només la que serveix per reconèixer l’èxit de la participació i el civisme mostrat a la
manifestació de l’11S, sinó per les que parlen de cercar acords i establir un full de ruta
basat en el consens o el dret a decidir.
També la moció presentada per ERC i CiU a proposta de l’Assemblea Nacional de
Catalunya manté un tret amb el qual estic plenament d’acord, com és instar els partits
a definir-se en els seus programes electorals, tot i que crec que aquí és poc agosarada
i hauria d’exigir fins i tot que parlin d’independència clarament.
Hi ha, però, un fil argumental de totes dues amb el que estic en desacord i m’impedeix
de votar diferent del no, com ja he dit. L’argumentació que Catalunya no té recorregut
dins l’Estat espanyol i que ha d’encetar un recorregut que s’anomena transició
nacional o camí cap a un nou estat d’Europa el respecto, però jo no hi crec. La base
de la democràcia és el respecte a la legalitat i la segona moció obvia que hi ha un
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marc legal anomenat Constitució que no permet la majoria d’acords que avui han estat
aprovats. El clam de la ciutadania de l’11 de setembre passat no pot ser obviat i puc
dir, sense embuts, que ha fet més pel federalisme dins de la ciutadania espanyola en
general i del PSOE en particular que tota la pedagogia realitzada des del PSC els
darrers trenta anys. És per això que estem agraïts i reconeixem l’empenta democràtica
que això suposarà, i ens engresca reclamar obertament canvis d’actitud als polítics i
també canvis legislatius profunds.
Pel que fa a canvis d’actitud, reclamem al Govern central que, d’acord amb el que
disposa la llei, autoritzi la Generalitat de Catalunya que surti de les properes eleccions
la celebració d’un referèndum, per conèixer la voluntat del poble català, consulta que
haurà de ser consensuada entre les parts, i caldrà definir-ne el contingut i l’àmbit
territorial, així com l’abast i les conseqüències. Sempre des del consens i no des de
l’enfrontament. Aquí, personalment, crec, que hauríem d’emmirallar-nos en el procés
seguit des de la Gran Bretanya amb Escòcia.
Pel que fa als canvis legislatius, cal ser agosarat i defensar obertament la modificació
del marc constitucional per adaptar-lo a la societat actual i a les seves demandes
legítimes. Nosaltres entenem que el camí recorregut entre Espanya i Catalunya és
molt llarg, però que cal fer-lo en millors condicions, per a totes dues bandes, en una
relació basada en la transparència, el reconeixement i la lleialtat. Nosaltres creiem que
s’està cometent un abús, que hi ha partits polítics que juguen amb la bona fe de les
persones, que utilitzen el clam fruit dels anhels legítims d’un poble, però, no ho
oblidem, clam també fruit de la desesperació d’una societat que veu com tot allò pel
que ha treballat els darrers anys és escapçat per les polítiques que la dreta aplica
sense cap tipus de penediment. Així és.
No podem oblidar que aquest debat emocional ha furtat el debat sobre els problemes
reals de la ciutadania, que la dreta representada per CiU a Catalunya i el PP a
Espanya està provocant, dia rere dia, amb l’aplicació de la seva ideologia liberal i amb
les seves retallades indiscriminades sobre drets socials i civils. No podem oblidar que
aquest debat emocional ha estat l’excusa ideal per dissoldre un Parlament de
Catalunya tot just quan iniciaven les comissions d’investigació on s’havien d’esbrinar
fets com l’espoli, aquest sí, del Palau de la Música i les vinculacions amb
Convergència, el cas de les ITV i les vinculacions de Convergència, el cas de l’ACM i
les vinculacions de Convergència, el cas de la sanitat i les vinculacions de
Convergència, i fins a quaranta més que quedaran al calaix dels records si CiU obté la
majoria que desitja.
