Núm. PLE2012/16
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 15 de novembre de 2012
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 15 de novembre de 2012, es reuneixen, a
la sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr.
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i
Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,
el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació: la Sra.
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents.
El Sr. Pere Parés
Bona nit a tothom. Comencem el Ple ordinari del mes de novembre. Malauradament,
també comencem, igual que el del mes passat, amb una mala notícia, que és
traslladar el condol a la família del Rafael Lladó, que va traspassar la setmana
passada. Rafael Lladó va ser regidor de l’Ajuntament i tinent d’alcalde d’Urbanisme,
crec que durant el mandat 1987-1991, si no vaig equivocat. Per tant, doncs, per
desgràcia comencem, mostrant el condol de tot el consistori a la família de Rafael
Lladó.
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 18 d’octubre
de 2012 i del Ple extraordinari del 29 d’octubre de 2012
S’aprova l’esborrany de l’acta del 18 d’octubre de 2012 amb unes correccions a les
intervencions del Sr. Eduard Garcia i de la senyora Marta Neira.
S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari del 29 d’octubre de 2012.
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Pere Parés informa dels punts següents:
Espai Escènic Ca n’Humet
El 13 i 14 d’octubre, l’Associació Juvenil de Teatre del Masnou (AJTEM) va
representar, a l’Espai Escènic, l’adaptació de l’obra Entretrès, del Tricicle. La
representació va comptar amb més afluència de públic a la sessió del diumenge a
la tarda.
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Conferència: “La Filosofia del llenguatge com a eina per canviar la realitat”, a
càrrec de l’Aula d’Extensió Universitària
El 9 d’octubre, a la Biblioteca Joan Coromines, va tenir lloc la conferència “Filosofia
del llenguatge com a eina per canviar la realitat”, a càrrec de l’Aula d’Extensió
Universitària del Masnou.
Presentació del llibre de poesia Paraísos a ciegas, de Juan Antonio Masoliver
El 10 d’octubre, a la Biblioteca, va tenir lloc la presentació del llibre de poesia
Paraísos a ciegas, de AAAAA. El mateix autor va llegir alguns dels seus poemes.
Curs d’escriptura creativa
El dia 11 d’octubre es va iniciar el curs d’escriptura creativa adreçada a adults que
imparteix l’escriptora i filòloga XXXXX, de l’Associació de Cultura, Arts i Artesania
del Masnou. Aquest curs té una periodicitat quinzenal i està prevista la seva duració
fins al mes de juny.
Sessió del Taller de millora de les dinàmiques familiars amb dones grans
El dia 11 d’octubre, la Regidoria d’Igualtat va fer la primera sessió del Taller de
millora de les dinàmiques familiars amb dones grans, que es fa des del CIRD i
l’EBAS. Hi participen un grup reduït de dones usuàries de Serveis Socials majors de
setanta anys.
La finalitat és oferir a les dones recursos per millorar les seves situacions vitals,
fomentar la xarxa i limitar les situacions d’aïllament al municipi. S’han previst unes
set sessions de treball.
Visita institucional de la regidora d’Ensenyament
Del 23 al 28 d’octubre, la regidora d’Ensenyament, la senyora Noemí Condeminas,
convidada pel Glasgow City Council, va assistir, en representació d’aquest
Ajuntament, a les jornades en matèria d’ensenyament organitzades pel British
Council en el programa Connecting Classrooms.
Diada Internacional de les Biblioteques
El 24 d’octubre, amb motiu de la Diada Internacional de les Biblioteques, la
Biblioteca Pública Joan Coromines va oferir l'espectacle Contes sorneguers d'en
Pere Calders, a càrrec de YYYYY.
Espectacle Bufablanetes
El 27 i 28 d’octubre, Pep Bou va presentar, a l’Espai Escènic Ca n’Humet, el seu
espectacle Bufablanetes per celebrar-ne els trenta anys i els seus inicis al nostre
municipi. L’espectacle, que va ser un èxit de públic, va recuperar les interpretacions
dels masnovins MMMMM i ZZZZZ.
Celebració del Castanyot
El dia 31 d’octubre, la Colla de Diables del Masnou, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, va organitzar el ja tradicional Castanyot, que va incloure un cercavila
pels carrers de la vila, un contacontes i fi de festa amb castanyada amb una bona
participació.
El dia 1 de novembre, la vella Maria Castanyera va portar castanyes als infants.
Aquesta activitat, organitzada per l’entitat Lleureka, va aconseguir apropar la
tradició de la castanyera als infants i les famílies del municipi, que van poder fer
activitats a l’Espai Familiar “Ludoteca” i hi van poder veure la decoració de tardor
realitzada els dies 20 i 27 de novembre per la mateixa entitat.
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Aquesta activitat va tenir molt bona acollida i s’hi van apropar moltes famílies per tal
de poder gaudir plegats d’aquesta tradició.
IV Jornades Fotogràfiques
De l’1 al 4 de novembre, es van dur a terme les IV Jornades Fotogràfiques del
Masnou amb el lema “Va de cine”, organitzades per la FEM i amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
També vam gaudir d’una taula rodona amb RRRRR (periodista), PPPPP fotògraf i
professor universitari), JJJJJ (cineasta i director del Museu Luis Buñuel de Calanda
i del Festival de Cine 22 x Don Luis), FFFFF (periodista i director de la Mostra de
Cine Llatinoamericà de Catalunya-Lleida) i EEEEE (director de la Filmoteca de
Catalunya).
En aquestes activitats hi van participar més d’un centenar de persones.
Túnel del terror
Els dies 1 i 2 de novembre, un any més, a Ca n’Humet, es va poder gaudir del túnel
del terror amb l’entitat AJTEM. Aquest any es van superar totes les expectatives de
públic, amb l’assistència tant de famílies com de joves, i es va aconseguir superar
l’assistència de més de 500 persones en el total d’hores que va durar l’activitat.
Entitella’t, amb AE FOC NOU
El dia 4 de novembre, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, es va dur a terme un
taller de titelles de dit en què els infants van poder dibuixar i crear el seu titella.
Aquesta va ser una activitat amb bona acollida de públic i, després de crear el seu
titella, en van poder gaudir a l’Espai Escènic i van engrescar-se a fer el recorregut
del túnel.
Teatre familiar: Programació a l’Espai Escènic Ca n’Humet
El dia 4 de novembre, El petit elefant, a càrrec del Centre de Titelles de Lleida, va
omplir l’Espai Escènic Ca n’Humet. Un cop més, els titelles fan passar una tarda en
família, aconsegueixen que petits i grans passin una estona agradable, amb
cançons, interpretacions i aprenentatges.
Activitats a la Biblioteca
El dia 9 de novembre, la Biblioteca va organitzar una Hora del Conte amb la
col·laboració de l’Associació UNESCO del Masnou. Aquesta activitat, emmarcada
dins el programa que porta com a nom “Contes en llengua d’origen”, vol donar a
conèixer entre els infants de la nostra població contes tradicionals de diferents
racons del món explicats per persones originàries d’aquests països i en la seva
pròpia llengua.
Espai Escènic Ca n’Humet
El dia 10 de novembre, dins la programació estable de l’Espai Escènic Ca n’Humet,
es va celebrar un concert de jazz fusió amb el grup Qui és l’Últim? La proposta, que
va incloure composicions pròpies amb temes de jazz fusionats amb estils com l’afro,
el latin, el blues o el funk va tenir una bona acollida de públic.
Comissió Local del Pla Educatiu d’Entorn
El dia 6 de novembre, la Comissió Local del Pla Educatiu d’Entorn, formada per
diversos agents educatius del municipi i representants del Departament
d’Ensenyament, va aprovar el pla d’actuacions per a aquest curs 2012-2013. Les
actuacions aprovades van ser les següents:
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Tallers d’estudi assistit
Aquest any, vuit centres educatius del Masnou continuaran oferint suport
acadèmic i d’organització i estudi a l’alumnat amb més dificultats. La continuïtat
d’aquests tallers serà possible gràcies a l’aportació de l’Ajuntament, que
n’assumeix el 100% de les despeses derivades de l’organització.
