Núm. PLE 2012/17
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 20 de desembre de 2012
A la vila del Masnou, a les 20.07 hores del dia 20 de desembre 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.
També hi assisteixen 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 el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra.
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent
del 7 de novembre de 2012 i del Ple ordinari del 15 de novembre de 2012

S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent del 7 de novembre de 2012.
S’aprova l’esborrany de l’acta del 15 de novembre de 2012 amb una correcció a la
intervenció del senyor Joaquim Fàbregas, a la pàgina 7.
2)

Règim de sessions del Ple del mes de gener de 2013

El Sr. Pere Parés
Com es va informar, es proposa passar el Ple ordinari del dijous 17 al dijous 24, atesa
la problemàtica que hi hauria per convocar les comissions informatives quan s’escauen
durant les festes de Nadal. És necessària l’aprovació, senyora secretària, d’aquest
punt?
La Sra. secretària informa d’aquest punt.
“S’informa els assistents que, amb motiu de les festes de Nadal, el Ple del mes de
gener tindrà lloc el dia 24, a les 20 hores.
Així doncs, les comissions informatives i la Junta de Portaveus quedaran de la manera
següent.
Comissions informatives
- Comissió Informativa de Foment i Comissió Informativa de Manteniment i Serveis:
el dilluns 14 de gener de 2013.
- Comissió Informativa de Comunitat i Persones: el dimarts 15 de gener de 2013.
- Comissió Informativa d’Administració i Finances: el dimecres 16 de gener de 2013.
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Les comissions informatives es convocaran els dies següents:
-Comissió Informativa de Foment i Comissió Informativa de Manteniment i Serveis:
el dilluns 7 de gener de 2013.
-Comissió Informativa de Comunitat i Persones: el dimarts 8 de gener de 2013.
-Comissió Informativa d’Administració i Finances: el dimecres 9 de gener de 2013.
Junta de Portaveus
El dimecres 23 de gener de 2013, a les 20 hores.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
3)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El senyor Pere Parés informa dels punts següents:
Celebració del Dia Mundial contra la Sida
El 3 de desembre passat, amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, les
regidories de Joventut i Salut Pública van organitzar diferents activitats informatives
adreçades al jovent per informar-lo sobre la malaltia i com lluitar-hi. Alumnes de 3r
d’ESO dels centres escolars Bergantí, Sagrada Família i Institut Maremar van
assistir a la representació de l'obra teatral Que sí, vida!, a l'Espai Escènic Ca
n'Humet.
Fira de Santa Llúcia 2012
Entre el 6 i el 9 de desembre es va celebrar, al pati del Casino, la Fira de Santa
Llúcia, organitzada per la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del
Masnou amb la col·laboració de l’Ajuntament. Van participar a la Fira una
cinquantena de parades, en les quals s’oferia una àmplia oferta de productes i
serveis, des de productes alimentaris de qualitat i parament per a la llar fins a la
venda de productes típicament nadalencs, com figures de pessebre, tions...
Aquest any, l’assistència de visitants a la Fira ha estat superior a la d’anys anteriors.
El reforç en la difusió i la seva consolidació creiem que hi han ajudat.
Campanya de Nadal de suport al comerç local “Queda’t”
La Fira de Santa Llúcia ha servit per donar el tret de sortida a la campanya de
suport al comerç local i de proximitat impulsada per l’Ajuntament del Masnou amb el
suport de la Federació. La campanya de Nadal “Queda’t” té un format similar a la de
l’any passat, perquè els ciutadans comprin als comerços del Masnou.
Programació a l’Espai Escènic Ca n’Humet
El 9 de desembre, a l’Espai Escènic Ca n’Humet es va poder gaudir de ball amb la
Big Band Jazz Maresme, composta per 17 músics a l’escenari que van fer gaudir
els assistents del millor swing.
Consell Escolar Municipal del Masnou
El dia 11 de desembre es va celebrar a l’escola Rosa Sensat el Consell Escolar
Municipal del Masnou, on es van tractar, entre altres qüestions, els temes següents:
-

Línies de P3 i primers d’ESO per al curs 2013-2014
Problemes amb el programa d’admissió i vacants al Bergantí
Temes de manteniment en general
Obres pendents de la cuina del col·legi Lluís Millet
Sol·licitud de reunió de les AMPA per tractar la proposta 3/16
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-

Aplicació de subvencions al pressupost 2013
Substitucions del professorat per motius de baixa
Caiguda d’una pedra del talús de l’escola Lluís Millet
Sessions públiques del Consell Escolar Municipal
Renovació dels membres d’aquest mateix Consell
Text de rebuig a les mesures adoptades en contra de l’educació
Justificacions de subvencions
Presentació del portal d’Internet d’orientació acadèmica i activitats de la
Regidoria
- Informacions d’altres regidories
Presentació a la seu de la Creu Roja del Masnou dels projectes de proximitat
per a la gent gran
El 12 de desembre, la Creu Roja i la Diputació de Barcelona van presentar els seus
projectes de proximitat per a gent gran en un acte a la seu de la Creu Roja al
Masnou. Hi han intervingut el president de la Creu Roja a la demarcació de
Barcelona, AAAAA; la directora de l’àmbit de Gent Gran i Atenció a la Dependència
de l’entitat, HHHHH, i el diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, ZZZZZ. Els ha acompanyat la regidora de Serveis Socials
de l’Ajuntament, Noemí Condeminas.
Activitats a la Biblioteca
El dia 12 de desembre es va dur a terme a la Biblioteca del Masnou una xerrada
col·loqui sobre el càncer, organitzada en col·laboració amb Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, com a activitat complementària a la La
Marató que TV3 realitza cada any.
En finalitzar l’acte, s’ha posat a la venda la novel·la Savassona, de l’escriptora
masnovina SSSSS, amb la finalitat de recaptar fons per efectuar una donació a
aquesta Marató.
El dia 14, la Biblioteca també va oferir al públic infantil una sessió de L’Hora del
Conte a càrrec del rondallaire MMMMM, que, tenint en compte les dates, ha explicat
principalment contes relacionats amb el Nadal.
El mateix dia, a la sala polivalent de la Biblioteca, es va presentar el llibre de contes
per a l’educació emocional del masnoví d’adopció CCCCC titulat El gran llibre de
les emocions.
Presentació del portal Un Portal.cat
El dia 13 de desembre, a la sala de plens, es va presentar el portal Un Portal.cat,
adreçat a estudiants de batxillerat i dels últims cursos de l’ESO, a les famílies, i als
tutors i orientadors de l’ensenyament secundari per ajudar a fer la tria d’estudis. El
portal aplega tota l’oferta d’estudis de graus, màsters, postgraus, formació contínua,
cicles formatius, etcètera, que es poden cursar a Catalunya.
L’Ajuntament ha fet una inversió econòmica que permet rebre sessions d’orientació
als centres de secundària i assessorament als orientadors, així com l’accés il·limitat
al web per als cinc centres de secundària que hi ha al municipi, el Centre de
Formació de Persones Adultes, el Punt d’Informació de Joventut i la Regidoria
d’Ensenyament.
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Audiència pública per al projecte de la Casa del Marquès i millores al parc del
Llac
El dia 13 de desembre hi va haver una audiència pública al col·legi Lluís Millet per
explicar el futur i el projecte immediat de la Casa del Marquès i les millores al parc
del Llac, dins del projecte FEDER 2007-2013.
Després de la presentació, els veïns van poder preguntar sobre el projecte i les
problemàtiques de la zona.
Activitats al Museu
El dia 15 de desembre es va inaugurar al Museu l’exposició “Cinquanta anys de la
nevada del 1962” i el dia 16 de desembre es va inaugurar a Gent del Masnou.
Les exposicions seran al Museu fins al 12 de gener i a Gent del Masnou, fins al 24
de gener.
Activitats de les entitats
El dia 14 de desembre, el casal d’avis de Can Malet i l’Associació UNESCO del
Masnou van organitzar el concert de Nadal amb la soprano FFFFF i la coral infantil
UNESCO.
El diumenge 16 de desembre al matí, l’Associació de Veïns del Carrer de Sant
Rafael va organitzar una tirada de bitlles catalanes en benefici de La Marató de
TV3.
L’Associació Fotogràfica del Masnou, en col·laboració amb l’Ajuntament i
l’Associació La Fulla, va dur a terme, al carrer de Roger de Flor, un projecte
fotogràfic anomenat “De cara contra la droga”, que pretén sensibilitzar la població
de la problemàtica de la drogodependència.
A la tarda, l’Estudi Musical Carme Amo va representar, a l’Espai Escènic Ca
n’Humet, el 28è Concert de Joves Intèrprets del Masnou.
Pessebre a Els Vienesos
El dia 14 de desembre, unes dues-centes persones van gaudir d’una tarda
agradable a l’espai Els Vienesos observant el pessebre muntat pel Centre Cultural
Luz del Alba. Aquest pessebre estarà muntat totes les festes de Nadal a l’espai de
trobada de l’equipament. L’horari serà de 17 a 21 hores.
A les 20 hores, amb el concert de Nadal de la UNESCO es va donar el tret de
sortida d’un seguit d’actes i d’activitats per a infants i famílies que aniran del 14 de
desembre al 5 de gener.
Noces d’or
El dissabte 15 de desembre, la sala de plens de l’Ajuntament del Masnou va acollir
la celebració de les noces d’or, en què es van homenatjar sis parelles del municipi
que han celebrat els cinquanta anys de matrimoni durant el 2012.
Concert de Nadal amb la coral infantil de la UNESCO i la nova coral Scandicus
El dia 20 de desembre, a la plaça de Marcel·lina de Monteys, la coral infantil de la
UNESCO va cantar sis nadales, en català, castellà i fins i tot en alemany. La coral
Scandicus va cantar també quatre temes: tres nadales i una versió molt diferent del
Boig per tu.
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Per acabar, van cantar totes dues corals juntes, amb l’acompanyament de la
soprano FFFFF, també directora de la coral infantil.
Per concloure, el diumenge 16 de desembre va tenir lloc una recollida de joguines
per part del Club Atlètic del Masnou al camp municipal del Masnou, amb la
presència d’alguns d’aquests membres del consistori.
4)

Donar compte dels decrets d'Alcaldia

a.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 8 de novembre de 2012, pel qual
es nomena la responsable de l’Oficina d'Atenció Ciutadana com a interlocutora
única de l’Ajuntament del Masnou davant el Consorci AOC.

b.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 de novembre de 2012, pel
qual es deleguen totes les funcions de Secretaria el dia 30 de novembre de
2012.

c.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 23 de novembre de 2012, pel
qual es designa un advocat perquè representi i defensi els interessos
municipals en les diligències policials número 802231/2011 AT IUPREMIÀ.

d.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 3 de desembre de 2012, pel qual
es designa una lletrada i un procurador perquè representin i defensin els
interessos municipals en el procediment abreujat número 475/2011 M2, en
matèria de responsabilitat patrimonial.

e.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 5 de desembre de 2012, pel qual
es deleguen totes les funcions de Secretaria el dia 7 de desembre de 2012.

f.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 10 de desembre de 2012, pel
qual es deleguen totes les funcions de Secretaria el dia 11 de desembre de
2012.

g.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 12 de desembre de 2012, pel
qual es deleguen totes les funcions de Secretaria els dies 17, 18, 24, 27 i 28 de
desembre de 2012, i el 2 i 7 de gener de 2013.