No podem oblidar que aquest debat emocional amaga que, mentre el president Rajoy i
el president Mas representen la pantomima sobre el pacte fiscal i escenifiquen, dia sí i
dia també, enfrontaments que cerquen retroalimentar les seves pròpies bases per
enfortir el seu posicionament polític en un clar ús partidista dels sentiments, alhora
mantenen intactes els seus acords de govern al Consell Comarcal del Maresme, a
l’Ajuntament de Badalona i a la Diputació de Barcelona, i si aquesta darrera m’indigna,
és perquè un dels arguments que CiU enarbora és la manca de respecte del PP
envers la cultura catalana i els atacs que pateix la nostra llengua, i no li manca ni raó ni
exemples. Doncs bé, a la Diputació de Barcelona, un dels organismes més potents de
Catalunya, la cultura és gestionada directament pel PP, sí, avui, avui, el Partit Popular
de Catalunya, aquell que va posar falques de ràdio contra Catalunya a les eleccions
andaluses, aquests que van dur l’Estatut al Constitucional, aquests que ara volen
espanyolitzar els nostres fills i filles, aquest partit, gràcies a CiU gestiona més de 55
milions d’euros per a la cultura a la província de Barcelona, 9.000 milions de pessetes
en mans del PP més anticatalà de la història. Separatistes i separadors tenen nexes
més forts que el país, les banderes, la cultura o la ciutadania, ells mateixos! Sí, jo us
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acuso que la dreta representada per aquests dos partits defensa únicament i
exclusivament els seus interessos partidistes i personals, i les seves polítiques liberals
per escapçar tot el que és el servei públic i recuperar de nou la diferència de classe
social. I aquest debat ha quedat esmorteït, ha quedat apagat.
No vull acabar la meva intervenció sense deixar clares unes idees. En aquesta vida, si
alguna cosa val, és l’honestedat, dir les coses a la cara i la defensa del que un creu
amb els mecanismes que la democràcia i la llei posen al nostre abast. Em dic Ernest
Suñé i sóc nat de Catalunya. De pare i mare, catalans, nats a Catalunya. El meu fill i
les meves filles són també catalans, nats a Catalunya, aquí hi tinc la meva vida.
Estimo Catalunya i estimo Espanya, són sentiments complementaris i no antagònics,
com alguns pretenen fer creure. Jo no entenc Catalunya sense Espanya ni Espanya
sense Catalunya. Sóc socialista i, per tant, sóc demòcrata. Crec en l’estat de dret i la
llibertat reconeguts en la nostra democràcia i puc afirmar que, en el cas que legalment
es promogui un referèndum per a la independència o cessació de Catalunya, jo faré
campanya pel no, i aquest serà el meu vot, però que si una majoria decidís
democràticament que aquest és el camí que vol, jo, en tant que socialista i demòcrata,
ho acceptaré sense cap tipus d’objecció. Moltes gràcies per la seva atenció.
El Sr. Eduard Garcia
Sí. Sense entrar en històries de conspiracions que ha apuntat el senyor Suñé, li he de
dir que celebro una cosa de la seva intervenció, i li ho dic així, ho celebro i me
n’alegro, me n’alegro que ho hagi fet a títol personal i que, per tant, no sigui més que
una opinió personal i les seves paraules no reflecteixin el que pensa el PSC.
Dit això, per fer l’explicació de vot de la moció, indico que creiem que té tres eixos i
dos compromisos carregats de simbolisme i que no podíem defugir. Els tres grans
eixos són: la reivindicació del dret a decidir des d’una consulta, un referèndum; la
defensa dels trets identitaris del poble català i la necessitat d’avançar cap a l’estructura
d’un estat propi. Com a compromisos, els compromisos amb l’Associació de Municipis
per la Independència i amb l’Associació Nacional Catalana, per la càrrega simbòlica
que tenen i la gran càrrega simbòlica d’algunes de les manifestacions que apareixen
en els acords, com poden ser el símbol de l’estelada, pel que representa.
Dit això, com també feia referència la moció, el Parlament de Catalunya va aprovar el
27 de setembre unes resolucions que instaven el Govern a fer una consulta,
prioritàriament dins de la propera legislatura, per tal que el poble català pugui decidir
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per garantir el progrés social, el
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i les
llengües pròpies. En democràcia, la veu del poble s’aconsegueix a través de les urnes,
i és per això que des de CiU defensem que els ciutadans de Catalunya decideixin
quins són els camins que cal prendre en el futur a través d’una consulta.