Pla català de l’esport a l’escola
Esperant que la Secretaria General de l’Esport concreti els ajuts que rebran les
AMPA que formen part d’aquest programa per a l’organització d’activitats
esportives en horari extraescolar, la Comissió Local també va aprovar aquesta
actuació per a l’escola Ocata, el Col·legi Sagrada Família i l’escola Lluís Millet.
Karibú a Ca n’Humet
El dia 11 de novembre les regidories de Consum i Infància, amb motiu del mes dels
drets dels infants, a Ca n’Humet, van presentar l’espectacle musical d’animació
presentat per Carles Cuberes Karibú, que parteix del potencial que tenen les
dinàmiques d’animació per experimentar i viure valors com la cooperació, la
solidaritat, la interculturalitat i la justícia social, i que va fer cantar i dansar petits i
grans per fer-los partícips d’aquests valors.
Pla municipal de prevenció de drogodependències del Masnou
El dia 8 de novembre es va dur a terme a Ca n’Humet, en el marc del Pla municipal
de prevenció de drogodependències del Masnou, la representació del No em ratllis!,
un espectacle interactiu que fusiona el teatre amb la prevenció de les conductes de
risc associades al consum de drogues.
Els nois i les noies de tercer d'ESO de l’escola Sagrada Família i de l’institut
Maremar van poder gaudir d'aquesta obra, en què, en finalitzar l’alumnat va
participar en un intens debat en què es va parlar de tabac, alcohol i drogues en
general, i van tractar-s’hi temes tan interessants per als adolescents que hi van
assistir com quins són els efectes secundaris de les drogues sobre el cos, sobretot
si es comença el consum abans del 25 anys.
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 d’octubre de 2012, pel qual es
deleguen les funcions inherents al càrrec d’alcalde al Sr. Jaume Oliveras i Maristany,
tinent d’alcalde primer, del dia 19 al 21 d’octubre de 2012.
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 d’octubre de 2012, pel qual es
designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el recurs
ordinari 186/2012.
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 30 d’octubre, pel qual es deleguen les
funcions de la secretària general per al dia 2 de novembre de 2012.
d. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 6 de novembre de 2012, pel qual es
designen una lletrada i un procurador per a la defensa i representació en el
procediment abreujat número 296/2012 C, recurs contenciós administratiu, en matèria
de responsabilitat patrimonial.
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4) Donar compte de les persones assistents a la sessió
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde,
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard
Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i
Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i
Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim
Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García,
la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,
el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
5) Aprovació del Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals del
Masnou (MIEM)
El Sr. Pere Parés
Aquest punt el retirem de l’ordre del dia a petició d’algun grup de fer una presentació
del Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius i poder-ne aclarir en aquesta sessió
els continguts. Per tant, doncs, estem en espera que es convoqui aquesta sessió per
informar de tot això i ja ho passaríem quan tothom n’estigui informat i tots els dubtes
que hi hagi estiguin resolts.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
6) Ratificació del Decret en virtut del qual s'imposa una penalitat per la comissió
d'una infracció lleu a Transports Urbans del Masnou, SL
El senyor Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta
següent:
“Vist el Decret d’Alcaldia aprovat en data 19 d’octubre de 2012, en el qual es disposa
textualment el següent:
“Decret en virtut del qual s’imposa una penalitat per la comissió d’una infracció
lleu a Transports Urbans del Masnou, SL
Vist l’expedient incoat pel Decret amb data 20 de juliol de 2012 a Transports Urbans
del Masnou, SL, per a la imposició d’una penalitat per incompliment del contracte de
concessió del servei de transport urbà del Masnou.
Atès que, en data 7 d’agost de 2012, el senyor QQQQQ, en representació de
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL, va presentar un escrit d’al·legacions.
Vist l’informe emès en data 17 d’octubre de 2012 per la tècnica de Mobilitat de
l’Ajuntament, en el qual manifesta textualment el següent:
“Per decret del regidor delegat de Mobilitat amb data 20 de juliol de 2012 es va incoar
l’expedient per a la imposició de penalitats per incompliment del contracte de
concessió del servei públic de transport urbà del Masnou, explotat per l’empresa
Transports Urbans del Masnou, SL, pels fets detallats a la part expositiva de la
resolució referida i de conformitat amb l’informe emès per la tècnica de Mobilitat amb
data 19 de juliol de 2012.
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En data 7 d’agost de 2012, el senyor QQQQQ, en representació de l’empresa
Transports Urbans del Masnou, SL, presenta un escrit d’al·legacions, en el qual
manifesta, en síntesi, el següent:
-

-

Que la incoació de l’expedient s’ha d’adreçar a l’empresa i no a la seva
persona.
Que l’empresa dóna instruccions als conductors perquè siguin al més correcte i
educats possible.
Que aquests fets ja van ser objecte d’investigació per part de l’empresa, que va
concloure que la denúncia no era fundada.
Que, com a conseqüència de la darrera denúncia de la senyora Rosario Egea
Frías, l’empresa ha procedit a amonestar el conductor i acompanya una còpia
de l’escrit adreçat al seu treballador.
Finalment, nega qualsevol incompliment contractual per part de l’empresa que
representa.

A la vista de les al·legacions presentades s’informa el següent:
L’expedient sancionador ha estat incoat a l’empresa concessionària, és a dir,
Transports Urbans del Masnou, SL, i el senyor QQQQQ és el seu representant legal.
Quant als fets objecte de l’expedient, s’ha de manifestar que, malgrat que l’empresa
concessionària en el seu escrit d’al·legacions nega la seva veracitat, en l’escrit
d’amonestació que va adreçar al seu conductor els reconeix i fins i tot en el mateix
escrit fa referència a l’existència de queixes reiterades respecte al conductor esmentat.
Per tant, l’empresa adjudicatària, lluny de desvirtuar els fets objecte de les denúncies
efectuades per una usuària del servei, els ha admès, no obstant això, tenint en compte
l’actitud positiva demostrada per l’empresa envers el problema, en amonestar el
conductor, s’hauria de considerar la infracció comesa com a lleu, tipificada en el pacte
14.1 a) del conveni pel qual es modifica la concessió del servei públic de transport
urbà amb l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL, en haver-se produït un
compliment defectuós de les obligacions de l’empresa concessionària, i proposo que
se sancioni amb una penalitat de 120 euros.”
D’acord amb el que estableix l’article 53.1k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer. Desestimar les al·legacions contingudes en l’escrit presentat pel senyor
QQQQQ, en representació de la mercantil Transports Urbans del Masnou, SL, en el
sentit exposat en l’informe de la tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament, el qual es
transcriu textualment a la part expositiva de la present resolució.
Segon. Imposar a Transports Urbans del Masnou, SL, una penalitat de 120 euros, de
conformitat amb el que proposa la tècnica de Mobilitat al seu informe.
Tercer. Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple com a òrgan contractant.”
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Ratificar el Decret en virtut del qual s’imposa una penalitat per la comissió
d’una infracció lleu a Transports Urbans del Masnou, SL.
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Segon. Notificar el present acord a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (ICV-EUiA).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Dues raons justifiquen el nostre vot negatiu. La primera, que inicialment la qualificació
que es proposava per la falta presumptament comesa per l’empresa concessionària
era una falta greu i era una qualificació que el nostre Grup compartia, i això constava
en l’informe de la tècnica de Mobilitat amb data 19 de juliol, que aquí únicament s’ha
esmentat, però que, a diferència del segon informe, no s’ha llegit.
El fet que la falta és tipifiqués com a greu significava que la sanció que es podia
imposar, i tenia un import que variava entre els 600 i els 3.005 euros. No obstant això,
com s’ha llegit aquí, una vegada l’empresa presenta al·legacions, es decideix que la
falta que inicialment s’havia qualificat com a greu per incompliment d’algunes de les
obligacions del contracte de manera reiterada passa a ser qualificada com a falta lleu,
perquè l’empresa ha amonestat per escrit el treballador.
Nosaltres, aquesta rebaixa en la qualificació de la sanció no la compartim, perquè
entenem que la conducta d’aquest treballador, quan a més a més la mateixa empresa
reconeix que l’ha comesa de manera reiterada, és una conducta suficient per ser
tipificada com a falta greu.