5) Donar compte de les persones assistents a la sessió
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde,
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard
Garcia i Gebani, la Sra. 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
el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
S’excusa per la seva absència la Sra. Judit Rolán i Romero.
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6) Resposta a l’escrit presentat per Hamelin 2, SL, en relació amb la garantia,
mitjançant aval, del conveni de cessió d’ús de la Casa del Marquès
El senyor Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la
proposta següent:
“Vist l’escrit presentat per l’empresa Hamelin 2, SL, mitjançant el qual sol·licita la
cancel·lació de l’aval constituït com a garantia del conveni de cessió d’ús de la Casa
del Marquès, subscrit amb l’Ajuntament en data 29 de gener de 1998.
Vist que aquest conveni es va resoldre anticipadament per acord del Ple en data 21
de desembre de 2005.
Vist que l’apartat primer de la part dispositiva de l’acord esmentat estableix,
literalment, el següent:
“Aprovar l’expedient de rescissió del conveni subscrit entre aquest Ajuntament del
Masnou i Hamelin 2, SL, en data 29 de gener de 1998, per a la cessió d'ús de l’edifici
anomenat Casa del Marquès, situat en el carrer Joan Carles I, 12, del Masnou, en
base als fets i fonaments jurídics que figuren en el cos de l’acord, amb execució de la
garantia prevista a l’apartat novè del referit conveni.”
Atès que, per acord del Ple amb data 20 d’abril de 2006, es va desestimar el recurs
de reposició interposat per l’empresa Hamelin 2, SL, contra l’acord adoptat a la
sessió plenària ordinària del 21 de desembre de 2005.
Vist que la decisió municipal de resolució anticipada del conveni es va impugnar
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vist que el Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona va desestimar parcialment,
per sentència de data 8 de gener de 2008, la demanda interposada per Hamelin 2,
SL, contra la resolució de l’Ajuntament del Masnou de 20 d’abril de 2006, i va
confirmar-la per ser ajustada a dret, a excepció de la declaració d’extemporaneïtat
relativa al recurs de reposició.
Vist que aquesta sentència, i per tant la validesa de l’acord municipal, es va confirmar
en apel·lació mitjançant la sentència 227/2010 de la Sala Contenciosa Administrativa,
secció 5a, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs
d’apel·lació interposat per Hamelin 2, SL, i que aquesta sentència és ferma a dia
d’avui.
Vist que les sentències esmentades ratifiquen els acords municipals en relació amb
la rescissió anticipada del conveni i les seves conseqüències.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Posar en coneixement d’Hamelin 2, SL, que els acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament en data 21 de desembre de 2005 i 20 d’abril de 2006 determinaven la
rescissió del conveni amb execució de la garantia constituïda mitjançant aval.
Aquests acords, vàlidament aprovats, si bé es van recórrer en via contenciosa
administrativa, van ser ratificats i se’n va reconèixer la plena validesa mitjançant
sentències recaigudes en el procediment. No existeix, per tant, cap canvi de
circumstàncies que justifiqui legalment la devolució de l’aval.
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Segon. Reconèixer, atès que la incautació de la garantia no s’ha fet efectiva fins al
moment, les despeses que ha pagat l’empresa reclamant per al manteniment de
l’aval des de la data d’adopció de l’acord de rescissió, prèvia acreditació de les
despeses esmentades per part de l’empresa.
Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a
l’execució de l’acord esmentat.
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada i a la Tresoreria Municipal als
efectes que es procedeixi a l’execució de la garantia, i compensar el peticionari per
les despeses suportades pel manteniment de l’aval des de la data d’adopció de
l’acord de rescissió.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
7) Ampliació del requeriment previ a la via contenciosa administrativa, previst a
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, presentat davant el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, formulat en relació amb l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de setembre de
2011, en virtut del qual s’aprovava definitivament la modificació puntual del Pla
general d’ordenació al nucli antic i l’eixample del Masnou
El senyor Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta
següent:
“Vist el requeriment previ a la via contenciosa administrativa, previst a l’article 44 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
presentat per l’Ajuntament davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya en data 5 de juny de 2012, en virtut del qual se sol·licitava
la modificació del redactat del punt 1.2 de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de setembre de 2011, pel qual s’aprovava
definitivament la modificació puntual del Pla general d’ordenació al nucli antic i
l’eixample del Masnou.
Atès que a l’escrit esmentat s’exposava que l'acord de la CUTB estableix, en el punt
1.2, que es condiciona la implantació d’un programa bifamiliar segons el mòdul de 70
m²/habitatge al compliment dels requisits següents: en primer lloc, que aquesta
només sigui aplicable en parcel·les que afronten a carrers d’amplada igual o superior
a 6 m, i segonament, que aquestes garanteixin la reserva d’aparcaments
corresponent mitjançant una àrea qualificada de Bg o Bg1.
Atès que el PGO anterior a la modificació no establia cap limitació a la densitat, cosa
que ha produït una transformació urbana del model de la casa de cos a blocs
plurifamiliars en àrees centrals del municipi.
Atès que l'epígraf Bg o Bg1 no correspon a cap qualificació urbanística del pla, sinó a
un paràmetre edificatori de la zona del nucli antic (clau 10).
Atès que l'opció de l'ús bifamiliar, a raó de 70 m2 de superfície mínima d'habitatge,
prové de la voluntat expressa de mantenir la tipologia edificatòria de la casa de cos
del Maresme, molt característica del Masnou, justificada des de la reducció explícita
de la densitat, el manteniment del model tipològic actual i un estudi global de les
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reserves d'aparcaments en àrees de nova transformació com és el cas de les
reserves previstes en sectors com l'Estampadora o l'Illa Centre.
Per tot el considerat, caldria eliminar la vinculació de l'ús en àrees que tinguin una
àrea qualificada de Bg o Bg1.
Per tant, el redactat del punt 1.2 de l’acord d’aprovació definitiu de la modificació
puntual del Pla general d’ordenació al nucli antic i l’eixample del Masnou que es
proposa és el següent:
“La implantació d’un programa bifamiliar segons el mòdul de 70 m²/habitatge serà
d’aplicació en carrers d’una amplada igual o superior a 6 metres i en aquells àmbits
protegits que estableixi el PEPPA del Masnou actualment en redacció. En qualsevol
cas, les àrees definides com a Bg o Bg1 es destinaran a aparcaments.”
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció
dels acords següents:
Primer. Ampliar el requeriment previ a la via contenciosa administrativa, previst a
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, presentat per l’Ajuntament davant el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 5 de juny de 2012, en virtut del
qual se sol·licitava la modificació del redactat del punt 1.2 de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de setembre de 2011, en virtut del
qual s’aprovava definitivament la modificació puntual del Pla general d’ordenació al
nucli antic i eixample del Masnou, i de conformitat amb la part expositiva del present
acord, modificar la redacció del punt 1.2 de la resolució referida en el sentit exposat
en el present escrit.
Segon. Donar trasllat del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
8) Aprovació de l’expedient de contractació de l’explotació mitjançant
concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del
Masnou, per al període 2013-2017, i convocatòria de la licitació, mitjançant
procediment obert amb diversos criteris de valoració
El Sr. Pere Parés
El Govern ha introduït millores en el text, algunes de les quals ja han quedat
plasmades per escrit, a proposta dels grups municipals, per fer un bon text i
sotmetre’l a votació en un Ple extraordinari, properament.
Els grups municipals n’han estat informats en Junta de Portaveus i, per tant, estem
en espera de la convocatòria de la comissió informativa corresponent.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
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9) Declaració de no-disponibilitat de crèdits previstos per a la paga
extraordinària del mes de desembre 2012
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta
següent:
“Vist que el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat expressa que la reducció
del dèficit públic, sense menyscabar la prestació dels serveis públics essencials,
exigeix continuar adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i urgents adreçades
a racionalitzar i reduir la despesa de personal de les administracions públiques i a
incrementar l'eficiència en la seva gestió. En aquest sentit, entre altres mesures que
afecten el conjunt dels empleats públics, l'article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat regula la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012 al personal del sector públic. També especifica que, l'any 2012, el personal del
sector públic definit en l'article 22/1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2012 (LPGE 2012) veurà reduïda les seves retribucions
en les quanties que corresponguin percebre al mes de desembre com a
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents d'aquest mes.
Vist que la modificació de la nota informativa del setembre de 2012 relativa a
l’aplicació per les entitats locals del que s’estableix a l’article 2 del Reial decret llei
20/2012 i 22 de la Llei 2/2012, dels pressupostos generals de l’Estat per al present
exercici, la qual va ser publicada per a general difusió a la pàgina web d’aquest
Ministeri, a l’oficina virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals.
Vista l’obligatorietat de la nota, en què s’estableix: immobilitzar, en el present
exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de les pagues esmentades.
Vist que des de Recursos Humans s’ha emès l’informe de l’import estimat de la paga
extraordinària del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Masnou
corresponent al mes de desembre de 2012, que és de 411.401,88 euros.
Atès que l’article 33.3 del Reglament de pressupostos, aprovat pel RD 500/1990 de
20 d’abril, atorga la competència de la declaració de no-disponibilitat dels crèdits
pressupostaris al Ple de la corporació, així com a la base 17 de les d’execució del
pressupost vigent.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Aprovar la declaració de no-disponibilitat del crèdit pressupostari de les
partides que es detallen a l’annex d’aquesta proposta per import de 411.401,88
euros, de manera que els ingressos afectats queden per realitzar aportacions a plans
de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat amb la Llei
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en els termes i
l’abast que es determini a les Lleis de pressupostos corresponents.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERCAM, PP i GIM) i 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria
absoluta.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El vot del nostre Grup ha estat negatiu perquè la proposta és
conseqüència d’un reial decret llei al qual s’ha referit el regidor d’Hisenda. És un
decret del PP i és un nou atac contra la funció pública, perjudica seriosament el
poder adquisitiu i els drets salarials i laborals dels treballadors i treballadores públics,
i, a més, trepitja competències de la Generalitat de Catalunya. No és ara el moment
d’enumerar totes les perles d’aquest Decret llei, però sí que vull ressaltar-ne unes
quantes: possibilitat de suspensió o modificació dels convenis col·lectius i d’acords
que afectin el personal laboral, es redueixen els dies de lliure disposició, també les
retribucions dels treballadors públics en cas d’absència per incapacitat laboral, es
redueixen també del 60 al 50% les prestacions d’atur, a la vegada que eximeixen les
empreses d’una part de la cotització que correspon al treballador aturat, s’empitjorà el
règim d’accés a la renda activa d’inserció, no oblidem que s’augmenten els tipus
d’IVA general i el reduït al 21 i al 10%, es redueixen les prestacions i serveis a la
dependència i, finalment, que és el motiu pel qual debatem aquest punt, se suprimeix
la paga extraordinària i les pagues addicionals dels complements específics o
equivalents. Ni compartim els missatges de criminalització de les treballadores i els
treballadors públics, ni tampoc compartim aquestes mesures que es presenten com a
exemplificatives, però el que fan en realitat és carregar el pes de la crisi sobre els
assalariats, mentre que s’adopten mesures vergonyoses com l’amnistia fiscal.
Finalment, no hem d’oblidar que la decisió de la supressió d’aquestes pagues i
d’aquests complements és un cop mortal al comerç. Si només en el cas del Masnou
acabem de sentir que l’import afectat supera els quatre-cents onze mil euros,
fàcilment podem arribar a la conclusió que l’impacte negatiu d’aquesta mesura,
l’impacte global, impedirà que centenars de milions d’euros —i no es cap
exageració— serveixin per revitalitzar la situació d’aquest sector i comprovarem,
malauradament, com passades les vacances hi haurà un nombre important de
comerços, de petits comerços, que tancaran les portes, i esperem que cap d’aquests
no siguin del nostre municipi.
Aquestes són les principals raons que justifiquen el nostre vot negatiu, i vull acabar la
meva intervenció traslladant la solidaritat del nostre Grup Municipal, que estic segur
que és compartida per altres grups del consistori, amb tots els treballadors i
treballadores de l’Ajuntament del Masnou, i oferint-nos a donar el suport en totes
aquelles reivindicacions que dins la legalitat puguin plantejar per aconseguir
minimitzar l’impacte d’aquestes mesures.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, acollint-se a aquesta solidaritat que ha
expressat el company Màxim sobre els treballadors municipals, el nostre Grup
Municipal hi ha votat en contra, com ha explicat aquí el company d’ICV, perquè
estem absolutament en contra del Reial decret 20/2012, que entre moltes mesures
que ha explicat ara afecta la paga extraordinària de tot el sector públic. No només
contents amb això, el Govern, a més a més, obliga que cada ajuntament, aquí votem
la no-disponibilitat d’aquests recursos, de la paga extraordinària. Nosaltres no només
ens neguem a votar-ho, sinó que, a més a més, volem manifestar que som totalment
contraris a aquesta normativa. Entenc que l’hem d’acatar perquè no tenim diners ni
més remei, però una altra cosa és que ens neguem a votar-hi a favor. Gràcies.

10

El Sr. Pere Parés
Jo diria que jo i els responsables del Govern mai no hem votat una cosa tan a disgust
com aquesta vegada. Ens ho exigeix la Llei. Molts dels partits que avui hi han votat
en contra en els llocs on governen tenen l’obligació de votar-hi a favor. És veritat que
jo no entraré a qualificar si la mesura és encertada o desencertada, però, en fi,
nosaltres també ens solidaritzem i el consistori ja fa dos mesos ho va fer amb la part
proporcional de l’aportació amb els treballadors i treballadores del sector públic. Bé,
en definitiva, esperem que d’això no se’n ressentin... Els que se’n ressentiran molt
seran els comerços d’aquí, del Masnou, però, com a anècdota, jo ja vaig dir que
justament el dia en què es va anunciar aquesta mesura, una important fàbrica del
Masnou, aquell mateix dia, va tenir una davallada de les seves comandes. La realitat
és aquesta i, en fi, gairebé per imperatiu legal —gairebé, no és aquesta l’expressió—,
però jo diria que nosaltres, en aquest cas, ens sentim dolguts de votar a favor d’això.
Aquesta és la realitat.
10) Aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdits de l’empresa CESPA
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta
següent:
“En data 22 de desembre de 2011, el Ple d’aquesta corporació va declarar la
continuïtat del contracte de neteja de la via pública i recollida d’escombraries fins al
30 de juny de 2012, amb aplicació de les mateixes condicions i preus del contracte
vigent.
Des d’aquella data no s’ha produït cap altre acord en referència a l’adjudicació del
servei, però l’ha continuat prestant el mateix contractista, ja que és un servei de
prestació obligatòria per part de l’Ajuntament.
Atesa l’existència de factures que es troben pendents de tramitar des de la
Intervenció, fet derivat de la no-existència de contracte ni cap acord que en permeti la
comptabilització, així com revisions de preus pendents d’aprovació.
Per tal de procedir a la seva comptabilització és necessari:
1. Que l’òrgan competent aprovi les revisions de preus que es troben
pendents.
2. Tramitar un expedient de reconeixement extrajudicial per tal que el Ple
aprovi les factures pendents de comptabilització.
Atès que quedaran pendents de tramitació les factures corresponents als serveis
prestats de novembre i desembre d’enguany.
Vist l’informe d’Intervenció amb data de 4 de desembre d’enguany en el qual
s’estableix la viabilitat de l’expedient.
Vistos els informes de la tècnica de Gestió Econòmica en què s’analitzen les
revisions de preus pendents d’aprovació incorporats a l’expedient.
Vista la conformitat atorgada a les factures pel cap de Manteniment i Serveis.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
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Primer. Aprovar les revisions de preus pendents d’acord amb els informes tècnics
incorporats a l’expedient per al període gener 2012 – desembre 2012, pels imports
totals que s’indiquen en el quadre següent amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que s’indiquen:
CONCEPTE

PARTIDA

ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2011 PEL PERÍODE GENER-MAIG
2012 DE LA NETEJA VIÀRIA
12MS 1630022700
ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2011 PEL PERÍODE GENER-MAIG
2012 DE NETEJA VIÀRIA SERVEI AMPLIAT
12MS 1630022700
ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2011 PEL PERÍODE GENER-MAIG
2012 DE LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (REBUIG)
12MS 1620022700
ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2011 PEL PERÍODE GENER-MAIG
2012 DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
12MS 1620122700
ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2012 PEL PERÍODE GENER-DES.
2012 DE LA NETEJA VIÀRIA
12MS 1630022700
ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2012 PEL PERÍODE GENER-DES.
2012 DE NETEJA VIÀRIA SERVEI AMPLIAT
12MS 1630022700
ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2012 PEL PERÍODE GENER-DES.
2012 DE LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (REBUIG)
12MS 1620022700
ENDARRERIMENTS REVISIÓ PREUS 2012 PEL PERÍODE GENER-DES.
2012 DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
12MS 1620122700
TOTAL DESPESES

IMPORT

7.940,97
1.195,34
6.497,17
1.471,18
14.313,49
905,45
11.711,04
555,63
44.590,27

Segon. Reconèixer extrajudicialment les factures del proveïdor CESPA, SL, amb CIF
A82741067, següents, que s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries que
s’indiquen:
CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

CÀNON SERVEI DE NETEJA VIÀRIA MES DE
JULIOL. MANTENIMENT
AUGMENT DE PERSONAL DESTINAT AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. MES DE JULIOL.
MANTENIMENT
SERVEI NETEJA VIÀRIA MES D'AGOST
AUGMENT PERSONAL SERVEI NETEJA VIÀRIA
AGOST
AUGMENT PERSONAL NET.VIÀRIA SETEMBR.
SERVEI NETEJA VIÀRIA MES DE SETEMBRE
AUGMENT PERSONAL SERV. NET. VIÀRIA OCT.
SERVEI NETEJA VIÀRIA MES D'OCTUBRE

12MS 1630022700

53.686,69

12MS 1630022700

8.081,32

12MS 1630022700

53.686,69
8.081,32

12MS
12MS
12MS
12MS

8230,97
54.680,89
8.230,97
54.680,89
249.359,74

CÀNON DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES MES DE JULIOL. MANTENIMENT
SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES MES
D’AGOST
SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES MES DE
SETEMBRE
SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES MES D’OCTUBRE
BUIDAT CONTENIDORS SOTERRATS REBUIG JULIOL 2012
BUIDAT CONTENIDORS SOTERRATS REBUIG AGOST 2012
BUIDAT CONTENIDORS SOTERRATS REBUIG SET.
SERVEI BUIDAT CONTEN. SOT. REBUIG OCTUBRE

1630022700
1630022700
1630022700
1630022700

12MS 1620022700

43.925,48

12MS 1620022700

43.925,48

12MS 1620022700

44.738,91

12MS
12MS
12MS
12MS
12MS

44.738,91
6.202,82
6.400,48
6.317,69
6.656,88

1620022700
1620022700
1620022700
1620022700
1620022700
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SERVEI DE BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRATS
D'ORGÀNICA MES DE JULIOL. MANTENIMENT
BUIDAT SOTERRATS ORGÀNICA AGOST
SERVEI BUIDAT CONTENIDORS MES DE SETEMBRE
SERVEI BUIDADAT CONTENIDORS ORGÀN. OCT.

12MS 1620022700

1.584,85

12MS 1620022700
12MS 1620022700
12MS 1620022700

1.584,85
1.614,20
1.434,84
209.125,39

SERVEI RECOLLIDA ORGÀNICA JULIOL
SERVEI RECOLLIDA ORGÀNICA MES D'AGOST
SERVEI RECOLLIDA ORGÀNICA MES DE SET.
SERVEI RECOLLIDA ORGÀNICA MES D'OCTUBR.