El dret a decidir és, doncs, un principi democràtic inapel·lable. L’acord que el
Parlament ha aprovat per una immensa majoria de representants de la sobirania de
Catalunya parteix de la constatació d’un fet: durant trenta anys, una part molt important
del catalanisme s’havia compromès a fons amb la transformació de l’Estat espanyol
per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres aspiracions nacionals
legítimes, la nostra voluntat d’autogovern i la nostra continuïtat com a nació, però ha
estat inútil. Els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves respostes
reiterades —com a exemple, les retallades de l’Estatut o la negociació del pacte
fiscal— són avui una via sense recorregut, i Catalunya ha d’iniciar una nova etapa
basada en el dret a decidir.
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Les estructures d’estat són eines imprescindibles per treure Catalunya de l’ofec
econòmic que actualment pateix a causa de l’enorme dèficit fiscal ens ha estat imposat
i és, a més, la garantia del progrés i el benestar social de la societat catalana. Poca
gent dubta ja que, en un estat propi on decidíssim quines són les prioritats a les quals
hem de dedicar els nostres recursos els catalans, avui viuríem millor, i el que és més
important, també ho faran demà els nostres fills i els nostres néts. Aquest és el fogós
clamor del carrer expressat de manera pacífica, democràtica i il·lusionant l’11 de
setembre passat. Construir estructures d’estat no es fa en un dia i l’Estat espanyol no
ens ho posarà fàcil, i aquesta serà una altra de les dificultats que haurem de patir,
però, com va dir el president Mas, també l’endemà de la Diada: “Res no serà fàcil,
però tot és possible”. Des d’aquí, agraeixo també que l’Assemblea Nacional Catalana
ens hagi fet arribar aquesta moció per tal de debatre-la en aquest Ple. Gràcies a
vosaltres.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, moltes gràcies. Primer de tot, com no podria ser d’una altra manera, felicito la
iniciativa de l’Assemblea Nacional Catalana, perquè ha fet possible, gràcies a ells, que
avui estiguem celebrant aquest Ple. Potser a algú li podrà semblar que això és una
anècdota, un acte testimonial, però jo estic convençut i crec que compartim la mateixa
visió de molts dels regidors i regidores d’aquest Ajuntament i de molts vosaltres que
estem assistint a un moment històric. I, per tant, la importància d’actes, potser
simbòlics, com aquest, està emmarcada en un procés que crec que no té aturador, un
procés que els últims anys ens porta a una major velocitat, a una major velocitat
històrica, perquè el poble de Catalunya pugui decidir ben aviat el seu futur lliurement.
L’Ajuntament del Masnou, no podia ser d’una altra manera, s’havia d’afegir també a
una iniciativa d’aquestes característiques, com molts altres ajuntaments catalans que
s’han adherit a aquesta moció o mocions similars.
També a la moció hem fet constar l’adhesió a la declaració del Parlament de
Catalunya i crec remarcar que en aquesta moció no només hi ha un compromís
nacional molt clar, sinó que també hi ha un compromís social molt ferm en els
continguts d’aquesta moció, molt vinculada a la situació que patim i que pateix la
nostra societat, el nostre país, situació de crisi econòmica que en aquests moments
estem vivint, i aquesta moció no està al marge d’aquesta situació. Crec que també és
important remarcar que hi havia un doble compromís en aquesta moció, un compromís
nacional i un compromís també social, i sobretot hi ha un compromís que aquesta data
mítica del 2014, en què farà, doncs del 1714 al 2014, aquests tres-cents anys diguemne de l’ocupació del nostre país per part de les tropes borbòniques, puguem deslliurarnos d’un estat que no ha estat mai a favor dels catalans. Els catalans no hem tingut
estat. Hem tingut estat, però un estat que estava en contra nostre.
Crec que jo no voldria entrar en algunes de les intervencions que s’han fet, perquè
crec, primer de tot, per principi democràtic, que hem de respectar-les, i aquest és el
valor de l’independentisme civil que s’està construint, el respecte per totes les opcions,
el respecte per totes les identitats, perquè Catalunya té una cultura comuna, però
també parteix d’una suma d’identitats diverses i això, crec, que és el que fa que avui
en dia la reivindicació de la independència sigui un projecte de futur: que és un
projecte cívic, que és un projecte que busca una majoria social.
Com he dit, vivim un moment excepcional i d’això n’hem de ser conscients. Jo també
voldria fer una reflexió perquè a vegades es diu que és la crisi econòmica el que fa que
la gent vegi aquesta sortida de l’estat propi. Jo crec que això no és veritat.