La segona raó és que, com a conseqüència d’aquesta reducció en la tipificació de la
falta, la quantitat de la sanció que es pot imposar ja oscil·la únicament entre 60 i 600
euros, una rebaixa molt substancial. Però és que, a més a més, a l’hora de triar quina
és la quantia de la sanció a imposar, entre la franja entre 60 i 600 euros, l’Equip de
Govern, ha decidit que la sanció sigui de 120 euros, que és una sanció absolutament
insuficient per la falta comesa, i que, a més a més, entenem que lesiona els interessos
de l’Ajuntament perquè aquests 120 euros no cobreixen ni de lluny les despeses que
l’Ajuntament ha hagut d’afrontar només per a la tramitació d’aquest expedient.
Per tant, aquestes són les dues raons que justifiquen el nostre vot contrari.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde. Només simplement per agrair el vot favorable de tots els partits aquí
presents, excepte ICV-EUiA. Vull comentar que, efectivament, la falta inicialment es
considerava greu, que per això hi ha el tràmit d’audiència i el representant de
l’empresa va presentar les seves al·legacions i, després, el senyor Màxim Fàbregas,
ha comentat que l’Equip de Govern ha decidit posar una sanció de 120 euros. Vejam,
l’Equip de Govern es fonamenta en un informe tècnic que proposa que se li posi una
penalitat de 120 euros i això és el que ha fet l’Equip de Govern: aprovar una sanció de
120 euros basant-se en l’informe tècnic.
També vull comentar que, malgrat que és una concessió que ve de lluny, ve de l’any
65, és a dir, jo tenia un any quan es va fer el contracte. És el primer expedient
sancionador que l’Ajuntament obre a l’empresa i en els vuit anys en els quals el senyor
Màxim Fàbregas va ser el coordinador de l’Àrea de Territori, no sé si es deia
exactament igual, no es va posar ni tan sols un expedient sancionador, malgrat que va
haver-hi queixes igual que n’hi ha ara.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Vostè tenia un any, jo en tenia dotze, sóc una mica més gran, eh. En qualsevol cas, la
responsabilitat que Transports Urbans Aragó sigui l’empresa concessionària no és ni
d’aquest Equip de Govern ni de l’Equip de Govern de fa quatre anys ni del de fa vuit,
sinó que és d’aquell Equip de Govern que fa molts anys va fer una concessió per a
aquesta pila d’anys, que no s’acaba fins d’aquí a una pila d’anys encara.
És veritat que és el primer expedient que s’obre, però jo crec que, per tancar-lo
d’aquesta manera, tant se valdria que no s’hagués obert, perquè, com he dit abans, i
això es podria comprovar, el cost per a l’Ajuntament ha estat un cost deficitari.
I, finalment, vull dir-li, vostè ho sap, que l’instructor d’un expedient fa una proposta,
però qui decideix la sanció no és l’instructor de l’expedient, és la Junta de Govern
Local o l’Alcaldia o l’òrgan que en aquest cas tingui atribuïdes les competències. Per
tant, el tècnic proposa, però qui decideix és la representació política, que no és el
tècnic o la tècnica de Mobilitat.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde. Efectivament, tal com he dit, l’Equip de Govern s’ha fonamentat en
l’informe de la tècnica per imposar la sanció de 120 euros. És evident que l’Equip de
Govern és qui decideix la sanció.
El tècnic informa i nosaltres, d’acord amb l’informe, hem posat la sanció que
proposava el tècnic, i realment es tracta d’una concessió, estaran d’acord amb mi,
massa llarga. Concessions tan llargues no són bones per al servei i estem arribant al
final de la concessió, afortunadament. El desembre del 2015 finalitza aquesta
concessió i esperem que, aprofitant aquesta oportunitat, de cara al proper mandat,
perquè aquest mandat ja acabarà al juny del 2015, ja no ho veurem, però esperem que
al proper mandat tinguem un servei de transport urbà de més qualitat i millor per a tots
els ciutadans.
7) Informe corresponent al tercer trimestre de l’any 2012 sobre el compliment
dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò
establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, que literalment diu:
“Informe del tercer trimestre del 2012 sobre el compliment dels terminis de
pagament d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre
un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que
inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la
relació de factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos
sense que hi hagi hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació
agrupada per estat de tramitació del segon trimestre de 2012.
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Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’impost sobre el
valor afegit.”
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.”
El Ple en resta assabentat.
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: 21
vots a favor (CiU, ERC-AM,PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i de la regidora no adscrita).
S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
a) Modificació del Pressupost núm. 12/2012 per transferències de crèdit entre
aplicacions amb diferent grup de programa
El senyor Llorenç Birba i Fonts, llegeix la proposta següent:
“Vist que en la sessió ordinària plenària del dia 20 de setembre de 2012 es va acordar
suprimir la totalitat de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de
2012 de l’alcalde, dels regidors i regidores amb dedicació, i del personal eventual o de
confiança de l’Ajuntament del Masnou o una catorzena part de les percepcions anuals,
en el cas que no es percebi la paga extraordinària sencera, així com rebaixar
proporcionalment les indemnitzacions a aquells regidors i regidores municipals que
percebin indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, per tal que finalment
aquesta minoració representi una catorzena part de l’import anual per aquest
concepte.
Vist que també s’aprova la destinació de la totalitat de l’import corresponent a les
supressions i les reduccions previstes als apartats anteriors a despeses relacionades
amb ajuts, subvencions i altres projectes relatius a les regidories de Benestar Social,
Ensenyament, Igualtat, i Solidaritat i Cooperació.
Vist que els crèdits de l’aplicació de les Remuneracions òrgans de govern veuran
reduïda les seves retencions pressupostàries per import total de 33.608,00 euros
d’acord amb els informes tècnics incorporats a l’expedient.
Vist que segueix sent necessari iniciar un expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdits mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions de diferent grup
programa.
Atès que a l’article 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la
possibilitat de dur a terme expedients de modificació per transferències de crèdit.

Vist que l’article 52.2 f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple, es proposa l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit número 12/2012 entre partides de diferent grup de programa, per import de
33.608,00 euros i amb el desglossament següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES
12RH 91200 10000 Remuneracions òrgans de govern

TOTAL

33.608,0
========
33.608,00

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES
12 ED 32310 48001 Reutilització llibres de text
12 IG 23221 22799

Servei del Centre d’informació i Recursos
per a Dones

3.495,70

3.495,70

12 SS 23110 48000 Ajuts socials: Beques municipals a menors en
situació de risc exclusió social
26.616,60
========
TOTAL
33.608,00
Segon. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals."
El president sotmet la proposta a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU,
ERC-AM,PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i de la regidora no adscrita). S’aprova per
unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot ha estat favorable perquè entenem que aquesta
proposta que avui s’acaba d’aprovar millora la proposta inicial que havia presentat
inicialment el Govern i que va ser esmenada conjuntament per tota l’oposició, però
lamentem que, malgrat el compromís reiterat del coordinador de l’Àrea de Comunitat i
Persones en el sentit d’ampliar la informació, tal com el nostre Grup havia demanat, un
compromís que a més a més va reiterar el dimarts passat, a dia d’avui aquesta
informació complementària no ens ha arribat i l’única informació que ens hem trobat és
la proposta que ara acabem de votar. Això, òbviament, no ha modificat el nostre sentit
del vot, però sí que li agrairíem que aquesta informació que no ens ha arribat avui ens
arribi els propers dies. Gràcies.
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La Sra. Noemí Condeminas
Bé, vull agrair el vot positiu del conjunt de regidors i regidores del consistori. Tots
enteníem que calia donar un ús social a la totalitat de l’import de la paga extraordinària
d’aquells regidors i tenim actualment a les nostres mans poder ajudar els més
desfavorits i teníem clar que era un esforç que havíem de fer en comú. Seria una pena
que ho haguéssim desaprofitat i, per tant, és important que hàgim arribat a aquest
consens.
Aquesta proposta que avui hem aprovat és el resultat, doncs, de les diferents
aportacions fetes per tots els grups municipals. Les aportacions ja han estat
explicades, però sí que voldria remarcar que, en temes de beques de menjador, que
potser allà només s’hi especifica un import, vull dir que són infants amb risc d’exclusió
social, que arribaran a un total de 137 nens, que aquests nens han estat valorats per
tot el sistema de Serveis Socials de l’Ajuntament i que, per tant, contestant al senyor
Fàbregas, jo ja li ho he enviat per escrit, no sé per què no ha arribat, però li ho a
reenviaré si cal. Pel que fa a la seva proposta, que ens deia que li feia por que hagués
quedat algun nen per sota de la puntuació, a la resposta li poso que ha quedat
garantida, tal com ja li vaig comentar a la sessió de la setmana passada.