12MS
12MS
12MS
12MS

1620122700
1620122700
1620122700
1620122700

TOTAL DESPESES

9.946,07
9.946,07
10.130,25
10.130,25
40.152,64
498.637,77

Tercer. Delegar en l’alcalde l’aprovació de les factures que puguin quedar pendents
corresponents als mesos de novembre i desembre, i donar-ne compte a la Comissió
Informativa d’Administració i Finances en la primera sessió que celebri.”
El Sr. Ernest Suñé
Nosaltres demanaríem, si és possible, la votació separada dels dos punts.
La presidència accepta votar la proposta en dos blocs.
Seguidament, el president la sotmet a votació amb el resultat següent:
El 1r bloc (corresponent al primer acord): 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM i
GIM), 3 vots en contra (ICV-EUiA) i 2 abstencions (PP). S’aprova per majoria
absoluta.
El 2n bloc (corresponent al segon i tercer acord): 11 vots a favor (CiU, ERC-AM i
GIM), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 2 abstencions (PP). S’aprova per
majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, molt breument. Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Bé, bàsicament, tot i que no és
el sistema que ens agradaria, que és el reconeixement extrajudicial de crèdit, i que
últimament l’estem utilitzant sovint, entenc que hi ha un problema, que no és d’ara,
sinó que és per caducitat o per la finalització d’un contracte de serveis que cal
renovar i que, per tant, ja s’havia fet fa anys, i per qüestions diverses encara no s’ha
pogut realitzar. Les explicacions que ens ha donat la Regidoria és que estan a punt,
com a mínim, de trobar-hi una solució, perquè aquesta manera de pagar les factures
normal, però poc habitual, doncs es deixi realitzar. Entenem que és una explicació
lògica que ens satisfà i sí que els desitgem i demanem que agilitzin al més aviat
possible el procediment per, com a mínim, licitar un concurs, encara que sigui d’aquí
a un any, i per començar, doncs, al més aviat possible.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. En la línia del que s’ha comentat, és clar, aquestes factures
s’han de pagar. És la neteja del poble i no podem deixar el poble brut. El que passa
és que hem de protestar perquè a hores d’ara no tinguem un conveni ja signat, un
contracte fet, com cal. Jo penso que és un endarreriment injustificable. El Govern ha
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tingut temps de tenir-ho en marxa, hi ha hagut temps de preparar-ho i licitar-ho, no
s’ha fet per diversos problemes propis del Govern, i pensem que ja toca posar fi al
tema, posar fil a l’agulla i que surti el contracte.
El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres hem votat en contra de totes dues propostes, tant de la revisió de preus
com del reconeixement extrajudicial, com una mostra de desacord amb l’actuació del
Govern municipal en aquest tema de la recollida d’escombraries i neteja de carrers.
Jo voldria recordar que, en el mandat passat, no una ni dues, sinó més de tres
vegades, en aquesta mateixa sala vam sentir crítiques, els que llavors governàvem,
que érem PSC i ICV-EUiA, del portaveu de CiU, que és ara el nostre batlle, el senyor
Pere Parés, i també del portaveu d’ERC, que ens criticaven perquè ens endarreríem
a l’hora d’elaborar els plecs i, després, perquè, una vegada elaborats i convocat el
concurs, quedava desert. Doncs bé, el que avui acabem d’aprovar no és res més que
una mostra de la ineficàcia d’aquest Govern que en els divuit mesos que han
transcorregut des que van prendre possessió, com recordava el regidor del Partit
Popular, no només no han adjudicat el servei, sinó que ni tan sols no han estat
capaços de redactar uns plecs, i ens han abocat d’aquesta manera a haver de
realitzar una licitació per un any en espera que, ara esperem que sí, abans de
Setmana Santa, ens han dit, i 22 mesos després de prendre possessió, estiguin en
condicions de convocar un nou concurs. Creiem que això, a més a més, perjudica les
arques municipals, perquè, amb la situació econòmica actual —avui sembla que n’hi
ha hagut una mostra—, les licitacions acostumen, primer, a tenir molts possibles
adjudicataris i, a més a més, les condicions a les quals es presten els serveis, des del
punt de vista econòmic, tenen uns costos més baixos per a l’Ajuntament. Per tant,
cada dia que passa estem perdent diners al Masnou i, per aquesta raó, també el que
fem. Encoratgem el Govern, com feia abans el regidor del Partit Popular, que posi fil
a l’agulla, que presenti aquesta proposta d’adjudicació per procediment negociat i fins
i tot que valori la possibilitat que sigui per un màxim d’un any, però que no cal que
esgotem aquesta adjudicació si abans que transcorri aquest any ja tenim un plecs de
condicions que ens permetin convocar i adjudicar el servei, i d’aquesta manera el que
farem serà estalviar-nos diners, segur, o com a mínim pel mateix preu aconseguir
millorar el servei que presti el nou adjudicatari. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem demanat una votació separada dels punts,
perquè entenem que el primer punt, que es tracta d’una revisió dels preus dels
serveis, que queden establerts pel contracte de prestació, cal complir-lo, és a dir,
encara que es faci amb retard, el Govern té l’obligació de complir allò que s’ha
compromès a fer, i no sempre els retards són culpa del Govern. No sé si aquest és el
cas, però, de vegades, la mateixa empresa fa la petició d’actualització de preus amb
retard. Això ha passat més d’una vegada.
El punt segon és diferent. Nosaltres som molt crítics amb el punt segon i volem
manifestar el que creiem que seria la nefasta gestió que aquest Govern ha fet, el
Departament de Manteniment, des de l’inici del mandat amb decisions
inversemblants, fora de tota lògica, que han suposat o van suposar la destitució del
regidor i han provocat una paràlisi que encara continua i creiem que condicionarà la
resta del mandat. Vostès van criticar a doble plana i amb majúscules que el 2012 es
va licitar una proposta que van qualificar d’irreal, inviable i que evidentment va quedar
deserta. Quants concursos han quedat deserts des que vostès governen? Més de
tres, que jo recordi. Això sí, he de dir que, pel que fa a la neteja, han complert, i no
han presentat cap proposta ni irreal, ni inviable, perquè, de fet, no han presentat cap
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proposta. I ara què? Ara presenten unes factures a les quals s’ha de fer front perquè
són serveis prestats i, doncs, demanen l’aval del consistori. Doncs, miri, nosaltres li
allarguem la mà per arribar a una entesa per consensuar un concurs, perquè es
presti un servei de neteja com es mereix el poble, que tal com han comentat altres
forces, no ha de ser necessàriament més costós, però sí que ha de ser millor. Per
aquest tema vostès tenen la nostra mà, però per mantenir aquest pagament de
serveis prestats, creiem que fora de tota lògica, amb el temps que han tingut per
poder realitzar el concurs, doncs, no ens hi trobaran. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Sí, només recordar que, com es va dir a la Comissió Informativa, es fa un procés
negociat per al 2013 i un plec de condicions que estarà a la primavera per licitar per
als propers vuit o deu anys a partir del 2014. En tot cas, fa un any se’ls va distribuir
un plec de condicions, una proposta de plecs de condicions, que es va distribuir fa un
any a tots els grups municipals.
El Sr. Pere Parés
Volia fer un aclariment. El senyor Ferran Flo no va ser destituït, no va ser destituït
com ha dit vostè, sinó que ell mateix va entendre una situació... Ell va presentar la
seva renúncia, que, ja ho vaig dir en aquell moment, aquest és un fet que l’honorava,
però a ell se li van assignar noves responsabilitats del Govern, però en cap cas no va
haver-hi una destitució.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. No, no, si he de rectificar, rectificaré. Vull dir que, si el
senyor Ferran Flo, amb una acció que..., perquè realment hi ha pocs polítics que
posin el seu càrrec a disposició del responsable si creuen que ha fet una cosa que no
és del tot correcta o que no estan d’acord amb les decisions, doncs, si és així, jo no
només li ho reconec, sinó que el felicito, perquè és una decisió que no es pren sovint,
però el fet és que, a hores d’ara, no tenim concurs, i és una decisió o una situació
que, quan jo governava i jo tenia la responsabilitat, vostès, des de l’oposició, havien
criticat, i que, quan es va presentar un concurs, que lamentablement, perquè això
passa, va quedar desert, també van criticar. El temps va passar i nosaltres, és cert,
hem vist un esborrany, però ha d’entendre que és un esborrany al qual ni tan sols no
hem pogut fer propostes d’esmenes i no sabem si és una cosa definitiva, si és
realment el document amb el qual volen basar-se, perquè hi ha hagut un canvi de
responsable, i nosaltres estem a l’expectativa. A hores d’ara, sincerament, hem de
dir-li que no tenim un document sobre el qual puguem basar què és el que passarà i,
de fet, tant és així que el document que ha de permetre el concurs de la pròrroga
d’un any tampoc no l’hem vist, no, però és igual. Nosaltres tornem a oferir la nostra
mà estesa. Creiem que, per sobre del debat polític, hi ha garantir el servei als
ciutadans, serveis que estan pagant i pagant molt cars, i, per tant, nosaltres els
demanem que facin de govern, presentin una proposta i permetin que nosaltres des
de l’oposició puguem fer esmenes, i tant de bo que puguem arribar a una entesa per
permetre aprovar un document de consens. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Els proposem passar d’urgència una proposta, que és l’aprovació de l’aportació
econòmica a projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Ahir vam
anticipar-los per Junta quina era la proposta. Després, a la sortida, van tenir unes
explicacions més o menys detallades de la regidora de Solidaritat i Cooperació, la
15