Evidentment que la crisi econòmica ha accelerat algunes coses, però estem davant
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d’un fet estructural. Si tenim una mica de perspectiva històrica, veurem que, els darrers
anys, els partits polítics a Catalunya, almenys els que vénen amb la tradició
catalanista, s’han mogut tots.
L’independentisme, fa uns anys, era un cosa de minories, abans. Reivindicar la
independència fa uns anys, eren temps difícils, perquè també hi havia la repressió per
part de l’Estat. Hi ha hagut una evolució històrica: Esquerra Republicana és
independentista des de l’any 1989, ERC no ha estat partit de tradició independentista.
A mi m’agrada remarcar-ho. ERC era un partit de tradició federalista als anys trenta.
Per tant, l’any 1989 hi ha un canvi a ERC, que adopta l’independentisme, i això està
passant a la resta de partits polítics de l’aspecte polític català, està passant a
Convergència Democràtica de Catalunya, està passant a Iniciativa per Catalunya, està
passant a Unió Democràtica, està passant al Partit Socialista de Catalunya. Jo crec
que això és un fet que hem de constatar: els partits ja no són el que eren fa uns anys, i
això és producte d’aquesta evolució que ha tingut, d’aquesta necessitat que té la
societat catalana d’avançar cap a l’estat propi.
S’ha parlat del federalisme, de federalisme només n’hi ha hagut a Catalunya al segle
XIX i al segle XX. El federalisme és un projecte, és un projecte amb una via morta, jo
accepto federalista, federalista d’una nació que m’agradaria més completa, que no
només al Principat de Catalunya, i federalista d’Europa, federalista dels Països
Catalans, i federalista d’Europa, però el federalisme a l’Estat espanyol ha estat i és un
camí sense sortida, i crec que ja hem vist com ha anat evolucionant, determinades
persones vinculades activament a la política com han anat evolucionant en aquests
darrers anys cap a postures clarament sobiranistes. Jo crec que això és un fet positiu.
Ens hi juguem molt els propers anys, i aquests tres o quatre anys són decisius per a la
nació catalana. Ens hi juguem un referèndum que s’ha de fer, malgrat el que digui la
legislació espanyola, és igual, s’ha de fer. Tenim l’obligació moral de fer-lo, i així s’ha
expressat al Parlament de Catalunya i així s’ha expressat també al compromís
electoral que tenen moltes de les forces polítiques que també avui estem
representades aquí. Tenim l’obligació de fer aquest referèndum. Estem dins de la Unió
Europea. l’Estat espanyol evidentment no és el Regne Unit, l’Estat espanyol no és un
estat de tradició anglosaxona, l’Estat espanyol és un estat de tradició borbònica
jacobina, més de matriu francesa. Per tant, les coses no seran fàcils. La
independència tampoc no s’aconseguirà per art de màgia o perquè en un moment
determinat el poble de Catalunya, de cop i volta, pugui assolir l’estat propi. Serà un
procés complicat, però tenim l’obligació de tirar-lo endavant. L’Estat espanyol no serà
neutral. Ja estem veient les reaccions de determinades..., de tota la caspa política que
existeix a l’Estat espanyol en contra de Catalunya, declaracions amb un clar contingut
antidemocràtic que jo crec que ens legitimem davant d’Europa i això és un aspecte
crec que, en definitiva, favorable.
Europa té molts problemes. Europa, la Unió Europea té molts defectes, però Europa
és el nostre marc, i els catalans i les catalanes sempre hem estat europeistes, més
que mai i, per tant, hem de continuar jugant a la carta d’Europa. Evidentment, una
Europa diferent, una Europa millor, una Europa dels pobles, una Europa més social.
I res més. Jo crec que no podem caure en les dificultats que hi haurà, perquè això no
serà fàcil. No podem caure mai en la resignació. No ens podem deixar emportar per la
resignació i, sobretot, no podem deixar passar el tren de la història. Tenim una
oportunitat que potser no tindrem els propers anys. O ara o mai, com va dir aquell.
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El Sr. Pere Parés
Abans de passar a la moció següent, una petita reflexió, si m’ho permeteu. Estem fent
història i sempre hem dit que la història que hem de recórrer, la que tenim al davant,
serà o no serà, però hi ha una condició: ha de ser democràtica, i el que avui s’ha
produït aquí és un acte d’escrupolosa democràcia, s’ha produït un acte d’escrupolosa
democràcia.