A més a més, doncs, també vull comentar que els 3.495 euros que van per al tema del
CIRD, que potser a la proposta queden molt amplis, són millorar i reforçar un actiu com
és aquest servei, que malauradament dóna cobertura a més de 76 dones actualment
al nostre municipi. I, per tant, bé, doncs vull agrair a tots la col·laboració perquè això,
avui, s’hagi pogut aprovat. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Gràcies a tots, doncs, per haver-ho aprovat per unanimitat i jo crec que estem donant
un bon exemple. Gràcies a tots, hi insisteixo.
8) Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la
sessió anterior
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. És una resposta a la senyora Crespo, referent al seu prec del
Ple passat al Govern del Masnou perquè fes les gestions necessàries perquè a través
dels mitjans tècnics de la casa es diagnostiqués quina era la causa concreta d’aquests
problemes de pudors i es fessin els mesuraments necessaris per establir el grau de
contaminació que provoquen.
Posats en contacte amb el Consell Comarcal, l’informe del tècnic d’aquest ens, ens diu
el següent:
“Les queixes per pudors relacionades amb el funcionament de la depuradora de Teià
és una problemàtica que ha presentat històricament aquesta planta.
En els darrers anys s'han executat una sèrie de millores a l'EDAR, que han ajudat a
minimitzar les emissions de males olors. S'ha instal·lat una sitja de fang deshidratat
que ha permès eliminar els contenidors oberts, de males olors, d'emmagatzematge del
fang deshidratat. També s'hi ha instal·lat una nova centrífuga decantadora que ha
permès eliminar els retorns de fang de l'espessidor cap a capçalera de planta. I també
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s'ha refet l'obra civil i el pont rascador de l'espessidor, millorant-ne el seu funcionament
i robustesa. Realitzades aquestes millores, s’ha constatat que les pudors que es poden
produir actualment no es generen en un únic focus emissor, sinó que es generen en
diversos punts de la depuradora (pretractament, decantació primària, línia de fangs…).
En qualsevol cas, el procés de depuració està funcionant correctament i no fomenta
l'aparició de males olors (no hi ha sobrenedants als decantadors primaris ni
secundaris, no hi ha espumes als reactors biològics, l'espessidor no genera retorns de
fang a capçalera de planta…). Justament perquè la producció de males olors és un
tema que ens preocupa, l’explotació de l’EDAR es fa amb molta cura en aquest sentit.
A més, els sistemes de desodorització estan funcionant correctament (el biofiltre per al
pretractament i les torres de desodorització per a la línia de fangs).
Cal destacar que l'únic moment puntual en què sí que es genera un impacte de males
olors és quan es procedeix a la descàrrega del fang deshidratat, de la sitja
d'emmagatzematge cap al camió de transport a la planta de compostatge. De totes
maneres, aquest fet es produeix un cop al dia i la seva durada és d'un minut
aproximadament.
Es té estudiada la millora de convertir les torres de desodorització, del seu
funcionament químic a un funcionament biològic, però per manca de disponibilitat
pressupostària no la podem executar. Segurament, si es pogués realitzar aquesta
proposta, es podria millorar el funcionament de les torres de desodorització. A més,
aquesta actuació podria anar lligada al fet de recuperar l'antic biofiltre que hi havia a la
línia de fan, com a sistema d'afinament de la qualitat de l'aire, a continuació de les
torres de desodorització.”
Res més.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Per fer una contesta a l’Ernest Suñé, referent a la pregunta
que em va fer en dues ocasions ja sobre els treballadors indefinits no fixos, sí? Em vas
fer una primera pregunta: que quina era la postura. Et vaig fer la resposta dient que
estàvem esperant aquest informe, un informe demanat ja per l’antic Equip de Govern.
Vas dir que, bé, que potser et quedava una mica la resposta..., d’acord. Òbviament
encara estem esperant aquest informe, no ha arribat, i hem fet les reclamacions
oportunes, no des que ens ho has requerit, sinó abans ja ho havíem fet. Anem
demanant aquest informe. Jo no sé per què, però no arriba aquest informe. Suposo
que les últimes i innovadores reformes ho estan tombant tot i ho deixen una mica tot
molt mogut. No sé si és per això que s’estan esperant a veure si algú s’asseu i ens fa
l’informe.
De tota manera, volia comentar-te que a la disposició transitòria 4a de la Llei de
l’EBEP del 2007 es regulava la consolidació de treball temporal i es donava la
possibilitat a les administracions públiques d’efectuar convocatòries de consolidació i
llocs de treball o de places de caire estructural que es trobaven en situació d’interinitat
o temporalitat, a l’anterior, de l’1 de gener del 2005. Per tant, des del 2007 es va donar
aquesta possibilitat de consolidar aquestes places, d’acord?
Malauradament, en l’actualitat, el Reial decret 20/2011, de 30 de setembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del
dèficit públic, estableix, a l’article 3.1, que ja no es pot procedir a la incorporació de
nou personal, excepte la que pugui derivar-se de l’execució de processos selectius
12

corresponents a ofertes públiques d’exercicis anteriors. I fa expressa menció que els
processos selectius previstos a la disposició addicional 4a estan parats en aquests
moments.
Per tant, tot i que és cert, que continuem en espera d’aquest informe, mentre aquest
Reial decret el tinguem en vigència, poca cosa podrem fer respecte a aquest col·lectiu.
De tota manera, quan arribem a tenir aquest informe, en donarem compte. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Per donar resposta a un prec i a una pregunta.
El prec l’havia fet la senyora Marta Neira i, si els sembla, llegiré la resposta al seu
prec. És sobre l’Espai Escènic de Ca n’Humet.
“En aquest nou mandat municipal, el que fins ara era la sala polivalent de Ca n’Humet
ha passat a ser l’Espai Escènic. Això representa un canvi de concepte i un pas
endavant en l’oferta cultural del Masnou. L’Espai Escènic Ca n’Humet es basa en una
gestió sociocultural dels continguts que n’ordena els usos i configura una programació
estable de teatre, música i dansa.
Les activitats de teatre i arts escèniques amateurs del Masnou participen en aquesta
programació.
L’Ajuntament assumeix els costos directes i indirectes d’una obra per entitat que forma
part de la programació, i els diners que es poden recaptar a la taquilla també van
destinats a la mateixa entitat, els quals li poden permetre afrontar despeses pròpies de
l’obra. Per a aquesta obra, cada entitat disposa d’unes vint hores d’assaig sense cap
tipus de cost i amb l’assessorament del tècnic de la sala, més les hores d’assaig
puntuals que puguin requerir per circumstàncies especials de l’obra.
L’Ajuntament també es fa càrrec de manera parcial d’una segona obra que l’entitat pot
acabar de sufragar amb els ingressos de taquilla. A partir d’aquí, la despesa del tècnic
de la sala suposa 22 euros l’hora, ja que és imprescindible per al bon funcionament i el
manteniment de l’espai la presència d’aquesta figura. Cal recordar que, a l’antiga sala
polivalent, la despesa del tècnic, on era necessari, era de 25 euros l’hora.
La realització d’un programa estable i les millores que s’han iniciat a l’Espai Escènic
Ca n’Humet fan que, com qualsevol altre espai escènic i teatre normalitzat, no sigui un
lloc permanent d’assajos, tret dels necessaris abans de l’estrena acordats amb l’entitat
prèviament.
L’Ajuntament ofereix altres espais d’assaig gratuïts, que també seran objecte d’un
millor condicionament. Des de la Regidoria de Cultura, s’està fent un esforç per
millorar l’Espai Escènic Ca n’Humet, que es trobava en una situació de deixadesa i
sense les condicions necessàries per poder-hi portar a terme les activitats escèniques.
Obrir un espai escènic en uns moments de dificultats per a la cultura, amb una
programació estable de teatre, música i dansa, que combini els grups amateurs amb
els professionals, és un repte que estem decidits a tirar endavant i una aposta decidida
per la cultura del nostre poble.