senyora Noemí Condeminas. Faig l’encapçalament i després ratifiquem la urgència,
si els sembla.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre
del dia i prèvia declaració d’urgència
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova la urgència per
unanimitat, majoria absoluta.
a. Aprovació de l’aportació econòmica a projectes del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
La senyora Noemí Condeminas i Riembau, regidora de Solidaritat i Cooperació,
llegeix la proposta següent:
“Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació
formada per ajuntaments i altres administracions locals de Catalunya, un dels
objectius del qual és la gestió dels recursos econòmics que aporten els socis per a
l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament.
Vist que l’Ajuntament del Masnou és soci del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament des de l’any 1993 i que el compromís dels socis del FCCD és
col·laborar econòmicament amb els projectes que presenta anualment l’associació
esmentada.
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té com a finalitat, entre
d’altres, la d’administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’Associació per a
projectes d’ajuda al Tercer Món i campanyes de sensibilització sobre la cooperació al
desenvolupament, segons consta al punt 2, de l’article 2 dels seus estatuts, actuant
com a entitat col·laboradora.
Vist el que estableixen els articles 12, 13, 15 i 16, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en relació amb les subvencions que atorguen les
administracions públiques, a través d’entitats col·laboradores, així com el que
estableix l’article 18 de la mateixa llei, sobre publicitat de les subvencions
concedides.
Vist l’informe de la tècnica de Diversitat i Ciutadania amb data 13 de desembre de
2012.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la despesa de 27.204,91 euros amb càrrec a l’aplicació 12 SL 23262
48000 del pressupost municipal vigent.
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, regulador de les condicions de l’aportació
que realitza l’ajuntament.
Tercer. Facultar l’alcalde per a la posterior gestió i signatura de tots els documents
necessaris per fer efectius els acords anteriors.
Quart. Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
La Sra. Noemí Condeminas
Agraïm el vot favorable de tots. Era un compromís que es va adoptar al Consell
Municipal de Solidaritat: que aquells diners que quedessin deserts fruit del concurs
de subvencions a les entitats al desenvolupament anessin íntegrament al Fons
Català, perquè anessin destinats a allò que a priori ja s’havia pressupostat. Gràcies.
11) Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la
sessió anterior
El Sr. Eduard Garcia
Sí, en tot cas per informar que al Ple passat em vaig comprometre a entregar uns
informes tècnics al senyor Frans Avilés. Els hi volia entregar abans del Ple, però no he
pogut. Si de cas quan acabem n’hi faria entrega.
També per respondre a un suggeriment que va fer la senyora Núria Fusellas sobre uns
coneguts o unes persones que s’havien trobat i que li comentaven que havien fet un
arranjament en una vorera de 4.000 euros, i que s’havien sorprès una mica quan
després havien hagut de pagar-ne les taxes i els impostos municipals. La informo que,
revisat l’expedient, un cop ens va donar les dades per permetre’n la localització, el
projecte que ens van presentar o el motiu que presentaven era un pressupost en
concepte de reparació del paviment exterior de l’entrada del seu garatge. En tot cas, la
informo que el pressupost que ens consta és molt inferior a aquests 4.000 euros. Ens
consta un pressupost de 950 euros i, en no fer esment a cap altra consideració i
tractant-se d’un arranjament a l’entrada del seu garatge, el que vam interpretar,
d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora del guals per entrada i sortida de
vehicles al nostre terme municipal, modificat per acord del Ple de l’Ajuntament del 19
d’abril de 2007, i en referència a l’article 7è del capítol 3r, pel que fa a les obligacions
dels titulars de les llicències, el punt 4t estableix que renovar el paviment de la vorera i
de la calçada de la zona corresponent al gual, quan resulti malmès per l’ús habitual del
o dels vehicles del titular o usuaris del gual, previ informe tècnic corresponent, és a dir,
en no haver-hi cap aclariment ni cap informació que feia pensar que aquest desgast de
la vorera podia ser per un ús públic i trobar-nos aquesta..., ser coneixedor de
l’Ordenança i trobar-nos aquest punt de l’obligatorietat de la seva responsabilitat sobre
reposar la vorera quan resulti malmesa per l’ús habitual de mateix titular del gual, el
que vam interpretar és que aquest era el cas i per això no se li va fer cap tipus de
bonificació ni en l’impost ni en la taxa. De totes maneres, si el cas no fos aquest,
rectifiquem la nostra voluntat de revisar l’informe i poder-ne parlar. És que a nosaltres,
al nostre departament, no hi consta cap queixa ni cap aclariment d’aquest titular.
Després, pel que fa al senyor Ernest Suñé, que va fer alguna pregunta respecte als
usos religiosos que va considerar que no quedava aclarida amb la resposta que se li
va donar al Ple anterior, li comunico que s’han mantingut reunions amb Urbanisme de
Barcelona, i que estem treballant per arribar a una solució satisfactòria per a tothom, i
esperem que els propers dies puguem donar-li més informació.
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Pel que fa a les preguntes que s’han presentat per escrit, com ja és habitual, s’han
respost per escrit. Res més, gràcies.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Una qüestió: en aquest Ple s’ha parlat alguna vegada, en
relació amb la retirada no consentida de les banderes que hi havia a l’edifici de Roger
de Flor —alguns inconscients havien retirat i havien fet algunes accions violentes en
aquest sentit—, però ara hem vist que no hi ha els pals, i és clar, el meu dubte és si té
a veure amb això o si no té a veure amb això. El cost dels pals tinc entès que és
bastant elevat, el de posar-los. Jo no sé si la retirada és definitiva o si és temporal i, és
clar, desconec el perquè, però, vaja, m’agradaria saber quin va ser el preu de
col·locació d’aquells pals, perquè no eren gens senzills tampoc, i els criteris o les raons
per treure’ls, i si és una decisió temporal o definitiva.
Quant a l’ordenança que tenim aquí de servei del taxi, m’agradaria saber si... Suposo
que hi ha un departament que en deu fer el seguiment i ens agradaria saber si hi ha
queixes dels usuaris o dels mateixos ocupants d’aquesta agència de taxis o si es fa el
seguiment sobre l’ús de les llicències i, en fi, si s’han posat sancions. Sembla que
últimament, almenys és el que sentim, i ens agradaria que l’Ajuntament en ho
confirmés, que no són bons temps per al servei de taxi, que fins i tot hi ha una certa
mala maror entre els mateixos usuaris o propietaris de llicències, i que, a vegades, bé,
s’han saltat algunes de les ordenances del servei del taxi. Ens agradaria saber qui en
fa el seguiment, si s’ha posat algun tipus de sanció, si és veritat que hi ha alguna cosa
que no funciona i si s’hi posarà ordre o no s’hi posarà ordre. Una mica volem que ens
aclareixin si és veritat que ara mateix no s’està complint del tot correctament.
Ens podrien fer també una llista del 2011 i 2012 de les reclamacions que han realitzat
ciutadans d’aquest municipi, o no, per responsabilitat patrimonial, contra
l’Administració. Ens agradaria que ens en poguessin facilitar una llista i una mica el
que reclamaven, el concepte, i, bé, la decisió de l’Ajuntament, o de l’equip
assegurador, que en aquest cas és el que respondria davant de determinats sinistres, i
valorar-ho respecte al 2011, perquè últimament sí que sentim que en informacions de
l’Alcaldia o en informacions de decrets d’Alcaldia es fa al·lusió a determinades
actuacions i em sembla que en podria haver augmentat en nombre. Bé, per fer un
seguiment respecte al 2011 i del que portem del 2012, que ja finalitza.
I, finalment, es va parlar a través d’uns usuaris d’aquí, del municipi, del carrer de
Salvador Espriu i voltants sobre l’estat d’aquella zona. Em consta que crec que volien
venir també a fer algun suggeriment avui, però, bé, jo crec que al Ple passat ja vaig
intentar no dir res per respecte, però jo crec que la cosa, pel que jo sé, segueix igual o
pitjor, perquè ja s’ha comès algun robatori d’alguna canonada que els impedeix gaudir
pacíficament dels seus habitatges, i la situació deu estar començant a ser preocupant,
sobretot per als veïns. Entenc que és una situació que ningú no ha de suportar, però
és que, a més, segurament estan pagant un impost de béns immobles prou important
perquè, com a mínim, els serveis bàsics es puguin garantir: la seguretat, la higiene i la
neteja. Desconec què s’ha fet des del Ple passat fins al dia d’avui, després de les
queixes que van presentar aquí, personalment, però jo crec que s’ha de fer una
actuació contundent i que fins i tot s’ha d’incloure en el pressupost de l’any vinent com
a mesura extraordinària, ja que cal que es faci i que se’ns expliqui per què almenys
amb això, però ja els avancem que tindran el suport del nostre Grup, almenys en això.
Jo crec que s’ha de solucionar de manera immediata i seria el més desitjable, entenent
que són coses que no seran immediates, però que la solució sigui al més aviat
possible. Gràcies.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Tinc algunes preguntes. N’hi ha una que la tenia com a
segona i la passo com a primera, perquè és sobre els pals de les banderes, i aprofito
per seguir una mica en la línia que estava comentant el company del GIM.
Fa uns plens vam preguntar per l’estat del pal on onejava la bandera espanyola.
Onejava torçada i sembla que estava defectuosa, hi ha havia alguna cosa per arreglar,
juntament amb la catalana, l’europea i la del Masnou. Crec que hi havia totes les
banderes, no sé si en poso alguna de més o de menys, i onejava torçada, estava
caiguda i vam demanar què passava. Bé, el suport estava deteriorat i van trigar una
mica a arreglar-lo, es va solucionar i aquí va quedar bé, cap problema. Aquesta va ser
una primera pregunta, un primer fet, sobre aquests pals que vam fer al seu dia.
Posteriorment, i un cop arreglada la bandera, tot continua amb normalitat, però ens
trobem que uns vàndals les arrenquen i ens trobem que, un bon dia, no hi ha bandera.
Tinc coneguts per la zona i m’avisen: “No hi ha bandera!” Hi passes i, doncs sí, no hi
ha bandera, han arrencat la bandera. Llavors, vam demanar al seu dia al regidor
corresponent, ja que tenim una estupenda càmera que enfoca la zona de les
banderes, i diu: “Visualitzin la cinta, vejam qui ens ha arrencat aquesta bandera, i que
ens la pagui, perquè això és bé patrimonial del municipi i, això, a qui pertoqui, ens ho
ha de pagar.” La cinta és va visualitzar, però, mala sort, encaputxats i tal, i no es veien.
Bé, no es va poder visualitzar bé i no en vam treure l’entrellat. No vam poder posar la
denúncia corresponent, que és el que hauríem fet si haguéssim localitzat la persona, el
vàndal que va fer això. Aquest va ser el segon fet.
Es va restituir, tercer fet, i es va tornar a posar la bandera, i, properes les eleccions,
ens tornem a trobar amb la mateixa història, la bandera torna a no ser-hi un altre cop,
algú se l’ha emportada, l’ha arrencada o l’ha feta malbé. I vaig tornar a preguntar pel
tema de la cinta i no sé si no se’m va contestar o si se’m va... No ho recordo ara
mateix, però tampoc no es va poder localitzar la persona. La qüestió jo penso que ja
començava a ser incòmoda. Jo tinc la sensació que ja comencen a ser incòmodes les
preguntes que faig sobre la bandera, perquè, és clar, una vegada, dues vegades, tres
vegades i, de cop i volta, un dia no hi ha els pals, han desaparegut, no hi ha banderes,
no hi ha els pals, no hi ha problemes, el regidor no ho tornarà a preguntar més, perquè
jo penso, no ho sé, és la sensació que tinc, que potser morta la cuca mort el verí,
traguem-ho i menys problemes per a tots. Llavors, és clar, m’agradaria fer una sèrie de
preguntes. No és que pensi malament, però, bé, qui va decidir el canvi d’ubicació de
les banderes, dels pals, si és que s’han canviat d’ubicació? Potser són al magatzem,
tombats, no sé si se’ls ha donat una altra ubicació o què es farà amb això ni per què
s’han tret. Qui ha decidit aquest canvi? “Jo he decidit això i per això.” Bé, que ens
expliqui, si us plau, aquest tema.
Jo penso, és una opinió, que era incòmode tenir la bandera espanyola perquè després
de dos o tres actes violents, era incòmode per a algú i algú ha decidit treure-la. És una
opinió personal.
Després, si algun dia d’algun vídeo surt alguna imatge captiva, doncs ràpidament
anem per feina. I després, si algun dia es detecta algun dels autors, com a mínim, que
es paguin tots els costos, perquè això són béns del municipi.
M’agradaria que me’n pogués donar una resposta al proper Ple, quan toqui, al més
aviat possible.
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Després, tenia una segona qüestió sobre una consulta, una reunió que vam tenir amb
un veí del Masnou, el senyor WWWWW, que ens acompanya avui al Ple. És un tema
de guals, també. Ell, al seu moment, va demanar donar de baixa un gual i se li va
demanar que havia de restituir la vorera amb el cost corresponent que fos. Fins aquí
ho entenc, que és el procediment normal, això correspon a la normalitat, el que passa
és que ell va dir, bé, a mi em demanen això, que és correcte, i va dir “vaig a mirar a
l’entorn com està el pati dels guals del poble, vejam si a tothom li exigeixen el mateix
que m’estan exigint a mi”. Llavors, em consta que s’ha molestat, ha fet la feina de fer
una revisió exhaustiva d’una bona part dels guals del municipi i sembla que, i és una
cosa que m’agradaria que es revisés, que s’ha trobat, segons em manifesta, amb una
gran quantitat d’irregularitats.
Entre d’altres, em cita que hi ha zones que no estan senyalitzades, no hi ha guals, hi
ha d’altres plaques, que són la Bòbila, República Argentina, avinguda de la Generalitat
de Catalunya, etc. En d’altres, ens comenta que les plaques no es corresponen amb
les plaques que s’han de tenir, hi ha plaques antigues o obsoletes, no estan
degudament legalitzades, etc. Bé, pensem que és un tema, a priori, pels números que
ens van facilitar, que ens agradaria que es comprovés per saber quants guals hi ha al
municipi en situació d’irregularitat o si tenim expedients oberts per aquest motiu.
Quants expedients s’han obert l’any 2012 per aquest motiu? Quants guals hi ha donats
de baixa o que s’hagin donat de baixa o no estiguin pagant i a quants propietaris s’ha
obligat a restituir les voreres, etc.? Penso que si, tal com es dedueix —que caldria
comprovar-ho realment—, hi ha un borsa important de descuit, per dir-ho així, dins de
l’actuació de l’Ajuntament, aquí potser ens podríem trobar un forat a les arques
municipals de temes que s’haurien de cobrar i no s’han cobrat. En qualsevol cas,
penso que és un tema que té prou envergadura, ja que, com a mínim, caldria mirar-ho
amb cura i donar-hi una resposta adequada.
Després, tenia una altra pregunta, que és sobre la Cursa de Sant Silvestre. Si no estic
errat, a la Sant Silvestre hi ha unes 1.500 persones inscrites —això diuen des de la
pàgina web de l’organització— i nosaltres, aquest Grup, l’any passat, arran també de
la Cursa de Sant Silvestre, vam comentar en aquest Ple i vam fer uns precs sobre
unes qüestions que penso que no s’han tingut en compte. O sigui, pensem que és un
acte d’èxit. L’any passat va sortir bé, aquest any també té pinta de sortir força bé, però
pensem que no estem aprofitant la marca Masnou i que podríem aprofitar-la amb un
acte d’aquestes característiques que aplega prop de 1.500 persones, moltes de les
quals vénen d’altres municipis, són gent de flor d’un dia.
Mirant el web de l’empresa que organitza la cursa, té uns patrocinadors, la majoria de
fora, l’Ajuntament d’aquí i algun més, però la majoria són de fora, però no es fa cap
referència ni al municipi ni als serveis que oferim, ni a la gastronomia, ni al turisme, ni
a l’oci del port, etc. És a dir, ens tornem a trobar que desaprofitem un acte
multitudinari, al qual ve molta gent de fora, per fer marca i per vendre el nostre poble
d’una forma turística, comercial, com puguem, però penso que no s’està aprofitant
l’ocasió.
L’any passat ho vaig comentar i aquest any em trobo que passa el mateix: no hi ha cap
oferta gastronòmica per a la gent que ve de fora, no hi ha res. Sols es va dir: “No, és
que ja són a prop Sant Esteve, les festes...” Sí, però si tu piques alguna porta, si ho
ensenyes, potser torna un cap de setmana aquesta gent i, si fas una oferta, si els fas
algun descompte, alguna proposta, etc., doncs segurament en gaudirien una mica,
alguna cosa més per arreplegar cap al municipi. Penso que perdem, un altre cop, una
oportunitat.
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Després, tenia una altra pregunta. Recentment s’ha signat un conveni amb la
Universitat Autònoma, crec que ho vaig veure en una Junta de Govern Local, per a la
prestació de serveis de mediació i diversitat religiosa, que és un tema que desconec
què és. M’agradaria que m’expliquessin en què consisteix aquest conveni, què abraça,
si té contingut econòmic i per quin motiu es demana un conveni d’aquestes
característiques, en quin sentit, i per a què serveix, una mica, ja que ho desconeixem i
ens agradaria conèixer-ho.
Després, també, ja ho vaig preguntar en un Ple i ho vaig tornar a preguntar en un
segon, vaig demanar unes estadístiques al seu dia per valorar les multes que
s’estaven posant als vehicles al municipi i les multes que es posaven als incívics
tenidors o propietaris de gossos, i ho aclareixo: jo tinc un gos, no és que sigui un
antigossos, jo també tinc un gos i procuro ser tan net com sigui possible amb el meu
gos.
Al seu dia, ens vam trobar amb unes dades desbaratades, milers de multes per
aparcaments, zones blaves, etc., i, en canvi, de sancions per embrutar la via pública
n’hi havia una o dues, una xifra ridícula, absolutament desproporcionada. Crec que ho
vaig tornar a preguntar en un altre Ple i no n’he rebut resposta. Informalment
m’agradaria disposar-ne, no? Bé, doncs ho demano formalment ara, ara ho demano
formalment, i les dades de l’any 2012, més que res per veure si ha canviat la tendència
o si encara la inèrcia aquesta no s’ha pogut canviar. Si la tendència ha canviat i les
dades han canviat, jo me n’alegraré, perquè això vol dir que va en benefici de tothom.
Al seu dia ens va sorprendre molt. Vejam com ha anat el tema.
I, finalment, volia protestar per com s’ha utilitzat l’espai electoral dins de les últimes
eleccions autonòmiques. Hi ha hagut un abús, ús i abús d’espais per part d’alguns
partits, en concret de la CUP, que ha ocupat espais de manera il·legítima, il·legal i
d’una manera que no correspon al que toca en unes eleccions. Penso que aquesta
actitud no ha estat degudament sancionada i penso que, si hi ha unes regles de joc,
com a mínim, les hem de respectar tots. Qui té uns espais els ha de respectar. El que
no poden fer és fer un abús de l’espai públic, sigui qui sigui, per eleccions. El fet ha
estat reiteratiu. A més, ja no entro ni a comentar el vandalisme que hem sofert tots, pel
que he vist, d’arrencades de cartells, de pancartes, etc. Jo penso que, com en
aquestes eleccions, feia temps que no ho veia, i només s’han salvat els companys que
tinc aquí a la dreta, als quals crec que no se’ls en van arrencar tantes o les van
reposar molt ràpidament. Però el fet és que hi ha hagut un vandalisme per dos motius:
l’un, per sobreocupació de l’espai i, un altre, per fer malbé els cartells de tothom.
Penso que això no és acceptable i penso que és un tema que, per a properes
eleccions, quan toquin, ho hem de tenir molt present i hi hem d’estar a sobre perquè
no es tornin a repetir aquests fets. Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
Gràcies, senyor alcalde. Vull donar les gràcies al senyor Matas per les contestes que
m’ha fet sobre l’Associació de Veïns de Vila Jardí. Veig que han començat les accions,
tot i que en queden algunes, però, bé, espero que no desisteixin i continuïn treballant
per acabar aquestes accions.
I després, també, vull fer un prec que ja vaig fer dos plens abans, sí, dos plens, sobre
els sots al carrer de Navarra. A mi mateixa m’ha passat, eh, aparcant. M’he trobat la
roda del cotxe a dintre. Això no costa gens ni mica. Hi ha un bon nombre de veïns que
cada dia es queixen del mateix, però és que a mi, pam! Sabent-ho i tot, m’ha passat!
Agrairia, doncs si us plau, que prenguin nota d’aquests sots, que són perillosos.
Gràcies.
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La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Jo només voldria que constés a l’acta d’aquest Ple
el nostre reconeixement a l’escola bressol La Barqueta pel certificat aconseguit, un
reconeixement que dóna la Generalitat com a escola verda a més de setanta centres,
tretze dels quals han estat escoles bressols, i un per a nosaltres, per a l’escola La
Barqueta.
I també voldria fer una pregunta: com és que no hi havia ningú de l’Ajuntament a
l’entrega de premis el dia 15 de desembre, que és quan es van entregar i quan van
anar els membres de la comunitat educativa de La Barqueta a recollir aquesta
certificació? Gràcies. Bona nit.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Gràcies, bona nit. Primer, per un comentari anterior, nosaltres vam perdre
absolutament totes les pancartes, per exemple, absolutament totes, i una gran
quantitat de plafons. El que passa és que, no ho sé, el prec que has fet no sé quina
viabilitat té en un Ajuntament quan això és, en tot cas, un delicte electoral i em sembla
que l’única manera de fer-hi alguna cosa és a través de la Junta Electoral de Zona, a
Mataró, però, en tot cas, estem afectats tots.
La pregunta era per a la regidora Condeminas, de Benestar Social. Vaig fer-li unes
preguntes el mes d’octubre passat, han estat contestades i, en una li preguntava sobre
la valoració feta al servei SAD des que el porta el Consell Comarcal. Hi ha una
resposta aquí força curta. El que pregunto és si existeix una valoració escrita sobre
aquest servei i si me la pot fer arribar. Ja està bé. Els criteris, a més, justament són els
dos punts dels tres. La subrogació de treballadors és evident i els altres dos són en els
quals consta aquest traspàs al Consell Comarcal, i m’agradaria veure si hi ha cap
informe respecte a aquesta qüestió.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bona nit, senyor Parés. Gràcies. Per una vegada, i sense que serveixi de precedent,
coincidim amb el regidor del PP a l’hora de fer una pregunta al Govern, i és que el
nostre Grup també va rebre el mateix correu que vostès en el qual es parlava del tema
dels guals.
Com que jo la pregunta l’he entrada per escrit, doncs la vull formular malgrat que en
algun aspecte serà repetitiva. I diu el següent:
La primera. Fa uns mesos, un veí del Masnou va sol·licitar que es donés de baixa el
seu gual per no fer-ne ús. La resposta que va rebre va ser que no procedia, perquè la
vorera estava rebaixada i pintada de groc. A continuació, el mateix veí —jo no coneixia
el veí, eh— va adreçar un escrit al regidor d’Urbanisme en què li sol·licitava que
quedés sense efecte la seva petició de baixa del gual i li demanava que se l’informés
del nombre de llicències de guals concedides al municipi, i també que es prenguessin
mesures per regularitzar la situació de greuge comparatiu entre els que compleixen els
termes de concessió de llicències de guals i els que no, i adjuntava un recull fotogràfic
d’exemples que a dia d’avui encara estan en situació d’irregularitat. A la vegada,
aquest veí va fer un estudi, al qual també s’ha referit el regidor del Partit Popular, per
tal d’intentar determinar el nombre de guals existents al municipi independentment que
disposessin de placa numerada vigent, de placa no reglamentària o que no en
disposessin.
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En el seu nom, en el d’altres veïns que puguin estar en la mateixa situació i en el del
nostre Grup Municipal, formulem al Govern les preguntes següents:
Quins són els ingressos que generen les llicències de guals controlades per
l’Ajuntament (que segons la resposta que va rebre del regidor d’Urbanisme eren 972)?
Quina és la previsió d’ingressos que es deixen d’obtenir per la situació d’irregularitat
que correspon a les llicències no atorgades en tots els casos en els quals la vorera es
troba rebaixada, i, per tant, previsiblement s’està davant de la utilització no atorgada
d’un gual?
Quines mesures han pres des que aquest veí va posar en coneixement del senyor
regidor d’Urbanisme aquesta situació, en relació amb aquest tema, i també quins són
els controls que s’efectuen sobre les llicències atorgades i sobre aquells guals que o
bé disposen de placa no reglamentària o bé no en disposen?
En relació amb aquest mateix tema, demanem al Govern que encarregui al personal
de l’Ajuntament les tasques necessàries per tal de fer aflorar aquests possibles guals
no autoritzats i per instar-ne a continuació els propietaris corresponents a la seva
legalització.
La segona diu el següent. Els darrers mesos, la Regidoria de Mobilitat ha rebut
diversos correus que denunciaven la situació que, amb excessiva freqüència i amb
aparent impunitat, es dóna al carrer de Sant Agustí, damunt la vorera del qual
aparquen automòbils, entre els quals es troben de manera reiterada un vehicle vermell
amb matrícula 9535 DPN. Preguntem al Govern quants correus i en quines dates
s’han rebut denunciant aquesta situació, quines són les actuacions que s’han realitzat
respecte aquests fets, i quantes vegades s’ha sancionat el propietari del vehicle
esmentat per aquests aparcaments indeguts.