D’altra banda, un dels acords és enarborar permanentment una estelada i jo crec que
és el millor lloc de Catalunya on pot estar aquesta estelada, perquè aquí, al Masnou,
va arrelar en Vicenç Albert Ballester, que és el creador de l’estelada i està enterrat al
nostre cementiri, per tant, doncs, aquest serà el nostre homenatge d’aquesta
generació, que jo crec que li toca exercir la llibertat de la generació anterior, que va
donar la cara i va conquerir perquè els nostres fills —és el nostre deure com a
generació—, a part de decidir, puguin tenir un futur, unes expectatives de futur millor.
16)

Moció conjunta dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i GIM, i de la
regidora no adscrita de l’Ajuntament del Masnou demanant la modificació
del tipus impositiu de l’IBI i la convocatòria d’un ple extraordinari per al
debat de les ordenances fiscals per a l’any 2013

El senyor Artur Gual Castellana llegeix la moció següent:
“L’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2012 pel govern de CiU i ERC va
suposar que les famílies del Masnou veiessin com la seva economia, ja força
maltractada per la crisi econòmica, es veiés agreujada amb un augment important de
les taxes i impostos municipals.
Entre les diverses mesures acordades per CiU i ERC cal ressaltar la aprovació d’una
nova taxa de clavegueram i, a més, la modificació del tipus impositiu de l’IBI que va
significar una augment mig del 3,6%.
Posteriorment, una decisió del govern central del PP va augmentar la pressió fiscal
sobre les famílies del nostre municipi, en acordar que, tant per a l’any 2012 com per a
l’any 2013, a l’augment acordat pel govern del Masnou s’afegís un augment
complementari del 10%.
Malgrat les demandes efectuades al govern per diferents grups municipals del
consistori, adreçades a que CiU i ERC deixessin sense efecte tant la taxa de
clavegueram com l’augment de l’IBI que havien acordat, el govern municipal va decidir
mantenir la seva postura inicial i, en conseqüència, l’any 2012 haurà estat, fins al
moment, l’any en el qual les famílies del Masnou hauran vist com el govern municipal
ha augmentat més les taxes i impostos municipals en relació als anys anteriors.
L’argument que, per rebutjar les demandes de l’oposició, va donar el portaveu del
govern en temes econòmics, Sr. Llorenç Birba, va ser que “diverses sentències del
Tribunal Suprem indiquen que no és possible aplicar la retroactivitat a les ordenances
fiscals” i va manifestar, a més que “no és cert que l’augment total de l’IBI sigui del
13,5% per als dos propers anys. Això només és per a aquest any”.
Hem arribat al mes d’octubre de 2012 i, trencant la pràctica dels darrers anys, el
govern municipal no ha presentat la proposta d’ordenances municipals per a l’any
2013 per tal que sigui debatuda en el mes d’octubre.
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Aquesta actuació, de no corregir-se, comportaria que, un any més, es mantingués la
taxa de clavegueram i, el que és més greu, que l’IBI es mantingués un 13,6 per
damunt del que les famílies del Masnou van pagar l’any 2011. Tot això sense oblidar
que també continuarien al mateix nivell la resta de taxes i, més concretament, la de
recollida d’escombraries que va patir un fort increment l’any 2012.
Creiem que, en les actuals circumstàncies, els partits ens hem d’esforçar en adoptar
aquelles mesures que serveixin per recuperar la confiança de la nostra ciutadania i,
per tant, que hem de començar per donar-la suport en aquests moments tant difícils,
rebaixant la pressió fiscal.
És per totes aquestes raons que els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, GIM i la
regidora no adscrita proposem que l’Ajuntament Ple prengui els següents ACORDS:
Primer.- Instar el govern a que prengui les mesures tècniques i polítiques necessàries
per aprovar un decrement del tipus impositiu de l’IBI per a l’any 2013 i passar del 0,836
actual al 0,81, el que suposaria una rebaixa de la pressió fiscal per sobre del 3,2%.