Així mateix, tal com vaig manifestar a la Junta de Portaveus, hi ha el compromís de fer
una sessió informativa amb els diferents grups municipals i regidors i regidores de
l’Ajuntament, per explicar-los les propostes de funcionament i el projecte de l’Espai
Escènic Ca n’Humet.”
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I després hi havia una pregunta del senyor Màxim Fàbregas, d’un tema que no era de
competència municipal. Crec recordar que era sobre l’euro per recepta i demanava el
posicionament del Grup Municipal d’Esquerra Republicana. Vull dir-li, evidentment, que
no és un tema de competència municipal, que el posicionament d’Esquerra
Republicana és públic i, a més, aquests dies, en campanya electoral, si necessita més
informació o vol ampliar els seus coneixements, quan acabi aquest Ple, l’obsequiaré
amb un programa electoral d’ERC per a aquestes eleccions.
El Sr. Màxim Fàbregas
Es podria estalviar el paper i enviar-me’l per correu electrònic.
El Sr. Eduard Garcia
Sí. Bona nit. Per donar resposta a la pregunta realitzada pel Grup Municipal d’ICVEUiA que feia referència a la demanda d’una redacció exhaustiva i detallada de les
actuacions que s’han realitzat davant el Govern de la Generalitat per aconseguir que
complís els seus compromisos recollits en el conveni signat amb l’Ajuntament l’any
2007, sense entrar a valorar ni el to ni les formes amb què es va formular aquesta
pregunta.
Vull indicar-li que s’han mantingut tres reunions amb els Serveis Territorials, en dates
18 de novembre de 2011, 6 de març de 2012 i 25 de setembre de 2012, per tractar,
entre d’altres, aquest tema. Aquestes reunions han servit per parlar sobre en quin punt
es trobava el conveni, així com la possibilitat de dur-lo a terme en un futur.
Malgrat que vostè només demana una relació exhaustiva i detallada de les accions
portades a terme, permeti’m que li ampliï la informació corresponent al conveni de
referència.
El major escull que s’està trobant aquest Equip de Govern és que el conveni al qual
vostè fa referència, signat l’any 2007, al pacte quart, establia una vigència de quatre
anys des del dia de la seva signatura, de manera que el dia 22 de maig del 2011 (dia
que coincidia amb les eleccions municipals d’aquell any, que acabarien amb un canvi
de govern a l’Ajuntament del Masnou), el conveni va quedar sense efecte en no portarse a terme les obligacions que en dimanaven.
Val a dir, també, que de la revisió de la documentació existent s’ha tingut coneixement
que, en data 15 de gener de 2009 i 2 de febrer de 2011, quan vostè era regidor
d’Educació, el Departament d’Ensenyament va fer arribar a aquest Ajuntament
l’esborrany del document administratiu amb el qual es formalitzaria la cessió a la qual
vostè fa referència, esborrany de document al qual l’Ajuntament ni va arribar a
formalitzar ni hi va donar cap resposta.
D’altra banda, revisant les actes del Consell Escolar Municipal, m’agradaria fer
referència també a la de la sessió amb data 28 de novembre de 2011, on consta, i cito
literalment:
“El senyor Màxim Fàbregas pregunta en quina situació està el conveni del 2007 de
cessió d’uns terrenys per a l’ampliació de l’IES Maremar.
La senyora Judit —en aquell moment amb responsabilitats de l’Equip de Govern—
respon que aquestes obres també estan aturades.
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El senyor Màxim Fàbregas indica que l’Ajuntament hauria de renunciar al conveni i
evitar un cas recent com el de l’INCASÒL.”
M’agradaria aprofitar l’avinentesa per preguntar a ICV-EUiA, davant de l’aparent
contradicció d’allò que defensa al Consell Escolar Municipal i davant d’allò que ha
defensat al Ple, si és que, des del 28 de novembre de 2011 fins ara, aquesta formació,
ICV-EUiA, ha canviat d’opinió, i, per tant, considera que s’ha de treballar per poder
signar un conveni similar al ja caducat o, al contrari, considera que, atès que està
caducat, i per evitar un cas recent com el de l’INCASÒL, al qual vostè feia referència,
seria millor deixar-lo tal com està i, per tant, no seguir aquesta via.
Per donar resposta també a la pregunta que va formular la senyora Marta Neira, del
PSC, referent al llistat de mocions i al seu estat, vull indicar-li que, com que,
posteriorment vostès van entrar un escrit en què demanaven sobre unes mocions en
concret, si li sembla, ja li respondríem per escrit també aquesta qüestió i, si li sembla
també, atès el volum i el contingut de les mocions, per no dilatar-nos en el temps,
intentaríem que, a mesura que anem tenint un grup o un paquet de mocions, si li
sembla bé, anirem donant resposta parcial per tal de no dilatar en el temps el seu
contingut.
Per donar resposta també a una pregunta que va fer el senyor Ernest Suñé, del PSC,
referent a la Junta de Govern Local del 4 d’abril d’aquest present any, en què es va
tractar el tema de l’ordenació d’equipaments comunitaris i l’adequació de la normativa
de centres de culte que acabaria amb la suspensió de llicències durant aquest any, vull
indicar-li que a la Junta de Govern del dia 8 de novembre es va aprovar el conveni de
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la prestació de servei de
mediació en diversitat religiosa.
Aquest conveni, subscrit amb el Departament de Dret Públic i Ciències
Historicojurídiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, té com a objecte la
prestació d’un servei de mediació en diversitat religiosa consistent en assessorament
jurídic i de gestió especialitzat.
Aquest conveni creiem que pot complementar la feina que està fent el departament
tècnic per tal d’arribar a un desenvolupament i una solució correctes del tema que ens
ocupa.
De tota manera, agraeixo l’oferiment que vostè va fer de plena col·laboració en aquest
tema i, en tot cas, quan tinguem alguna cosa més enllestida, ens posaríem en contacte
amb vostè per tal de veure la seva opinió.
I, ja per acabar, si se’m permet, i tot i no formar part d’una resposta de cap de les
preguntes que es van realitzar al Ple del mes anterior, és referent a una notícia que va
aparèixer ahir a l’edició digital de La Vanguardia, com a regidor d’Urbanisme i
coordinador de l’àrea de Foment, si, amb el seu permís, m’ho permeten, m’agradaria
fer una mica d’explicació del que suposa aquesta notícia. L’edició digital de La
Vanguardia d’ahir es feia ressò d’una sentència que obliga a...
El Sr. Màxim Fàbregas
No és que no hi estiguem interessats a conèixer l’opinió del Govern, però entenem que
estem en un punt de l’ordre del dia que és control d’òrgans de govern i, en tot cas, si
això hagués estat subjecte d’una informació d’Alcaldia..., però creiem que ara no toca.
És una opinió. Crec que s’hauria de respectar el procediment.
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El Sr. Pere Parés
No deixa de ser una informació d’Alcaldia, el que passa és que prefereixo que ho faci
ell o, si ho vol, doncs, jo també puc llegir-ho, no? Però, ell en té un coneixement més
exhaustiu.
El Sr. Màxim Fàbregas
Però passen molts punts. Aquesta és informació de l’Alcaldia.
El Sr. Pere Parés
Ah, com a informació de l’Alcaldia.
El Sr. Màxim Fàbregas
Ara estem en control d’òrgans de govern.
El Sr. Pere Parés
Sí, bé. Jo et faré la pregunta, eh, per donar respecte, però aquesta és una informació
que jo crec que ens ha de respectar que nosaltres la donem. Jo crec que els ciutadans
estan esperant en aquest moment certa informació i, per tant, el que no podem fer és
que, perquè estigui mal posat en un punt o un altre, no donar aquesta informació. Però
la donarem en acabar.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, seria un aclariment. A la passada Comissió
Informativa de Foment, ja se’ns va dir que s’havia concedit una llicència per a la
construcció d’un aparcament subterrani amb 615 places a l’Illa Centre així com la
construcció d’un habitatge plurifamiliar amb 24 habitatges. El que no se’ns va dir en
aquell moment, però ho hem llegit a la Junta de Govern del 31 d’octubre del 2012, és
que, quan s’ha hagut de concedir la llicència, l’Ajuntament ha ha declarat d’especial
interès o utilitat municipal les obres corresponents a l’aparcament públic de 4.000 m2, a
la vista de l’informe emès per l’arquitecte municipal.