I parlant també d’estacionaments damunt la vorera, des de fa ben bé un parell de
mesos, si no més, almenys al Camí Ral, hi van aparèixer tot un seguit de plaques de
policia en les quals s’esmentava la fi de tolerància. A dia d’avui, suposem que ha
esdevingut una mena de motiu nadalenc, perquè, venint cap aquí, encara he vist que
algunes d’elles hi són, d’altres suposo que s’han aprofitat per col·locar-hi el cartell de la
fira que tindrà lloc el proper cap de setmana, però jo el que demanaria seria que es
procedís a la seva retirada perquè tenim els veïns del Masnou despistats. No sabem
quan s’acaba la tolerància de la fi de tolerància. Entenem que aquestes campanyes,
que creiem que s’han de fer i són interessants, sobretot quan hi ha un canvi en
l’actuació municipal, s’han de realitzar, però, és clar, si aquestes campanyes
s’allarguen dos o tres mesos, la seva utilitat deixa de ser tal i, per tant, demanem que
s’acabi amb la tolerància, però que retirin les plaques. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo iniciaré la meva intervenció recordant que encara
tenim pendent una resposta a un escrit que vam presentar el 22 de maig de 2012, que
estava adreçada al que era llavors regidor de Manteniment i Serveis Municipals, tot i
que tenim constància de la voluntat de l’actual regidor de donar-hi resposta, però, com
a bon corcó, vull que en quedi constància a l’acta.
També vull agrair les respostes que hem rebut, que he rebut jo, tant per escrit com les
que ha verbalitzat el senyor regidor Eduard Garcia i Gebani, respecte al tema dels
usos religiosos. Jo li vull recordar només que el Govern va suspendre l’autorització de
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llicències per activitats vinculades a usos religiosos durant un any per elaborar un
reglament que permetés normalitzar i ordenar aquests usos. Entenem que el Govern
ha de donar tots els passos possibles, cercant suports i assessorament en aquesta
direcció, és a dir, no per trobar una solució per a un col·lectiu o buscant
assessorament a la Universitat per cercar una bona entesa, no. El que s’ha de fer és
normalitzar-ho, mitjançant una ordenança, un reglament, una legislació, que permeti
un marc on aquestes demandes d’uns col·lectius vinculats al culte, a qualsevol culte,
puguin establir-se amb normalitat. Era un recordatori.
En plens anteriors, ja havíem demanat informació respecte a la Junta Local de
Seguretat. No farem ara una demanda, perquè entenem, doncs, que el contingut de
les juntes locals és un tema que s’ha de parlar en altres espais, però sí que recordaria
el compromís del senyor alcalde que a la Comissió Informativa de Municipi va dir que
ens traslladaria informació. Com que desconeixem si hi ha hagut cap Junta Local de
Seguretat, però sí que hem rebut queixes o informacions de petits conflictes respecte a
la seguretat, nosaltres el que voldríem és demanar al Govern que, quan li vagi bé i
quan tingui informació que cregui que és important, doncs que la traslladi en Comissió
Informativa.
Nosaltres també vam rebre el requeriment d’aquest veí que va trobar la resposta del
regidor d’Urbanisme respecte als seus guals no apropiada. Jo destacaria que hi ha
una causa-efecte i quan un veí demana als grups municipals una resposta, l’obté. Vull
dir que aquí ha quedat palès que tots els grups municipals han recollit aquesta
demanda. Jo no m’hi estendré perquè realment les preguntes que han fet, que han
verbalitzat o han fet per escrit, s’ajusten al que nosaltres havíem preparat. Havíem
estimat que fer-ho per escrit era millor fer-ho al Ple i jo faré una lectura del que havíem
pensat d’exposar, però s’ajusta aproximadament al que altres grups ja han dit.
El 19 d’abril de 2007, va aprovar-se per acord plenari l’Ordenança municipal
reguladora de guals del Masnou. Transcorreguts ja més de cinc anys, creiem
necessari fer una anàlisi de la seva aplicació i, per tant, demanar al Govern que ens
informi del nombre de guals que hi ha en llicència actualment, del nombre de guals
que han estat revocats per incompliment, de les plaques que han estat lliurades, dels
informes que ha emès la Policia Local per la utilització de nous guals, de les sancions
que han estat imposades i d’altres informacions que el Govern estimi adients.
Nosaltres creiem que hauria de ser normal que, transcorregut un determinat temps de
l’aplicació de les normes i ordenances, doncs que se’n faci una anàlisi, sobretot per
saber si ha funcionat allò que es va aprovar, i a vegades no és una qüestió de crítica,
és una qüestió de dir: “Vam aprovar una norma per un motiu i veiem si allò ha
funcionat o no, per canviar-la.” Nosaltres, des del benentès que el Govern s’ha trobat
amb alguna norma que va ser aprovada al seu dia i ha transcorregut un temps,
esperem que sabrà analitzar i fins i tot comptar amb nosaltres per treure’n les
conclusions oportunes.
En altres ocasions també hem comentat inversions que governs anteriors van fer amb
les aportacions que l’Estat havia fet al municipi. Vull recordar inversions com el FEIL,
en un pla més conegut com el Pla Zapatero, que va permetre, entre d’altres, connectar
o interconnectar les diferents seus municipals mitjançant fibra òptica per impulsar
definitivament l’ús de la tecnologia IP de transmissió de dades i veu. Passats ja molts
mesos de la seva aplicació a les seus municipals, nosaltres el que demanaríem al
Govern és una anàlisi tècnica de la seva aplicació, així com una avaluació del seu ús i
també voldríem una anàlisi de la despesa en telefonia de l’Ajuntament els darrers
anys. Gràcies.
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La Sra. Núria Fusellas
Jo només volia puntualitzar, respecte a la resposta del senyor Garcia, que quan jo vaig
parlar d’aquesta veïna al Ple passat no volia fer una crítica respecte al procediment de
l’Ajuntament, i segurament és correcte. El que passa és que aquesta veïna s’hi devia
trobar amb això, perquè ni ella mateixa devia demanar el permís d’obres i, amb
estupefacció, es va veure implicada en tot això.
Com que sap que jo sóc de l’Ajuntament, m’ho va comentar. Sí hagués passat algú
altre o hagués conegut algú altre, li ho hauria dit també, m’entén? Llavors, aquesta
resposta em sembla molt bé, però crec que hauria de ser l’Equip de Govern o el
regidor qui la hi fes arribar a ella. Si ho voleu, jo li ho comento, però no ho faré igual ni
quedaríeu igual de bé. Com vulgueu.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Només un parell de cosetes. Una
felicitació i un agraïment amb una mica amb sorna. Felicitats a La Barqueta, tal com
deia la companya Elena, per aquest merescut reconeixement com a escola verda.
Moltes felicitats. Això és un motiu d’alegria per a tots, per a tot el municipi i
especialment per a l’Ajuntament. I agraeixo a l’Equip de Govern que finalment m’hagi
contestat avui, abans del Ple, la pregunta, la demanda d’informació que nosaltres
havíem fet sobre les gestions fetes respecte a les mocions aprovades en aquest Ple.
Per fi m’han donat aquesta informació extensa i, per tant, bé, ja veurem què s’ha fet.
Només vull dir, amb sorna, que, home, aquesta informació la vam demanar per escrit
el 5 de setembre i som a 20 de desembre. Només això. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Home, eren 65 mocions.
La Sra. Marta Neira
No, no, un aclariment! Vostès van passar una llista de totes les mocions que s’han
presentat en aquest Ajuntament. Evidentment estàvem demanant les gestions fetes de
les mocions aprovades, 16. I si descomptem les que simplement es notifiquen, no tens
res més a fer, ja que queda bastant reduït, eh!
El Sr. Pere Parés
Començarem a respondre algunes qüestions, les que puguem, en aquest moment, les
que tenim. Pel que fa al tema dels pals de les banderes, no vegin una guerra de
banderes allà on no n’hi ha cap, és a dir, els pals que presideixen aquesta corporació
són aquests quatre que hi ha aquí dalt i tots quatre tenen la seva bandera. Sí que és
veritat que a Roger de Flor, als pals, hi ha un mecanisme que, per vandalisme o per
altres qüestions, sobretot per vandalisme, cada vegada que s’hi feia una estrebada
quedava el mecanisme espatllat i, per tant, no era qüestió d’una bandera en concret,
sinó que era qüestió del mecanisme. Amb això ens hem trobat, jo crec que entre dues i
tres vegades, i hem hagut de fer reparar el mecanisme. Al final hem optat per aquesta
solució, és a dir, pel que fa a les càmeres a les quals vostè feia referència, n’hem
revisat les imatges i no es capta ni es veu quina persona o persones ho fan. Per tant,
doncs, hem optat per eliminar els pals, que necessitem en altres indrets, com a la
platja, etc., que s’han de canviar. Per tant, ja que hi havia efectivament una inversió
feta en aquests pals, doncs creiem que seran molt més efectius. I jo li asseguro que no
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hi ha cap guerra de banderes aquí, sinó que és un tema pràctic. És un tema de
mecanisme, eh. Ja els en donarem informació més detallada, però no vegi una cosa
que no és. És un tema merament pràctic.
Quant al senyor Màxim Fàbregas i a la qüestió de la fi de tolerància, si de cas després
el senyor Matas ja corroborarà aquesta informació, ens vam trobar una situació
bastant sobrevinguda a l’estiu, que era el fet d’autoritzar la terrassa del Mas Vell, la
terrassa externa del Mas Vell, i com que hi havia el costum que les motos aparquessin
al Camí Ral, tot i que no hi poden aparcar, doncs quedava un espai d’un metre, o
metre i mig, i llavors ens vam trobar forçats a posar aquests senyals de fi de tolerància,
senyal que és veritat que s’ha mantingut al llarg d’un temps.
S’està estudiant, jo diria que està bastant avançat pel que m’expliquen, que
segurament serà al tram de Roger de Flor, per crear allà una zona d’aparcament per a
motocicletes i senyalitzar tota aquesta zona. Potser té raó, que els senyals de fi de
tolerància han estat col·locat més temps del que calia, però a hores d’ara encara no ho
tenim aprovat, bé, sí que ho tenim aprovat, però encara no tenim disposició de
senyalitzar de nou la zona, però això va per aquí. És veritat que aquestes plaques han
durat més temps, jo crec que potser en acabar l’estiu la terrassa s’hauria d’haver tret,
però ve motivat per aquestes qüestions.
Algunes coses més. Quant a la Junta Local de Seguretat, va haver-n’hi una la setmana
passada. Sempre que hi ha hagut una Junta Local de Seguretat no hem tingut cap
inconvenient a posar les dades a disposició dels grups municipals i si vostè creu que
ho podem fer en una comissió informativa, doncs em sembla perfecte.
Com a pinzellada general de la qüestió, sí que vull dir aquí, per al coneixement
general, que, malgrat el que sembla, l’estadística de fets delictius va baixant, va
baixant. Sí que és veritat que hi ha una sensació d’inseguretat. M’explico. Segurament
tots nosaltres, i dic la Rambla de Barcelona per dir un indret que tots tinguem clar,
potser quan anem passejant per la Rambla de Barcelona tots nosaltres tenim una
sensació d’inseguretat que després les estadístiques no reflecteixen, i, en canvi, quan
passegem per altres indrets de Barcelona no tenim aquesta sensació, però, en canvi,
hi ha més delicte estadístic i denunciat. Alguna cosa similar passa, perquè, què
passa? Doncs que, abans, les persones que volien cometre un delicte havien
d’arriscar-se per obtenir una cartera on al final hi havien cent euros abans, i, posem
per cas, ara, en aquesta mateixa cartera, hi ha vint euros. Per tant, és més senzill en
relació amb el risc guany-benefici, entre cometes, tot això i molt matisat, fer una
estrebada. I aquest tipus de delicte crea molta sensació d’inseguretat perquè quan a
una persona que va al carrer li estreben la cadena, el collaret, i generalment són gent
gran, doncs crea molta sensació d’inseguretat. Per tant, això, com a explicació de la
baixada del delicte, però, en canvi, puja la sensació d’inseguretat, i són fets subjectius
totalment. No hi ha cap inconvenient a posar les dades a la seva disposició. Fins i tot
avui hem tingut reunió de coordinació de policies locals i s’ha tornat a manifestar, una
vegada més, que al Baix Maresme, en general, hi ha una baixada del delicte, però, bé,
ho farem en el marc d’una comissió informativa, cap inconvenient.
Algunes qüestions per respondre que han sortit aquí sobrevingudes i a les quals potser
podem donar una resposta immediata.
La Sra. Noemí Condeminas
Només és el tema de La Barqueta, Elena. Vull dir que per un error de la mateixa
Barqueta se’ns va notificar el dia abans aquest acte. Sí que teníem constància que
se’ls havia donat el distintiu. Restàvem pendents de la data d’això i, concretament, a
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mi se’m va passar el divendres i aquell dissabte, i si cal us els passo, us passaré tots
els actes als quals vaig assistir, o sigui que no em podia desdoblar més i, bé, n’hi havia
bastants, eh, per això he de dir que cap problema, i simplement és per això. Vull dir
que aquesta regidora sol anar pràcticament a tots els actes que es fan de l’Ajuntament
i no va ser per aquest motiu. No n’hi ha cap altre. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Sí, senyor alcalde. Jo volia contestar al senyor Francesc Avilés pel tema del carrer de
Salvador Espriu. Al Ple del mes passat, va ser el dia 15, quan vam acabar el Ple, vam
establir una data amb els veïns que hi havia aquí i vam quedar per al dia 30 de
novembre. Hi vam anar, vam estar fent un passeig per aquella zona i, des d’aquell dia,
ja vam quedar que aquest mes de desembre ho teníem difícil a Manteniment, però que
per a l’any vinent, al gener, ja començaríem a fer-hi algunes actuacions.
Avui hi he anat, aquest matí, he estat per aquella zona i m’ha enganxat la presidenta
dels veïns. Estàvem fent una inspecció de les neteges de les voreres, arranjament
d’una plaça que hi ha, on es posa llum. Tenim un problema d’incivisme molt gran en
aquella zona, però també és cert que cada vegada hi ha més veïns, s’estan comprant
pisos i la gent està anant a viure allà. Per això, des de Manteniment el que veiem és
que, abans que hi hagi més gent, cal començar a actuar amb més urgència.
També s’ha instal·lat un contenidor, precisament avui aquest matí, davant dels blocs,
dels quatre blocs que hi ha a la part de dalt, uns contenidors de recollida de brossa
que fins ara no existien i havien d’anar fins a baix. S’estan fent millores en aquest
sentit, s’arranjaran els bancs, s’arranjarà la llum que hi ha al costat mateix dels blocs.
També des d’Urbanisme s’ha fet un requeriment a DIURSA, que és el propietari dels
solars, i s’ha obert un expedient per manca de neteja d’aquells solars, és a dir, hi
estem a sobre, el que deia, de la planificació que tenim a Manteniment quant a
paisatge, ja que a partir del dia 15 de gener farem una actuació forta en aquella zona,
que és quan hi podem començar a actuar pròpiament.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, jo, per començar pel final, permeti’m que a algun agraïment amb sorna li respongui
també amb sorna. Sóc una persona que tinc per costum fixar-me en els meus
antecessors per intentar, com a mínim, fer la feina igual de bé i, si és possible, millorarla. Li he de dir que una gran part d’aquest temps al qual vostè fa referència l’he dedicat
a veure com gestionava el regidor anterior el tema de les mocions i el seguiment que
se’n feia i, per utilitzar el mateix quadre, el mateix model, i diguem que me n’he hagut
d’inventar un, hem hagut de començar de zero, no sé si serà millor o pitjor el nostre
model que l’anterior, però l’anterior, com a mínim, era desconegut i no sé si inexistent.
Per tant, vull informar-lo que ho hem fet el millor que hem pogut i que hem sabut que,
evidentment, vostè mateixa ha respost que la documentació que li han facilitat és molt
completa i extensa i, de fet, ja se li va comentar en algun moment anterior, que,
precisament, a causa del requeriment i de la consulta feta, i a l’extensió de la seva
demanda, doncs això ens portaria més temps del desitjat.
Pel que fa al tema dels guals, que és un tema que ha sortit generalitzat i crec que
entre el públic també hi ha la persona amb la qual ens vam reunir, ens va fer aquesta
demanda, doncs, l’informo que en vam estar parlant, que ell va posar de manifest una
situació, i des del departament s’ha fet alguna intervenció puntual i alguna inspecció
sobretot a les zones que ell ens va manifestar, que és la mateixa que se’ls ha
manifestat a vostès, i que s’han anat fent requeriments i s’està contrastant la
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informació que tenim tant amb Urbanisme com a Rendes per posar una mica d’ordre al
tema dels guals.
Respecte al tema de l’Ordenança del servei del taxi que també ha comentat el senyor
Avilés, vull informar-lo que últimament hi ha hagut un... Diguem que hi ha hagut certes
desavinences en el col·lectiu del taxi, que això ha portat a una decisió en l’associació
del taxi existent, de manera que actualment hi ha dues associacions del taxi aquí al
Masnou, que, independentment de si s’està contravenint l’Ordenança o no, hi ha unes
acusacions encreuades en dues associacions que en molts casos són difícils de
demostrar i que, en tot cas, el que sí que estem fent és, òbviament, vetllar pel que diu
l’Ordenança, hi estem a sobre, i en tot allò que ha estat recollit en l’Ordenança i que
hem pogut comprovar, doncs estem a sobre del tema.
Pel que fa també a la pregunta o al comentari que ha fet el senyor De Las Heras
respecte a l’ús i l’abús dels espais públics, vull comentar-li que tant, des de Serveis
Centrals com des de Manteniment, en alguns casos s’ha requerit a algun partit polític
en concret que retirés les pancartes d’allà on no podien ser i, en algun cas,
concretament en referència al partit al qual vostè feia referència, una d’aquestes
pancartes es va penjar, fins i tot, en un edifici municipal i es va actuar i es va retirar la
pancarta, i es va posar a la seva disposició per si la volien recuperar. En tot cas,
nosaltres, sempre, quan fem aquella reunió prèvia en la qual hi ha tots els partits en
representació, ens aferrem a la bona voluntat de tothom, es donen unes instruccions
molt clares i, a vegades, sap greu que nosaltres mateixos o que els mateixos partits no
siguem capaços de complir unes normes que diguem que, com a mínim, són de
cortesia o de respecte mutu, si més no. Res més. Gràcies.
12) Dictamen de la Comissió Informativa de Foment en relació amb la moció
presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou per
prevenir els desnonaments de la residència habitual
El Sr. Màxim Fàbregas
Respecte al que comenta el senyor alcalde, vull aclarir que, des del moment en què la
Comissió es va reunir fins al dia d’avui, s’han mantingut contactes per intentar arribar a
un acord entre els ponents de la moció, que era el nostre Grup, i el Govern municipal i
també el Partit Socialista, que hi havien fet suggeriments i esmenes, i hem arribat a un
text que en tot cas seria el que passaria a llegir, una vegada incorporades les
esmenes. I ja n’he facilitat una còpia a la senyora secretària.
Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou
per prevenir els desnonaments de la residència habitual, amb les esmenes
incorporades dels grups municipals de CiU, ERC-AM i del PSC-PM
El senyor Màxim Fàbregas llegeix la moció següent:
“La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament els més pobres i
vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers
en patir les conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik
(Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012: “ A
Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007 i, l’any 2011,
es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes
investigacions recents indiquen que la major part dels impagaments registrats a
Espanya (el 70%) tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades
pertanyen a immigrants ”.
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El recent informe del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la
crisis en los órganos judiciales” recull que, en el primer semestre de l’any 2012, s’han
iniciat més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al
finalitzar l’any, amb la qual cosa se superaran les 400.000 execucions hipotecàries
des de l’esclat de la crisi.
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un
context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma
social, que ha estat reconeguda pels diversos agents.
En aquest sentit, la Asociación Española de Banca, en un comunicat fet públic el
passat 12 de novembre, reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i
exposa el compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els
llançaments hipotecaris en els propers 2 anys, en aquells supòsits en que concorrin
circumstàncies d’extrema necessitat.
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha manifestat que donarà suport jurídic als
policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris.
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges
poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas
concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals
i de dret contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o
d’atemptat a un dret fonamental com és el de l’habitatge.
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “les entitats
bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que “es
tracta d’una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social”.
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació
social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que
“estamos viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant, la resposta oferta en un
primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones
Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs.
I, en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures
urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient.
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les
preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i
com es crearan. Es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals,
durant el termini de 2 anys, dels col·lectius que considera especialment vulnerables,
segons una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se als
afectats/des “con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán
superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA denuncia que el Govern de l’Estat encara no és
conscient de la profunditat i complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de
mesures legislatives excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una
veritable justícia social, i no una mera suspensió dels llançaments hipotecaris a la
qual, a la pràctica, es podrà acollir una petita part dels afectats/des.
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable
una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec un
únic fill/a de 4 anys d’edat.
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Per al nostre grup municipal, i per a la major part de la ciutadania, especialment per
aquelles entitats, col·lectius, associacions i persones que s’han mobilitzat en contra
dels desnonaments i per la dació en pagament, col·lectius especialment vulnerables
són totes aquelles persones que no poden cancel·lar els deutes amb les entitats
bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que puguin refer les seves vides
en plenitud de drets civils.
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat
reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen a les
persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels
drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol.
L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions
presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol·licitada per
un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre
execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de
1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La
Directiva empara a què l’òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no
s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita
que el consumidor perdi l’habitatge i, per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil
reparació posterior.
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes, no
podem restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de
mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica abusiva de les
entitats bancàries.
L’Ajuntament del Masnou, mostrant la seva sensibilitat en relació al drama que
provoquen els desnonaments, va aprovar una moció, presentada pels grups
municipals d’ICV-EUiA, PSC-PM, CiU i ERC, per declarar El Masnou municipi actiu en
la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge, i instar el Govern
de l’Estat a modificar la llei hipotecària per regular la dació en pagament i a adoptar
les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir
el dret a l’habitatge.
Han passat deu mesos des de l’aprovació d’aquesta moció i, per al nostre grup
municipal, la situació actual obliga a adoptar decisions més contundents contra el
drama que generen els desnonaments entre les famílies afectades.
És per totes aquestes raons que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la
residència habitual a la qual es puguin acollir les persones que pertanyen a tots els
col·lectius veritablement vulnerables.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que
no es promulgui una nova normativa hipotecària i d’enjudiciament civil, adaptada a la
Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del
sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres altres mesures, la
dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries i la
possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de
lloguer social.
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TERCER.- Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament acorda prendre
les següents accions:
•