Segon.- Presentar, per a l’any 2013, una nova proposta de bonificacions de l’Impost
de Bens Immobles, que sigui molt més beneficiosa per a la ciutadania que la que hi ha
ara en vigor, en la línia de les propostes presentades per l’oposició en el debat de les
ordenances per a l’any 2012.
Tercer.- Instar el govern perquè convoqui un Ple Extraordinari, a celebrar abans de
finals del mes d’octubre, per al debat de les Ordenances Fiscals per a l’any 2013.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 11 vots a favor (PSC-PM,ICVEUiA, PP, GIM i de la regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERC-AM).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument, però després hi ha..., hi haurà el posicionament del regidor d’Hisenda,
per part de CiU. Només vull dir que la moció reflectia un error que ha estat esmenat i,
per tant, jo crec que parteix d’un mal enfocament. Evidentment, l’any que ve, l’IBI es
congela, no hi ha una pujada del 10% com deia la moció i, per tant, jo crec que parteix
ja d’un error de plantejament inicial, tot i que ha estat corregit, eh, i s’oblida que,
evidentment, estem sotmesos a un Pla d’ajustament, a un Pla de sanejament. També
avui hem tractat el tema de la sentència d’Inmohcaispa. Jo crec que el plantejament
que es produeix al Ple d’avui per a l’any 2013 és francament inviable.
El Sr. Llorenç Birba
Bé, veig que s’han posat d’acord. La regidora trànsfuga, el GIM, el PP, ICV-EUiA i
PSC-PM. Si em permeten fer una mica de broma, una bona sopa de lletres.
Nosaltres hi hem votat en contra per responsabilitat. Per responsabilitat, perquè estem
sotmesos a un Pla d’ajust financer i a un Pla de sanejament que ens condiciona molt i
que són conseqüència de la situació financera municipal heretada. A més, hem
d’actuar d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària, que és molt dura. I aquest any
ens ha caigut, a més del Pla d’ajust, el sobrecost de l’IVA des del mes de setembre, la
sentència d’Inmocahispa, com ara deia en Jaume Oliveras, i, a sobre, les retallades
salarials de la paga extra dels treballadors, que no tindrà cap efecte d’estalvi, perquè
s’ha de consignar en un pla de pensions, i les retallades de les retribucions dels
polítics que es destinarà a Serveis Socials. No tenim marge de maniobra i els
ingressos del pressupost seran aproximadament inferiors en uns 250.000 euros.
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I els recordo que cal pagar l’herència que alguns van deixar: uns 17 milions d’euros de
deute, més d’un milió de dèficit pressupostari i un ajust, perdó, i un ajuntament
sobredimensionat i una tresoreria fent aigües, que ha obligat a utilitzar temporalment,
com hem vist abans, recursos finalistes com el parc de Vallmora.
Nosaltres, la nostra pretensió, no tocant ordenances fiscals, és a dir, congelant-les,
creiem que amb una inflació que, interanual per a aquest any, del 2,5%, no modificar
les ordenances fiscals per al 2013, representarà aproximadament una rebaixa
equivalent de la pressió fiscal per al conjunt d’impostos locals en un 2,5%.
El Govern, i especialment l’alcalde, podem incórrer en responsabilitat patrimonial si no
anem pel camí de l’estabilitat pressupostària.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquí, a la moció, demanem dues coses. L’una és la
modificació de l’IBI. El que estem demanant és només la modificació que es va fer per
part de l’Equip de Govern de l’any passat, no pal·liar la rebaixa d’aquell 10% de més. I
l’altra és el fet que l’Equip de Govern porti a aprovació unes ordenances fiscals.