Bé, en qualsevol cas, l’Ajuntament ha decidit declarar d’especial interès la construcció
de l’aparcament públic de 4.000 m2 i, per tant, ha concedit la exempció de la taxa per
llicències urbanístiques i també han aconseguit una bonificació del 95% de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
Bé, no és una decisió política. Sí que ens agradaria que poguéssim tenir tots una còpia
d’aquest informe de l’arquitecte que justifica la concessió d’aquests avantatges fiscals
i, en qualsevol cas, sí que ens agradaria saber l’import que ha suposat de reducció
d’ingressos per a l’Ajuntament, perquè, jo no ho sé, però quan tinguem l’informe
suposo que veurem quina és la utilitat que ha considerat l’Equip de Govern o
l’arquitecte tècnic, no? Però jo crec que hi ha més utilitat per al poble en aquests
moments que ingressos, i difícilment és pot justificar. De totes maneres, espero rebre
l’informe, però, com a mínim, atesa la situació delicada de què sempre hem parlat, Ple
rere Ple, la situació econòmica de l’Ajuntament, doncs, bé, concedir o declarar
d’especial interès un tipus d’obres i no ingressar una quantitat que entenc que serà
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important i que sí que ens agradaria saber de quina es tracta, doncs com a mínim, és
sobtant, sí. Bé, doncs esperarem a rebre la informació per pronunciar-nos-hi més
fermament. Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
Era per fer una pregunta al senyor Matas sobre l’Associació de Veïns de Vila Jardí,
Santa Madrona. Li van passar al seu moment un escrit amb una sèrie de punts i li
agrairia moltíssim que em digués si s’estan gestionant, si hi ha solucions i, fins i tot, li
agrairia que ens ho passés per escrit. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Jo seré molt breu. Simplement volia adreçar-me al
senyor Matas, primer, per rectificar una petició que li vaig fer al Ple anterior sobre la
pregunta de manteniment de la flota de vehicles, perquè, efectivament, vostè m’havia
enviat correctament en forma i temps la resposta, i, per tant, és de justícia que li digui
que em vaig equivocar. Li demano disculpes.
I, després, també vull agrair a la senyora Folch que m’hagi fet la contesta i per fi
l’entrega del famós catàleg de llocs de treball. Moltes gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí, en tot cas, vull fer un prec al senyor alcalde, ja que nosaltres creiem que un alcalde
el que ha de fer és garantir el compliment del ROM i el seguiment de l’ordre del dia
d’un Ple, i és el senyor alcalde qui té encomanat justament garantir aquests drets, que
són drets no només de l’Equip de Govern, sinó de tots els regidors i regidores d’aquest
consistori. I dic que, a més, el Govern té mecanismes sobrerament i suficients, en
abundància —hem estat a l’Equip de Govern tots, gairebé tots, que jo sàpiga, en
aquest consistori, i, per tant, sabem els mecanismes que té un govern per informar el
ciutadà. Per cert no ha dit “els regidors i regidores”. Suposo que ha estat un lapsus,
perquè el que fa en un Ple és informar els regidors i regidores, no els ciutadans, i per
haver de forçar l’ordre del dia per canviar els punts del debat, perquè, sense que ningú
voti, aparegui un punt nou que s’encabia perfectament o l’hagués pogut fer dintre de
les informacions d’Alcaldia.
Jo li demano que sigui curós en aquests temes, perquè vostè és qui ha de garantir
aquest seguiment correcte tant del ROM com de l’ordre del dia, i que ho faci per
garantir els drets de l’Equip de Govern i de tota l’oposició.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Hi ha un seguit de preguntes fetes per escrit que passaré a
llegir, però, primer, el que volia dir al portaveu de CiU és que aquest apartat és “control
dels òrgans de govern” i, per tant, control dels òrgans de govern vol dir que el Govern
respon a preguntes i suggeriments que se li han fet al Ple anterior i que escolta les
preguntes que se li adrecen al Ple present, però no vol dir que el Govern hagi de
preguntar a regidors de l’oposició, perquè llavors estem canviant les regles del joc. No
obstant això, com que és el meu interès i el del meu Grup respondre la pregunta que
vostè ens ha adreçat, al proper Ple li’n donaré complida resposta.
Respecte a les preguntes per escrit, la major part van relacionades amb un tema que
per desgràcia està d’actualitat les darreres setmanes i que hauria d’haver estat
d’actualitat els darrers anys i respecte al qual el Masnou ha mostrat una sensibilitat
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especial, que és el tema dels desnonaments i l’adhesió als pagaments.
La primera, diu: al Ple del 19 juliol passat, vaig demanar al Govern que ens fes arribar
una relació detallada, —com faig sempre, relacions detallades—, de totes les
actuacions que ha realitzat en compliment dels vuit acords dels quals constava la
moció conjunta, que el Ple de l’Ajuntament havia aprovat el mes de gener de 2012 per
declarar el Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del
dret a l’habitatge. Havien passat sis mesos de l’aprovació i enteníem que era temps
suficient perquè les actuacions del Govern haguessin començat a donar fruits.
En la resposta rebuda el mes de setembre passat se’ns va informar que les demandes
realitzades al Govern de l’Estat, al de Catalunya i als jutjats de Mataró en data 9 de
març encara no havien obtingut resposta. Voldríem saber si, passats dos mesos
d’aquella resposta, la situació ha canviat i si, a dia d’avui, ja es disposa d’alguna
d’aquestes respostes.
La segona diu el següent: la moció aprovada també preveia establir un protocol
d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos de famílies desnonades a
través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les possibilitats econòmiques de les
persones afectades. Voldríem saber si en els nou mesos transcorreguts ja s’ha
elaborat aquest protocol. Al mateix temps, demanem al Govern que, si es disposa del
protocol, ens en faci arribar una còpia. En cas contrari, voldríem saber quines són les
raons que han pogut motivar aquest retard, que al nostre entendre és totalment
injustificat.
La mateixa moció també acordava la creació d’una comissió especialitzada, que tenia
com a objectiu principal estudiar les mesures que calia emprendre en l'àmbit municipal
per tal d'evitar els desnonaments, així com buscar alternatives que els previnguessin
per motius econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.
Preguntem al Govern si aquesta comissió ja ha estat creada i si ja s’ha reunit en
alguna ocasió. En cas contrari, voldríem saber quines són les raons que han pogut
motivar el retard en la seva creació.
La quarta pregunta diu que la moció també proposava cercar les fórmules adients per
oferir directament, a les famílies o persones en procés de desnonament, un
assessorament legal i la funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar
alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a aquestes. Voldríem
saber quines són les fórmules que el Govern ha acordat per oferir tant l’assessorament
com la mediació a les famílies en el procés de desnonament i en quants casos s’han
donat aquests serveis des de l’aprovació de la moció.
També relacionat amb els desnonaments, voldríem preguntar al Govern pels
procediments que utilitza per conèixer, amb suficient antelació, quantes i quines són
les famílies que es veuen en perill de ser desnonades per no poder fer front al
pagament de la hipoteca o el lloguer del seu habitatge.
I, per tancar aquest tema, preguntem al Govern pel nombre de famílies que, ara
mateix, estan en perill de ser desnonades per no poder fer front al pagament de la
hipoteca o del lloguer i, al mateix temps, li demanem que faci totes les gestions
necessàries per tal d’aconseguir la paralització dels processos ja iniciats o els que
estiguin pendents de fer-ho.
L’última és un tema diferent, i diu el següent: avui, a les 14.36 hores, he rebut al meu
correu electrònic un missatge tramès per Acord pel Masnou en el qual se’ns fa arribar
informació sobre l’activitat que es desenvoluparà el proper diumenge 18 de novembre
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a les 19 hores a l’Espai Escènic Ca n’Humet. Es tracta de l’obra de teatre Yvonne,
princesa de Borgonya. Aquest mateix correu haurà estat rebut per un nombre
indeterminat de persones, entitats i col·lectius del Masnou. Demanem al tinent
d’alcalde de Cultura que faci arribar el nostre agraïment a Acord pel Masnou per
aquesta informació, que ja coneixem, però al mateix temps li exigim que ens expliqui
quin significat té que el text del missatge digui “des de la Regidoria de Cultura” i quina
és la justificació d’aquesta utilització partidista del nom d’una regidoria de l’Ajuntament.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre als regidors i assistents, al públic. Vull dir al
senyor alcalde que encara resta pendent una pregunta que vaig fer per escrit entrada
al registre el 22 de maig de 2012 i adreçada al que llavors era regidor de Manteniment,
però he de dir que el senyor Matas, dintre d’aquestes setmanes, s’ha posat en
contacte amb mi i s’ha interessat pel tema. Per nosaltres, és motiu suficient per donar
marge per a la resposta, però volia que quedés constància d’aquest tema. Gràcies.