Sol·licitar, al Jutge Degà del partit judicial, que faci arribar mensualment als
Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien
finalitzar amb el llançament de les persones demandades.

•

Sol·licitar, al Jutge Degà del partit judicial, la suspensió de qualsevol acte de
desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula
contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993,
sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors.

•

Impulsar de forma activa l’assessorament a les persones afectades pels
processos d’execució hipotecària en l’Oficina Municipal d’Habitatge i a l’Oficina
d’Atenció al Consumidor i oferir-se com intermediador entre les parts.

•

Iniciar una campanya, mitjançant la web municipal, El Masnou Viu, i la col·locació
de cartells informatius als plafons municipals i als edificis municipals, adreçada al
conjunt de la població del Masnou, per informar-la dels mitjans que l’Ajuntament
posa a disposició de les persones afectades per aquesta problemàtica.

•

Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de
la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest
cessament d’operacions es realitzarà (de manera immediata) per aquells
productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per decisió contractual
i que no representi un perjudici per als interessos de l’Ajuntament.

•

L’Ajuntament no donarà cap tipus de suport en el llançament de les persones
empadronament de la seva residència habitual.

•

Adoptar les mesures necessàries perquè, en el cas de no aconseguir paralitzar un
desnonament, la persona afectada no hagi de suportar el cost econòmic de la
plusvàlua, tal i com ja s’està fent en d’altres municipis.