Començaré per aquest segon tema, perquè em sembla bastant greu. Vejam, a
l’Ajuntament del Masnou tenim l’instrument més important per fer política, que és el
pressupost. El pressupost està confeccionat per les partides de despeses, però també
està confeccionat per les partides d’ingressos. Les partides d’ingressos vénen
donades pel Ple d’ordenances fiscals, que normalment s’aproven al mes d’octubre per
tal que puguin ser publicades i així el dia 1 de gener siguin en vigor i es pugui
confeccionar el pressupost en funció dels ingressos que tindrem. Per tant, és un debat
jo crec que molt important i, des que jo sóc regidor, no recordo en cap cas cap Equip
de Govern que no hagi plantejat una proposta d’ordenances fiscals. Si la seva intenció
és que els impostos es quedin amb la mateixa pressió de l’any passat, doncs porti la
mateixa proposta que tenia l’any passat i li suma la proposta de la qual al seu dia es
van queixar del Decret del Partit Popular que els feia augmentar el 10%, la porten aquí
i la defensen. Però intentar aprovar les ordenances fiscals, o sigui, els ingressos de
l’Ajuntament per silenci administratiu, em sembla... Estic astorat. Jo no sé si ho fan
perquè tenen vergonya, perquè tenen por, per deixadesa, és que no ho sé, no se
m’acut quina és la circumstància. En tot cas, qualsevol circumstància em sembla
impresentable, és el 50% del nostre pressupost el que hem d’aprovar mitjançant les
ordenances fiscals, doncs porti-la i aprovi-la. No forcin al debat als altres membres
d’aquest consistori que no formem part de l’Equip de Govern. Bé, podem dir coses. Hi
ha una cosa que es diu negociació, cosa que no han fet des que van entrar a governar
quan tenien majoria i quan n’han deixat de tenir no han fet mai cap gest d’intentar
negociar res amb ningú. Canviïn d’actitud.
Respecte a l’IBI, miri, l’any passat vostès van fer unes ordenances fiscals que
representaven un augment de recaptació de l’IBI de 283.000 euros, una nova taxa de
clavegueram que representava 233.000 euros i un augment de les recollides
d’escombraries que representava uns 146.000 euros. Tot sumat més o menys
representava que ingressaríem 660.000 euros dels nostres ciutadans més respecte de
les ordenances fiscals de l’any anterior. El que passa, com ja s’ha explicat aquí, és que
vostès amb això van confeccionant pressupost. Sí, vostès, amb 660.000 euros, ja van
confeccionar o tenien intenció de confeccionar un pressupost per a l’exercici 2012.
Com és que després del regal del Partit Popular d’augmentar un 10% l’IBI, que
suposava 800.000 euros més, que vostès no tenien programat l’octubre de l’any
passat, vol dir que en total van ingressar 1.400.000 euros, ara, avui, no són capaços
de baixar la despesa en 283.000 euros, que és el que li estem proposant nosaltres.
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Vostès aquest any cobraran, respecte a l’any 2011, els 800.000 euros del 10% que
dicta el PP, doncs sacrifiqui com a mínim els 283.000 euros que vostè va posar al mes
d’octubre.
Miri, quan se li va proposar, com ja diu a la mateixa moció, quan ja se li va proposar
durant l’exercici que fes alguna modificació, que congelés o que no posés aplicació al
clavegueram o qualsevol altra d’aquestes normes, vostè va dir: “això no és possible”,
com dient, l’any que ve serà el moment de fer-ho. Ara té l’oportunitat.
Ja sé que la moció no és la fórmula per instar que es celebri un Ple extraordinari
malgrat que hagi estat aprovada. Suposo que la secretària em dirà que no és la
fórmula perquè es convoqui aquesta sessió plenària que els membres del consistori
exigim, però ja els anuncio que ara mateix, quan sortim d’aquest Ple, els regidors,
molts dels regidors que no formen part de l’Equip de Govern, signarem el document
per instar l’alcalde a convocar, com diu la normativa, que més d’un quart dels regidors
que formen part del Ple puguin convocar un Ple extraordinari amb un punt de l’ordre
del dia que sigui el d’ordenances fiscals, i això farem aquest vespre mateix i esperem
demà al matí entrar-ho per registre, amb la qual cosa jo li demano, senyor alcalde, que
s’avingui a convocar aquest Ple abans del mes d’octubre, perquè, si passem del mes
d’octubre, tindran dos problemes: primera, que haurà de fer aquest Ple i, segona, que
li podem modificar les ordenances. A més, si és passat el mes d’octubre, haurà de
cobrar dos tipus d’IBI: el mes de gener i el mes de febrer, i els altres vuit mesos,
perquè el tema no estarà convocat.
Jo li demano que tingui respecte, igual que vol un referèndum, que també faci un
referèndum amb els seus regidors del seu Ple i, si la majoria volem que es convoqui
aquest Ple i que hi hagi unes ordenances fiscals aprovades per una majoria, doncs
accepti-ho i convoqui’l. Gràcies.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 00.30 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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