Vull agrair tant a la senyora Folch com al senyor Gebani les respostes a les preguntes
plantejades; n’he quedat força satisfet. No és Gebani? Ah, Garcia Gebani. (Passa allò
del Zapatero: Rodríguez Zapatero, Garcia Gebani, com els àrbitres. Molt bé). És
igualment senyor Gebani. Senyor Garcia Gebani a part, les seves respostes, estic
satisfet per la que ha donat la senyora Folch, jo crec que s’ha ajustat molt més. Estem
molt interessats a saber el que passa. Creiem que aquests treballadors estan en una
situació d’al·legalitat que pot ser perjudicial en qualsevol moment que hi hagi un canvi
legislatiu. Crec que hauríem de prendre alguna decisió respecte a aquesta qüestió. Jo
no tinc una solució, eh! Vull dir que no els la puc aportar.
Jo entenc que el Decret del Govern impedeix la generació de nous llocs de treball,
però això no són nous llocs de treball, són els mateixos llocs de treball i s’haurien
d’adequar a la normativa, però, en tot cas, no és una discussió, no, és perfecte. Li ho
agraeixo.
Respecte a la resposta que ha fet el senyor Gebani, he quedat una mica sorprès. Jo
trobo que la pregunta era molt concreta i que, literalment, ha marxat por los cerros de
Ubeda, o per les Guilleries, que està més a prop, però també està molt lluny, no?
Nosaltres volíem saber què és el que s’ha fet fins a la data. Vam volem demanar què
és el que s’ha fet fins a la data, les còpies de les demandes realitzades a ens
supramunicipals per col·laboració en l’anàlisi i la redacció de la normativa, i reunions
que hagin pogut tenir amb les parts implicades, però sempre relacionat amb
l’ordenació d’equipaments comunitaris i l’adequació a la normativa de centres de culte,
què és un tema, entenem nosaltres, tècnic i fonamentat en temes arquitectònics o de
gestió de l’espai.
Creiem que està bé que facin convenis per intentar arribar a l’entesa amb la comunitat
magrebina. No sé si hi som a temps perquè no sé com deuen estar, però sí que
entenem que la resposta que ha donat no s’ajustaria a la pregunta que vam fer i, per
això, el que faríem és aprofitar i reiterar els punts de la pregunta.
Faig una pregunta adreçada al senyor Matas, que és qui porta en aquests moments el
tema de Medi Ambient. Va relacionada amb el tema de les guinguetes de la platja i la
retirada que han fet d’algunes de les guinguetes, d’alguns dels concessionaris de
temporada, ja que han deixat, hem pogut observar, en algunes, no en totes, restes
molt evidents de deixalles, de residus que han embrutat les nostres platges. El que
voldríem saber és què és el que s’ha fet respecte a aquest tema. Gràcies.
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La Sra. Núria Fusellas
Bona nit. Jo volia compartir amb vosaltres el desconcert d’una veïna del Masnou que,
en veure que la seva part de la vorera, la que corresponia a casa seva, estava
malmesa, que estava degradada, i havia caigut a terra un parell de vegades, doncs es
va decidir arreglar-la i a pagar-la ella, perquè entenia també que no era un bon
moment per a l’Ajuntament per fer-ho.
Li va costar 4.000 euros i ho va pagar ella, sense cap problema. Però el desconcert va
venir quan va demanar el permís d’obres i, llavors, l’Ajuntament li va cobrar el permís
d’obres, tot i que va dir que era per arreglar la vorera. Pujava uns 90 euros. Llavors, jo
volia comentar que caldria potser revisar aquest tema i animar que més gent faci això,
perquè no són uns bons moments per a l’Ajuntament per anant arreglant voreres i, si
els veïns ho volen fer, doncs potser mirar de no cobrar-los el permís d’obres. Només
volia comentar-ho.
I després, també vull comentar el desconcert de les famílies per un full repartit a
l’escola Lluís Millet i que llegeixo, que deia: “Benvolgudes famílies, volem comunicarvos que el mestre d’anglès d’educació infantil de primer, segon i tercer de primària,
està de baixa i, com que la substitució no serà coberta, en principi no es farà aquesta
àrea, és a dir, l’anglès, durant deu dies. Això ens genera també dificultats internes, així
que s’anul·laran diversos reforços i en alguns moments puntuals, com ha passat avui,
un mestre haurà d’atendre cinquanta alumnes. Atentament l’equip directiu.” Jo crec
que, senyora regidora, no podem tancar els ulls davant de situacions com aquestes,
que, a més, s’estan repetint a totes les escoles del Masnou, i temes com la manca de
calefacció, que ja vaig comentar en un altre Ple, a la Mediterrània.
Encara que no correspongui a l’Administració local, jo crec que ens hauríem de posar
les piles tots plegats, i mirar a veure què podem fer. Penseu-hi una mica. Moltes
gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Jo només voldria fer un suggeriment. Ja sé que fa molt pocs
dies, aquí, debatíem i discutíem les ordenances fiscals —és un tema d’ordenances
fiscals—, però jo crec que no cal esperar l’any que ve per intentar esmenar una
situació que, avui dia, clama al cel.
Em refereixo a la taxa per l’expedició de documents administratius, al punt número 17,
que parla dels drets d’examen. Crec que amb la conjuntura econòmica actual, en què
es donen situacions de famílies que no tenen cap tipus d’ingrés, que l’Ajuntament posi
a concurs places com poden ser de tres mesos de peó de platja i a la qual es
presenten vuitanta persones, cobrar a una persona que es vulgui presentar a l’opció
d’adquirir aquesta plaça encara que sigui 5,15 euros, em sembla que és una situació
que està... en els temps que corren.
Jo crec que ja en el mateix dret d’examen hi ha una exempció per als treballadors de
l’Ajuntament que volen fer els processos selectius de promoció interna. Jo crec que
valdria la pena augmentar aquesta excepció a situacions i casos de gent que no
tinguin feina o que no tinguin ingressos, perquè, avui dia, amb 5,15 euros, hi ha més
d’una família que dina tota sencera. Gràcies.

20

La Sra. Marta Neira
Bona nit a tothom. Jo no faré cap pregunta en aquest Ple, perquè, bé, estic esperant la
resta, que són moltes, de les mocions aprovades i, per tant, no els vull donar més
feina, no sigui que s’endarrereixin les respostes.
Sí que vull fer constar una sorpresa. Aquí, a vegades, vénen persones, ciutadans i
ciutadanes, que presenten o fan un suggeriment, una queixa, i a mi m’ha sorprès molt
la que va fer fa dos mesos el senyor DDDDD, que ens va passar a tots els regidors
unes fotografies de coses que estaven malmeses. No, és clar, a mi em sorprèn molt
que això fos al mes de setembre i que, a hores d’ara, encara no s’hi hagi fet res. A mi
m’estranya molt. Jo entenc que no es pot arribar a tot, però, home, quan algú, un
ciutadà, denuncia una cosa, doncs, home, podem actuar amb més rapidesa. Jo tinc la
constància que no s’ha fet. Si no és així, ja em corregiran.
Després, una altra cosa: el tema de la notícia que ha sortit a La Vanguardia. És que jo
m’he perdut una mica. Al final es parlarà d’això, al final, suposo. Donaran resposta?
Doncs els demano que donin les explicacions respecte a la notícia que ha sortit a La
Vanguardia. Gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, és molt breu. A la senyora Fusellas. Vull reiterar-me en el tema de la manca de
calefacció. Es va demanar als serveis als quals pertanyia, perquè no depèn de
nosaltres que es pogués fer. Em van dir que ja s’havien fet algunes accions. Ho
tornarem a preguntar, si està acabat o no. I respecte al tema de la substitució, tal com
vaig...