QUART.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al
President i als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, als Grups Parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, al Jutge Degà del partit judicial, al Cap de la Policia Local, als
directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest terme
municipal, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, i a les entitats, associacions i
col·lectius del nostre municipi.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots en contra (PP). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Faré una explicació breu del vot. Aquesta moció és la segona
que es presenta sobre el mateix tema i, de l’anterior, jo crec que no en vam treure
gaire profit, és a dir, no es va aprofitar la moció anterior i ja donem pas a la següent,
en la qual, amb els manaments que es van fer de la primera, encara no tenim ni
resultats ni objectius ni s’ha aconseguit res. Qüestió: redundem un altre cop en el
mateix i tornem a treballar per a res. Treballem per a res. Per aquest motiu dic que no
a aquest tipus de mocions.
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D’altra banda, aquestes mocions, és clar, tenen uns preàmbuls i unes càrregues
ideològiques bàsicament de l’esquerra, encara que hi hagi un seguiment de la resta de
grups que diuen que no ho són, ara ja una mica més, però abans deien que no ho
eren, i hi ha un seguiment que també trobo bastant il·lògic i bastant injustificat. Potser
és el fet de quedar bé de cara a la galeria. Bé, qui vulgui quedar bé de cara a la galeria
que ho faci, però qui vulgui ser realista s’ha d’ajustar al que s’està parlant.
Quan es parla d’aquestes mocions al Govern de l’Estat, al Govern del PP, del qual
nosaltres som petits representants locals, però amb el qual ens solidaritzem plenament
i amb el qual compartim totes les tasques que s’estan fent, difícils moltes d’elles.
Vull recordar que el Govern de PP és l’únic govern que ha fet alguna cosa, que ha fet
legislació sobre el tema dels desnonaments. L’únic govern. Els governs d’esquerres,
vull recordar-ho, no hi van fer res.
La crisi econòmica és la que ha donat les conseqüències que estem vivint i la crisi
econòmica es va originar amb els governs de esquerres, ho vull recordar en aquest
acte.
També voldria recordar que això ha passat tant en l’àmbit nacional com en l’autonòmic
amb el que és nostre, governs al seu dia PSC, tripartits, que tots recordem en el cas
de casa nostra. Aquests temes no es recorden perquè sembla que quan es plantegen
tots els problemes que estan sortint ara siguin problemes que estan sortint de l’aire, no
passa res. Sí que passa! Són problemes que han tingut unes causes molt concretes i
que s’han d’explicar.
Respecte del que s’ha parlat aquí de les mocions i quant a les conclusions que s’estan
demanant, sobre el fet de sol·licitar dades, això ja ho hem demanat, ja es va demanar
a l’anterior moció. Impulsar l’assessorament: això ja es fa, s’està fent en casos molt
concrets i des d’entitats especialitzades. Iniciar una campanya: home, iniciar una
campanya sobre els desnonaments..., potser pequem de tremendistes, perquè no és
el mateix fer-ho quan hi ha deu casos en tot el municipi que quan n’hi hagi cinc-cents.
Es podria produir una certa alarma si s’inunda tot amb cartells de prevenció de
desnonaments. No sé si seria una manera adequada; informar, etc. per descomptat
que sigui com s’ha fet sempre.
Valorant les supressions financeres, entitats bancàries que no hagin promogut
desnonaments, vejam, una entitat bancària, quan no cobra, demana el deute, però
executa o agafa les garanties. Si hem de treballar amb entitats bancàries que no
funcionin d’aquesta manera potser tindríem un problema seriós per al dia a dia, entre
altres coses perquè l’Ajuntament depèn de totes les entitats bancàries que funcionen
d’aquesta manera perquè és una normativa pràctica, és la pràctica mercantil habitual
en aquest país.
I, després, vull demanar a les policies judicials que deixin de demanar suport amb els
temes de llançaments. Vejam, no podem entrar a dir a un policia que no faci complir la
llei. Això és il·legal de totes totes. Els jutges són qui han de decidir el que s’ha de fer.
Aquest Ajuntament, quan decideix un jutge, ha d’acatar el que digui en un sentit o en
un altre. Per aquest motiu, hi hem votat en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Només molt breument. A la moció ja s’expliquen els objectius i a la part dispositiva. Al
final, la Comissió va dictaminar sobre aquesta moció, però amb alguna reserva per
part del propietari de la moció, del grup proposant, i crec que hem intentat arribar a un
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acord abans del Ple, perquè, sobretot, per nosaltres era important preservar els
interessos de l’Ajuntament del Masnou en qualsevol circumstància que pogués haverhi en les relacions amb entitats bancàries, perquè primer de tot s’han de preservar els
interessos de l’Ajuntament del Masnou, que és preservar els interessos dels
masnovins i masnovines.
La Sra. Núria Fusellas
El Grup Socialista creu que una de les obligacions d’un ajuntament és donar empara
als seus veïns i veïnes amb tots els mecanismes que tingui per fer-ho i especialment
en situacions com les que descriu la moció a la qual hem donat suport. És obligació,
doncs, del nostre Ajuntament —creiem— articular els mecanismes i les mesures de
pressió per emparar els veïns i veïnes que es trobin en la difícil situació de
sobreendeutament hipotecari quan han perdut una gran part dels seus ingressos per
motiu d’una greu crisi econòmica, de la qual són els principals afectats. I també
pensem que és obligació de l’Ajuntament garantir l’objecció de consciència dels
treballadors municipals que es vegin obligats a intervenir en els desnonaments, quan
això contradiu el sentit de l’ètica i els seus principis. Per això, preveiem l’objecció de
consciència dels agents de la policia municipal.
L’objectiu darrer de la moció és responsabilitzar les diferents parts perquè no sigui
assumida tota la càrrega pel més vulnerable. Per això la pressió de l’Ajuntament en
front de les entitats bancàries.
Caldrà estar alerta i vetllar perquè els veïns i veïnes del Masnou que es trobin en una
situació com la descrita en la moció es vegin emparats pel seu Ajuntament, donant-los
consell i suport, i ajudant-los a resoldre la difícil situació d’una manera satisfactòria per
continuar sent part activa d’aquest municipi. Ens interessa a tots i a totes.
Aquest darrer punt enllaça amb la moció presentada pel nostre Grup en la qual es
proposa la creació d’una comissió de treball per vetllar, entre d’altres, per casos com
aquest.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, en primer lloc vull agrair als grups que han donat suport a la moció el seu suport i
també a CiU, ERC i al PSC les seves aportacions, que, com abans esmentava el
regidor d’ERC, han permès arribar a un text satisfactori per a tots nosaltres.
Respecte a la intervenció del regidor del PP, que parlava que aquesta és la segona
moció que presentem parlant del mateix tema, però no amb el mateix contingut, i que
de la primera no hi ha hagut gaire profit, en tot cas potser hauríem d’analitzar quins
són els responsables que no hi hagi hagut gaire profit i, molt probablement, arribaríem
a la conclusió que els tenim força lluny i que alguns són justament a Madrid.
Vostè parlava que el seu partit, el PP, és l’únic govern que ha pres mesures respecte a
aquesta qüestió, mesures que, si ha escoltat bé la lectura de la moció, es consideren
absolutament insuficients. I parla també de la càrrega ideològica d’esquerres que
apareix en l’exposició de motius. Aquesta intervenció em confon, perquè, és clar, una
de les coses que hem llegit és que “estamos viendo cosas terribles, inhumanas”, i ho
ha dit el president del Govern de l’Estat, que té una gran càrrega d’ideologia
d’esquerres, i també hem llegit que l’Associació Espanyola de Banca ha reconegut
l’alarma social generada pels desnonaments, una gran ideologia d’esquerres.
Exactament igual com passa amb l’associació professional de la magistratura, que no
m’atreviria a dir que tingués una composició exactament d’esquerra.
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El que s’ha llegit en aquesta moció són fets que són absolutament contrastables, que
vénen avalats per informes d’entitats i persones de prestigi reconegut i que el que fan
és posar de manifest el que esmentava la regidora del Partit Socialista, i és que hi ha
gent que ho està passant molt malament i que els governs tenen com a obligació fer
els possibles perquè els efectes de la crisi siguin els mínims, i això entenem que el
Govern del PP no ho està fent.
Vostè, ja quan ha passat a referir-se a les propostes d’acord deia: bé, veiem què és el
que farem, perquè iniciar una campanya, una campanya informativa no ha de generar
necessàriament alarma social, sinó que ha de servir perquè justament les persones
que es puguin trobar en aquesta situació sàpiguen que l’Ajuntament del Masnou és al
seu costat, i que no només els donarà un copet a l’esquena, sinó que intentarà donarlos suport fent aquest paper d’intermediari que hem acordat a partir d’ara que
l’Ajuntament faci.
I vostè diu que aquestes mocions no serveixen per a res i també que el tema aquest
de posar en qüestió el fet de treballar amb entitats bancàries que siguin especialment
actives en processos de desnonaments generaria situacions perilloses. Jo li recordaria
que el Masnou, si adoptés alguna acció d’aquest tipus, no seria ja el primer ajuntament
que ho ha fet i segurament tindria el mateix èxit que va tenir algun altre ajuntament que
va retirar un milió i mig d’euros de les arques d’una entitat bancària i que va servir
perquè de seguida aquesta entitat bancària es prestés a negociar i finalment
aconseguís el tema dels impagaments.
Com deia abans, la situació és una situació que és bastant complicada i crec que el
que hem de fer és insistir i insistir i insistir davant del jutge degà, davant del Govern de
l’Estat i davant del Govern de Catalunya. Vostè ha dit que són uns petits representants
del PP a Madrid, doncs el que haurien de fer és, aquest redoblament, fer-lo d’una
manera més intensa perquè, d’aquesta manera, l’únic que aconseguiríem és que allò
que l’Ajuntament del Masnou i molts altres ajuntaments que han aprovat mocions com
aquesta no han aconseguit, és a dir, modificar la sensibilitat dels seus col·legues de
partit, potser si aquesta demanda la fa algun regidor del PP, aquesta insensibilitat
actual és modifica i passem a tenir l’agradable sorpresa que el Govern de l’Estat i el
seu president comencen a fer cas de les demandes que arriben de molts municipis de
Catalunya i de la resta de l’Estat. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de la Heras
Molt breument. No entraré en un debat intens, perquè tampoc no té més sentit, però
només vull comentar-li que les actuacions que s’estan fent han de donar fruits, un dia o
un altre donaran fruits, si no, es tornaran a canviar les lleis. Ja es fa en el codi de
bones pràctiques bancàries, va ser insuficient, s’ha legislat, s’ha de veure com es fa,
però, com en tot, els contractes mercantils han de tenir un equilibri. La banca presta i
la banca vol que se li torni. Entre això i el que ha passat hi ha d’haver un equilibri. Jo li
puc dir, per experiència pròpia —jo vinc de la banca, puc parlar amb una certa
propietat del tema de la banca—, que molts acords dels quals vostès estan parlant es
fan dins de les entitats financeres mateixes, una molt bona part, una gran part. N’hi ha
d’altres que no són possibles, perquè financerament no hi ha opcions. Quan no hi ha
opcions han d’intervenir altres agents, altres formes.
Pel que fa al tema de la dació en pagament, jo penso que les ajudes europees que ha
rebut la banca —i és una opinió, jo els la transmeto aquí—, les ajudes europees que
s’estan rebent actualment, redundaran positivament en aquestes praxis, que fins ara
eren inviables per motius purament econòmics.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Un argument com aquest, ja el va donar fa uns quants mesos, quan es va debatre la
primera moció, i també ens va explicar la seva experiència bancària. Molt bé, la seva
experiència bancària diu el que diu, però les dades diuen que s’han produït 400
processos de llançament. Per tant, aquesta tendència benèvola de la banca no es
manifesta en el percentatge que seria interessant pels interessos dels nostres
ciutadans i ciutadanes.
13) Moció per a la constitució d’una comissió de treball per combatre la pobresa
i per a la promoció de la inclusió social
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, primer de tot volia dir que a aquesta moció hi han
incorporat esmenes, a l’apartat d’acords, tant l’Equip de Govern com ICV-EUiA, cosa
que agraeixo, sincerament.
Moció per a la constitució d’una comissió de treball per combatre la pobresa i
per a la promoció de la inclusió social, amb les esmenes incorporades dels
grups municipals de CiU, ERC-AM i ICV-EUiA
La senyora Marta Neira i Reina llegeix la moció següent:
“En l’actualitat la prioritat del nostre model social es troba en donar respostes a
l’augment de la pobresa i de les situacions d’exclusió social que s’estan produint al
nostre país, i el nostre municipi no és una illa aliena a aquesta realitat social. Si no
assegurem la cohesió davant les noves desigualtats correm riscos reals de fractura i
conflictivitat social.
L’augment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc degut a la
pobresa econòmica té dos factors generadors clau: les dificultats per accedir o bé
mantenir una ocupació i les dificultats per accedir o bé mantenir un habitatge. Es tracta
d’un nou perfil de persones i famílies que s’han vist immerses en situacions de
vulnerabilitat econòmica i que poden abocar el futur dels seus fills i filles a la pobresa i
la marginació social.
Ens preguntem, amb preocupació, quantes famílies del Masnou tenen tots els seus
membres a l’atur, quantes famílies han perdut o estan en risc de perdre la seva
vivenda, quantes persones del Masnou depenen de Càritas o de Creu Roja per cobrir
les seves necessitats alimentàries.
Amb el convenciment que la lluita contra la pobresa i la promoció de les polítiques
públiques d’inclusió i cohesió social han d’ocupar la centralitat de l’acció política del
nostre consistori. I que aquesta exigeix el compromís i la responsabilitat política de tots
els grups municipals, fent front comú davant la situació de risc, pel conjunt de la nostra
comunitat, que comporta l’augment de la pobresa.
El nostre grup municipal proposa una estratègia de treball conjunta amb el govern
municipal i els grups de l’oposició, les entitats socials del tercer sector i agents socials i
econòmics del nostre municipi per tractar la prevenció i l’abordatge de les situacions
de pobresa i d’exclusió social d’una forma coordinada i integral.
Per tot això el grup municipal socialista proposa al ple els acords següents:
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Primer. Constituir la Comissió Informativa de l’Àrea de Comunitat i Persones com a
comissió d’estudi per la confecció de la proposta de Reglament del Consell Municipal
de Benestar Social.
Segon. Aquesta comissió podrà comptar amb el suport i assessorament del personal
tècnic i dels agents socials i els experts que la comissió cregui adient convocar.
Tercer. La comissió d’estudi haurà de lliurar la proposta de Reglament del Consell
Municipal de Benestar Social per a la seva aprovació pel Ple del mes de febrer de
2013.
Quart. El Consell Municipal de Benestar Social, a més d’allò que disposen al respecte
la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials i el Decret 202/2009 de 29 de
desembre dels òrgans de participació i de coordinació del sistema català de serveis
socials, tindrà, entre els seus objectius, la missió de combatre la pobresa i promoure la
inclusió social.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
La Sra. Noemí Condeminas
Bé, només vull dir que hi hem donat el nostre vot a favor perquè ja fa temps que des
de l’Ajuntament i des de la Regidoria es treballa en un pla global de lluita contra la
pobresa, com així ho vaig manifestar quan vaig rebre aquesta moció. Entenc que
aquesta moció l’únic que pretenia era sumar esforços a aquest treball i, per tant, ens
pertoca treballar junts i, per això, agraeixo que hàgiu acceptat les esmenes, que l’únic
que pretenien era afavorir i agilitzar i facilitar aquesta mesa de treball. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Seré molt breu. Bé, agrairia a tots els grups municipals el seu vot favorable, com jo
crec que no podria ser d’una altra manera. Tal com deia la companya Noemí, l’objectiu
d’aquesta moció era el nostre oferiment a treballar conjuntament per un problema que
tenim al davant molt greu, com és l’augment de la pobresa, i una dada que a mi em
sembla molt preocupant, i és que Cáritas i Creu Roja constaten no només que
augmenta molt el nombre de persones que debuten en la situació de pobresa, sinó
que això està passant a una gran velocitat, i, per tant, el que sí que demano és que, a
una gran velocitat, donem respostes i ens posem a treballar conjuntament, Govern,
oposició, entitats humanitàries com Càritas i Creu Roja, i altres entitats. A part, ha
quedat patent la nostra preocupació per aquesta situació, per començar, amb la moció
que acaba de presentar el Grup d’Iniciativa i la que presentem nosaltres, i segur que el
treball del dia a dia que estan portant des del Govern en això. Insisteixo que, a part
d’estar preocupats, ens hem d’ocupar d’aquest tema i jo penso que ha de ser una
prioritat del consistori en què tots, com deia la Noemí, hem de fer pinya i ens hem de
posar a treballar amb molta fermesa i amb celeritat. Això sí que t’ho demano: molta
celeritat. No ens adormim; no ens ho podem permetre. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Bé, ara, seguidament vénen —si no estic errat, si cal ja em rectificareu— tres mocions
el nucli central de les quals és la immersió lingüística i el projecte de la Llei de millora
de la qualitat educativa presentat pel ministre Wert. Crec que hi ha una moció dels
grups municipals de CiU, ERC-AM, ICV-EUiA i PSC-PM, que el que fa és refondre
aquestes tres mocions en una.
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14) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en defensa del català i el
model d'immersió lingüística a l'escola
La moció es retira i se substitueix per una de conjunta.
15) Moció dels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord pel Masnou de rebuig a l’avantprojecte de Llei orgànica de
millora de la qualitat de l’educació i en defensa del model educatiu català
La moció es retira i se substitueix per una de conjunta.
16) Moció del Grup Municipal d'ICV-EUiA exigint la retirada de l'esborrany
d'avantprojecte de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE)
La moció es retira i se substitueix per una de conjunta.
La Sra. Marta Neira
Tal com ha dit el senyor alcalde, s’han presentat tres mocions sobre el mateix tema.
Totes tres tenien com a eix principal el rebuig a la reforma educativa que vol tirar
endavant el PP i, per tant, jo, primer de tot, vull felicitar-los a tots perquè hem estat
capaços de reduir en una aquestes tres mocions. Està bé que ens posem d’acord en
alguna cosa i que aquí, a més, quedi patent que anem tots en la mateixa direcció. Bé,
la majoria.
Moció dels grups municipals del PSC-PM, CiU, ERC-AM i ICV-EUiA sobre
l’avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)
La senyora Marta Neira i Reina llegeix la moció següent:
“L’avantprojecte de llei orgànica de Millora de Qualitat de la Educació, coneguda com a
llei Wert, d’aprovar-se tal i com està redactat, significaria un perillós retrocés en la
qualitat de l’educació, un atemptat contra la cohesió social i un pas més en l’estratègia
del govern espanyol de trencar el model educatiu català, vigent des de la Transició i,
desterrar d’arrel el model d’immersió lingüística.
Aquest avantprojecte és un recull de propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica,
en les quals destaquem:
- Defineix l’educació no com un dret sinó com un factor productiu més, amb
enfocaments mercantilistes, i d’oferta i demanda, amb una concepció
reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu
a disciplines fonamentals com les relacionades amb l’expressió artística i musical.
- Considera l’educació infantil com una etapa assistencial i no pas educativa.
- Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de
continguts per part del govern central, limitant la capacitat de que cada territori
pugui fer la definició més idònia per la seva realitat.
- Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la tasca de
cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al nostre país.
Aquest sistema d’immersió, no només ha tingut un reconeixement internacional,
sinó que els resultats, després de més de trenta anys d’aplicació, són del tot
satisfactoris i corroboren plenament al seu encert.
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- Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts amb les
escoles que segreguen. A aquesta segregació s’afegirà, ara, la segregació per
llengua, generant un escull a la cohesió social en els barris en el conjunt del país.
- Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats,
tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants i joves de la
igualtat d’oportunitats.
- Planteja un model adoctrinador ideològic perquè elimina l’assignatura d’Educació
per a la Ciutadania, potencia les creences religioses, incentiva l’elecció de
l’assignatura de religió per part de l’alumnat.
- Renuncia el principi d’igualtat d’oportunitats, desmuntant el model d’educació
comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació
d’itineraris i la implementació de revàlides.
- Situa el català al últim nivell de rellevància i com a matèria d’especialitat optativa,
per darrera del castellà, i la primera i la segona estrangera. El català deixa de ser
una matèria troncal i per tant, un alumne podrà tenir el títol de la ESO o batxillerat
sense examinar-se de català. Mai cap ministre en l’etapa democràtica havia
plantejat una ofensiva tan dura contra el català a l’escola com aquesta.
- Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que
ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua.
Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió
social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de
continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat,
tal com s’ha demostrat als llargs dels anys, respectuós amb els drets lingüístics
individuals i personals. I per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en
l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.
És per totes aquestes raons, que els grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, i
ERC-AM de l’Ajuntament del Masnou, proposem que l’Ajuntament Ple prengui els
següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament del Masnou a la proposta de reforma de
la llei d’educació presentada pel govern de l’Estat que pretén imposar un sistema
educatiu recentralitzador i segregador que atempta contra el model d’escola catalana i
que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.
Segon.- Exigir al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la
LOMCE i sol·licitar al President del Govern de l’Estat, senyor Mariano Rajoy, el
cessament del ministre senyor Wert, ja que la seva proposta de LOMCE atempta
contra el model de país i la cohesió social.
Tercer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, s’interposin tots
els recursos necessaris i es garanteixi el compliment de la Llei d’Educació de
Catalunya.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a l’aturada de qualsevol
mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a
l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que les
mesures dels darrers anys estan provocant.
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Cinquè.- Manifestar el nostre suport a la comunitat educativa que ha mostrat el rebuig
a les ingerències de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística, i
adherir-nos a les mobilitzacions i iniciatives unitàries promogudes per Somescola i pel
conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país impulsant un gran
acord a Catalunya contra aquesta reforma.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, al departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris de les Corts
Espanyoles, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes catalanes, al Consell Escola Municipal, als centres educatius, a les
organitzacions de pares i mares, i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre
municipi.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM i ICV-EUiA), 2 vots en contra (PP) i 1 vot d’abstenció (GIM). S’aprova per
majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, senyor alcalde, bona nit. El que no podíem és oblidar que el que estem tractant és
l’educació i, per tant, l’educació de nens, i el nostre Grup és el que més considera que
ningú no té dret a escollir l’educació dels altres i, per tant, el que entenem nosaltres i el
que pretenem —no valorem aquesta llei— és que s’ha de respectar que qualsevol
pare pugui educar el seu fill de la manera que vulgui i amb el sistema que vulgui.
Si aquest sistema significa que passin de les dues hores actuals que fan de català els
nens menors durant les trenta hores que fan lectives a la setmana a fer-ne més hores,
serà la decisió dels pares i de ningú més. He de recordar que, no ho sé, a vegades
comencem a dir coses en aquests plens que crec que no són competència nostra,
però ja amb això comencem a passar-nos del límit, és a dir, que l’educació dels nens
que l’escullin els seus pares, això és el que nosaltres pretenem i que no sigui el Ple
municipal ni el Parlament de Catalunya ni el Govern de l’Estat ni qui sigui qui decideixi
com ha de ser l’educació dels nostres nens, i que cadascú esculli la del seu nen en
particular i, en el futur, jo, quan tingui fills, doncs m’agradarà escollir amb total llibertat
quin model educatiu vull per al meu fill i no que me l’imposin. Per tant, des d’aquest
punt de vista, a tots aquests tipus de mocions ja els diem ara que no tindran el suport
del nostre grup i que bàsicament serà l’excepció en les properes vegades, que segur
que n’hi haurà més. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, hi hem votat en contra perquè creiem en el que s’està fent, si no, no hauríem votat
això.
Una mica, en el repàs de les intervencions que han fet aquí, amb l’acord a què han
arribat tots els grups, no vull entrar en tot el detall, m’he anotat una sèrie de frases, de
paraules, i dius, bé, algú no s’ho ha llegit. A aquesta conclusió hem arribat: algú no
s’ho ha llegit dels que han parlat en aquests moments.
Penso que val la pena, quan estem en un avantprojecte, doncs parlar-ne, que ho parli
qui ho hagi de parlar, perquè això no és competència de l’Ajuntament, aquesta
competència està fora del nostre àmbit. És parlar-ho i, bé, que vagi continuant el seu
procés, quan estigui el projecte de llei, doncs a veure com ha quedat i, després, és el
moment de dir si t’agrada o no t’agrada.
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Sentia per aquí parlar de recursos, d’interposar recursos i contrarecursos contra el que
pugui sortir. Home, els recursos són fruit de les lleis i les lleis són per complir-les. Això
és un bon senyal, amb la qual cosa els vull dir que, de fet, un dels punts que recull que
té aquest projecte, avantprojecte, quin és? És que es compleixin una sèrie de
sentències del Tribunal Constitucional respecte de l’ús de les llengües que no s’estan
complint, o sigui, siguem seriosos quan es parla d’aquests temes.
Tot i així, hi ha un apartat que s’ha deixat totalment de banda. O sigui, aquí s’ha parlat
només del tema lingüístic, és a dir, com si la llengua fos, que sí que ho pensen uns
quants de vostès, quelcom de propietat per repartir com vostès vulguin. Jo, aquí,
només demano llibertat per triar, que és el que demana aquesta Llei, que cadascú triï
el que vulgui. Una mica de llibertat en aquest país no aniria malament a ningú, en
comptes de ficar-se els uns amb els altres. Una mica més de llibertat. Si jo vull que els
meus fills ho facin més en castellà, doncs més en castellà. Vostè més en català?,
doncs més en català. Quina és la llengua comuna? Doncs aquí es parla el català i el
castellà. No afecta una cosa a l’altra. Ara, que hi hagi una mica més de llibertat, seria
bo que la comencéssim a tenir algun dia. A nosaltres ens encantaria.
D’altra banda, aquesta és la part amb què han entrat la majoria de les seves
intervencions, però s’han deixat la més important. La més important és que aquesta
Llei neix fruit de l’enorme fracàs escolar que tenim a Espanya, a la majoria de les
comunitats, evidentment. Aquesta Llei no neix per un tema, neix per un altre. I el tema
del fracàs escolar és un tema que sí que és preocupant per tota la nostra joventut.
Quan es parla que tenim un 50% del jovent que no té ni ofici ni benefici, una part d’ells,
doncs això és molt preocupant i si, fins ara, la Llei educativa, que la tenia el PSOE, ha
demostrat que, durant molts anys, en aquest temps, no ha funcionat, el que s’ha de fer
és canviar les coses. El que passa és que aquí cadascú pren les coses pel tema que li
interessa i no es parla de temes prou importants com són aquests. Es parlarà que és
un model mercantilista, etc. Home, no és que sigui una educació mercantilista, però
tots estudiem per poder treballar algun dia, no estudiem per amor a l’art, potser la
lírica, la música, a tots ens agraden, a tots, però quan estudies, estudies per guanyarte la vida d’una manera o d’una altra.
Aquí parlàvem del tema que em fa una mica de gràcia, que era, sí, el tema de
l’educació per la ciutadania, no? Aquí havíem comentat que..., sí, que és adoctrinadora
perquè elimina educació per la ciutadania! Precisament eliminem assignatures
adoctrinadores, això sí que és interessant. En canvi, hi ha qui ho veu des d’una forma i
qui ho veu des d’una altra. Quan jo llegia que és adoctrinadora perquè elimina això,
dic: “Ostres, no m’ho puc creure!” Bé, és una forma de veure les coses totalment
diferent.
Després parlaven de temes de l’escola per raons de sexe, per raons dels concerts que
es blinden, i hi havia més coses que es comentaven des d’Iniciativa. Iniciativa entrava
en altres temes més enllà, no sé si s’han recollit tots, dels que es comentaven a la
moció però, bé, bàsicament era això.
Tots aquests temes, tenir una escola de nois o una escola de noies, són altres models
educatius que responen a la llibertat que tenim tots de poder triar. Penso que han
d’existir centres públics o privats, i el que hem de fer és respectar la gran diversitat de
formes educatives que hi ha, tan bones són les unes com tan bones són les altres.
Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Seré molt breu, perquè em sembla que la moció s’explica per ella mateixa. Hi ha
hagut, com s’ha dit, tres mocions que s’han entrat en aquest Ple, l’una presentada pels
dos grups que donen suport al Govern —per CiU i ERC-AM—, una d’Iniciativa i l’altra
del PSC, i crec que és bo que hàgim arribat a un sol text, perquè és bo que amb un
tema d’aquestes característiques arribem a un acord almenys les forces polítiques que
hem proposat això.
Jo no m’hi estendré, perquè sembla que els arguments són obvis. L’altre dia va haverhi una concentració de la comunitat educativa en la qual també vam participar molts
dels que som aquí presents, de protesta per aquest projecte de llei. Jo espero que,
quan sigui vigent, ja no sigui d’aplicació a Catalunya, senyor Federico, vull dir que
potser ja haurem marxat de... exacte, fent ús de la llibertat, hàgim pogut marxar
d’aquest negoci ruïnós que és l’Estat espanyol. Per tant, seria bo, que ja no fos
d’aplicació a Catalunya.
No cal estendre’s. Vull dir que aquesta Llei no arregla el problema del fracàs escolar.
És evident que hi ha fracàs escolar, això és evident, però aquesta llei, precisament, no
l’arregla amb una visió centralitzadora i retrògrada de l’ensenyament. Per tant, no és
una bona eina, precisament perquè de vegades l’Estat va fent noves lleis d’educació i
l’únic que fan es agreujar el problema. Per tant, crec que és bo que hi hagi aquesta
resposta contundent de no-aplicació i de desobediència d’aquesta Llei, que de moment
és només un projecte, però que esperem que no sigui ni aplicada ni aplicable ni tingui
cap caràcter al nostre país, on puguem seguir la línia que ens hem marcat a partir
d’una llei d’educació a Catalunya i que hem d’anar millorant l’ensenyament de
Catalunya, l’escola catalana, l’escola pública i, també, el conjunt de l’escola catalana
pel bé dels nostres infants. Moltes gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Parlaré molt breument, perquè, si no, repetirem arguments. Miri si és bona, si és bo
aquest avantprojecte de Llei, que inicialment la primera reunió de conferència sectorial
una mica més i en Wert ha de sortir a garrotades de la reunió, perquè consellers del
mateix color polític que el seu, d’altres comunitats autònomes, València, etc., el van
posar, diguem-ne, entre cometes, a parir. És així, ho van recollir els mitjans de
comunicació, que no crec que siguin de tendència d’esquerra. I, només per contestar-li
el tema de l’adoctrinament, nosaltres, jo m’he llegit l’avantprojecte, jo me l’he llegit i, a
més a més, ho explico moltes vegades perquè em toca per feina i, per tant, sé de què
parlo i sé del que escric, i quan parlem del fet que és adoctrinador i fem referència a
l’educació per la ciutadania no ho diem nosaltres, ho ha dit un Tribunal Superior de
Justícia, el d’Andalusia, que justament ha estimat un recurs de la Junta d’Andalusia i li
ha donat la raó i ha dit que l’assignatura d’educació per la ciutadania no era en absolut
adoctrinadora i, a més a més, ha alliçonat la persona que va presentar aquest recurs.
Per tant, llegim-nos els avantprojectes però llegim-nos també les sentències, que de
vegades ens interessa callar què és el que diuen.
Aquesta Llei adoctrina i, com deia el regidor d’Esquerra Republicana, no tenim
confiança que el PP la modifiqui. Justament ahir ja va decidir, ara sí amb el suport de
la resta de comunitats autònomes de color blau del PP, tirar-la endavant i, a més a
més, el problema és que pensen posar-la en pràctica justament a començament del
curs vinent, i això crec que és una cosa que com a masnovins i com a catalans ens ha
de preocupar i molt, i hem de fer tots els possibles perquè aquesta Llei, en la seva
tramitació parlamentària, es modifiqui substancialment, cosa que ajudaria al
cessament del ministre, que no és l’únic culpable.
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El Sr. Eduard Garcia
En tot cas per afirmar la voluntat de defensar-nos davant l’enèsim atac que es realitza
contra el model educatiu català i en contra de tot allò que desprèn alguna essència
catalanista. Creiem que l’única voluntat d’aquest avantprojecte es posar fi a un sistema
educatiu que ha permès la convivència i cohesió social, i ha estat respectuós amb la
diversitat a la qual vostè, representant del PP, ha fet referència. En aquesta acció no hi
trobem res més que la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un
menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció d’igualtat d’oportunitats que s’ha
aconseguit amb els anys a Catalunya.
Vull recalcar també la importància que són quatre forces polítiques les que hem
presentat una moció en aquest sentit. Això dóna o calibra d’alguna manera l’abast
d’aquest avantprojecte i el posicionament d’aquest Ple, la importància d’haver-nos
exposat, haver estat capaços de posar-nos d’acord, perquè ha estat un d’aquells
casos en els quals jo crec que tots els que hem votat a favor d’aquesta moció podríem
haver votat a favor de les tres mocions presentades, i aquest cop hem estat capaços
de crear una única moció aglutinadora i que sumés i millorés la proposta inicial de
cadascuna de les nostres forces.
Només per acabar, també feia referència el representant del PP a la llibertat i la
igualtat i aquestes coses, i vull dir-li que, davant d’un avantprojecte que el que fa és
relegar la llengua catalana a la quarta llengua, nosaltres creiem que això no és llibertat
ni és igualtat ni és res que se li assembli. Per tant, d’aquí la nostra petició i la voluntat
que aquest avantprojecte es quedi en això, en un avantprojecte i no arribi més enllà.
Moltes gràcies.
La Sra. Marta Neira
Bé, simplement, jo vull remarcar l’agraïment, la satisfacció de l’acord entre els quatre
partits polítics dels grups municipals que hem defensat aquesta moció i, per tant,
queda manifestada la nostra defensa de, sobretot, del nostre model d’immersió
lingüística. És curiós, eh? Vull dir no només que la majoria de partits a Catalunya
estem d’acord amb el model d’immersió lingüística propi de Catalunya, i és que,
després de trenta anys, s’ha demostrat que és pedagògicament impecable i,
socialment, està altament acceptat. És que jo trobo que això és el més fort. No entenc
aquesta manera de funcionar d’alguns partits polítics d’alguns governs que, en lloc de
solucionar problemes, creen problemes. És que no ho entenc. A Catalunya no tenim un
problema lingüístic entre el català i el castellà, no el tenim, i vostès estan capficats a
fer veure que sí, que tenim un problema. És què és incomprensible això.
Bé, doncs no ho aconseguiran, o sigui, tindran un rebuig tan frontal, tan majoritari a
Catalunya, que aquesta Llei, si tira endavant, és que no s’aplicarà, és que no ho farem,
no ho farem, perquè no es pot anar en contra de la immensa majoria del poble de
Catalunya, ja n’hi ha prou! I el senyor Wert no veurà realitzat el seu somni
d’espanyolitzar els alumnes catalans. Doncs que es foti, m’entens?
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Faré una rèplica molt breu. El que diu la senyora socialista no té, evidentment, cap
tipus de raó, però cap tipus, de raó. Aquí, si el que s’està venent és que el català
desapareixerà, serà perseguit..., jo dic que aquí potser algú s’ha pres un whisky abans
de venir a aquesta reunió. No va per aquí, ni molt menys, i vostès ho saben
perfectament, perfectament, que no té cap sentit el que estan dient.
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D’altra banda, vull agrair al senyor Màxim una cosa que ha dit. No estic d’acord amb la
petició de dimissió del ministre i d’altres responsables. Segons ell, evidentment amb
això no, però ell ha dit que s’han de fer les millors aportacions mentre es desenvolupa
el projecte de llei on toqui. Bé, això és una resposta molt coherent i molt lògica. La que
no és tan coherent ni tan lògica, és dir: si s’aprova no s’aplicarà. La insubmissió no
correspon a cap estat democràtic, ni a aquest ni a cap.
La Sra. Marta Neira
Ho sento, és que no es pot legislar en contra de la majora d’un poble. No sé si no ho
entén: és que no la podran tirar endavant, ho entenen?
La Sra. Carmen Martínez
Perdoni, senyor alcalde. Deixi’m un moment. Només demanem llibertat. Aquesta és la
paraula.
El Sr. Pere Parés
Nosaltres també demanem llibertat, però...
La Sra. Carmen Martínez
Que cadascú faci el que vulgui i parli com vulgui. I aquí no hi ha ni una sola escola on
pugui anar un nano en castellà. No n’hi ha cap ni una! Doncs només demanem això:
llibertat! Fem-ho amb les dues llengües. Guaita si és fàcil.
A la sala de sessions de l’Ajuntament es fa un recés de cinc minuts.
El Sr. Pere Parés
Bé, reiniciem la sessió plenària. Té la paraula el senyor Francesc Xavier Serra.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Perquè s’entengui el que anem a fer ara. En primer lloc, vull explicar la moció en
referència a la paga del desembre, en què es demanava que s’avancés la paga del
juny de l’any següent al mes de gener. Ens hem assabentat que hi ha un acord entre
treballadors i l’Ajuntament del Masnou, acord que coneixíem però que a nosaltres ens
havia arribat que hi havia queixes, insatisfacció d’alguns dels treballadors. Una vegada
parlat amb els diferents portaveus, el que hem decidit és retirar avui o no presentar
avui aquesta moció. De fet, no la podem retirar, perquè no estava presentada encara i,
per tant, no la presentem.
Ens reunirem amb els representants dels treballadors al més ràpidament possible, i
segurament serà passades les festes i, d’acord amb aquestes converses i les
informacions que llavors tinguem, ens reservem el dret, evidentment, de tornar a
presentar aquesta moció al mes de gener, amb aquell contingut o amb un altre,
d’acord com vagin les converses i com tinguem la informació en aquell moment.
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El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyor Serra. Per tant, abans de passar a sessió oberta, ho dic perquè potser
després no en tinc l’oportunitat, ens agradaria, en nom de tot el consistori, felicitar a
tothom aquestes festes de Nadal i desitjar que demà no s’acabi el món, perquè hi ha
coses que valen la pena viure. Per tant, bon Nadal a tothom, desitjo que participeu en
tots els actes (el Nadalem juvenil o els que tingueu canalla a l’infantil, amb les festes
de Nadal, coral, etc., que organitzen entitats o que organitzem nosaltres) i ens
retrobem l’any vinent.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.55 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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