La Sra. Núria Fusellas
No és que estigui espatllada, és que no tenen diners.
La Sra. Noemí Condeminas
No, no, hi havia un problema també amb un tema de la caldera, a més a més, afegit.
Per això, em consta que s’hi havia fet alguna cosa. Preguntaré com està tot.
I, respecte, al tema de la substitució, evidentment comparteixo amb vostè que és un
problema molt greu, i no només al Lluís Millet. En aquest cas, al Lluís Millet
puntualment.
Jo em reunia amb tots els directors i després, al darrer consell escolar, sí que vaig dir
que adreçaria una carta, que ja està feta, als Serveis Territorials, si més no per fer
pressió, per dir que des de l’Ajuntament ens sembla que s’haurien de substituir les
baixes amb molta més celeritat i, sobretot, volíem saber a partir de quin número de
baixes, on està el límit, és a dir, si de cop i volta se’ns posen quinze mestres malalts,
què farem? Tancarem el centre? És a dir, una miqueta això. Se’m va donar resposta
telefònica, jo la vaig agrair, però vaig demanar, si us plau, que se’m fes per escrit igual
que jo l’havia enviada per escrit. Si vol, tan bon punt tingui la resposta, les hi enviaré
totes dues, tant la nostra com la resposta que ens han fet. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Sí, molt breument. Senyora Carmen Martínez, referent a l’Associació de Vila Jardí, des
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que sóc regidor de Manteniment, Medi Ambient i Paisatge, m’he reunit dos cops amb
ells: l’una al juliol, que em van sol·licitar per parlar i els vam donar hora, i l’altra al mes
d’octubre, en què també van sol·licitar parlar amb mi per fer una revisió, i concretament
va ser el 30 d’octubre. Per tant, amb ells estem en contacte, igual que amb qualsevol
altra associació que demana poder parlar, i l’anem mantenint. Hi ha un contacte i
anem parlant. Per explicar-li que sí, que hi ha un contacte.
Respecte al senyor Suñé i les guinguetes a la platja, efectivament, des de Medi
Ambient es va detectar tot el procés i s’han fet requeriments a les concessionàries
perquè fessin alguna neteja i adequació de l’espai. En aquest sentit es va fer la
sol·licitud.
Respecte al que ha comentat la senyora Marta Neira sobre el senyor DDDDD, crec
recordar que hi havia quatre fotos, una de les quals, o dues, referents al manteniment
de Doctor Agell, on es va fer un tractament del terra. En aquest sentit, es va demanar
a CESPA —ja s’havia demanat abans del Ple de setembre, aquest estiu, ho vaig estar
parlant amb CESPA— que verifiquessin que els camions no perdessin líquid, que és el
que embruta tot el carrer, i que verifiquessin la part de baix dels camions de recollida,
que és per això que està també bruta aquella zona.
Hi havia també una foto de l’establiment de kebabs, al qual s’ha requerit diverses
vegades, perdó, des de Manteniment vam fer-hi dues actuacions aquest estiu,
nosaltres mateixos, és a dir, Manteniment, amb una màquina Karcher, i es va netejar i
vam deixar-ho tot perfectament net i, al cap de pocs dies, per no dir setmanes, torna a
estar brut en aquest sentit. Des de l’Ajuntament es va fer un requeriment a l’explotador
del negoci, i vam poder comprovar com, després d’aquests requeriments, el terra
tornava a estar net. És un fet que l’Ajuntament manté la zona neta, intenta mantenir-la
neta, i va ser aquell establiment el que, un cop netejat per l’Ajuntament, la va embrutar
al cap de pocs dies. Fet el requeriment, va tornar a quedar net. De moment, fa poc,
com que vaig passar-hi per davant, vaig veure que encara estava en condicions.
Esperem que continuï en aquest sentit.
Hi havia altres aspectes, si no ho recordo malament, de la cabina hi havia una altra
foto, no recordo si és del senyor DDDDD. Països Catalans? Home, Països Catalans.
Les fustes les posaran aviat, perquè l’empresa subministradora de fusta trigava tres
setmanes a poder subministrar-les i, per tant, el tema de la plaça és això. És un fet que
les fustes triguen tres setmanes a poder-les subministrar i, per tant, fins que no les
subministrin no es poden posar. Crec que aquesta setmana és la que ens van dir que
ja han de venir. En aquest sentit, esperem que la propera setmana les puguem tenir i
resoldre el tema de la fusta. Esperem que l’incivisme veïnal no ens ho malmeti, que és
el que ha passat fins ara.
Referent a la cabina. Des de Noves Tecnologies s’ha fet el requeriment perquè sigui
Telefònica la que la retiri.
I, no sé si del senyor DDDDD si hi havia alguna cosa més, però jo crec que quan vam
estar parlant aquest estiu amb vostè, d’una altra zona, es van fer les actuacions i se
n’ha anat fent un seguiment també. Per tant, Manteniment procura mantenir una
conversa amb les associacions, sempre que vulguin tenir aquest contacte.
La Sra. Carmen Martínez
Vull dir-li que, molt bé, que ja sé que ha estat en contacte amb el senyor GGGGG,
concretament, de l’Associació de Veïns de Vila Jardí, però li agrairia que em contestés
en quin punt estan totes les coses per escrit, si us plau. Gràcies.
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El Sr. Jordi Matas
No tinc cap inconvenient a fer-ho, no, no. No m’hi estic negant. Només estava dient
que sí que hi ha hagut uns contactes amb ells i que hi ha un intercanvi d’informacions.
El Sr. Pere Parés
En qualsevol cas, aquestes declaracions que feia el senyor Matas en relació amb el
senyor DDDDD, les passarem per escrit al grup o a la regidora que ha fet la pregunta.
El Sr. Ernest Suñé
A la resposta que ha fet el senyor Matas, volia fer-hi un incís. Vull comentar al senyor
Matas que, respecte al tema de les guinguetes de la platja, s’ha fet un requeriment.
Nosaltres voldríem saber... Ja ens agrada que hagin fet un requeriment, vol dir que
s’ha mogut el departament. Voldria saber si aquest requeriment ha tingut efecte o...,
perquè, és clar, tampoc no podem estar amb la platja bruta durant gaire temps. Jo
entenc que pot donar-se el cas que hagi de ser el personal de Manteniment qui ho
netegi. Jo voldria recordar al senyor Matas que la clàusula 13 dels plecs de concessió
de les guinguetes vigents, garanteix, a l’apartat 3, que és una garantia
complementària, literalment diu: “En constituir-se la garantia definitiva, haurà de
dipositar-se una garantia addicional de 1.000 euros, per respondre del desmuntatge i
la retirada de les instal·lacions. A tots els efectes, aquesta garantia tindrà la
consideració de garantia definitiva.” És a dir, si aquests senyors no fan la seva feina, jo
els recomanaria que exercissin l’acció, és a dir, que ho fes la nostra brigada i es
repercutís en els costos per no acabant pagant nosaltres la feina que haurien d’haver
fet ells. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit. Començaria per la intervenció del senyor Francisco Avilés. Primer de tot,
vull aclarir que, si no he entès malament el que ha dit, el criteri per declarar l’obra
d’especial interès públic no és un criteri polític, sinó què és tècnic. I, a més, vull insistir
que la bonificació o la declaració d’especial interès d’aquesta obra es fa només sobre
la part que correspon a l’Ajuntament procedent de la cessió que fa el promotor en
aquest cas i que, per tant, serà per a ús públic. De totes maneres, li farem arribar
l’informe tècnic per al seu coneixement.
Pel que fa a la pregunta que feia la senyora Núria Fusellas, respecte a la vorera, vull
dir-li que ho miraré. Desconeixia aquest tema, li ho dic sincerament. Mirarem com està
i mirarem què hi podem fer o com ho podem solucionar.
Referent a la cabina telefònica, com s’ha dit abans, s’ha fet també un requeriment a
Telefònica, perquè faci l’actuació que pertoca.
I, finalment, referent al contingut de la notícia que va aparèixer ahir a l’edició digital de
La Vanguardia, doncs el que volíem manifestar, primer de tot, és que aquesta notícia
jo crec que té dues parts molt contrastades: si un analitza el contingut dels quatre
paràgrafs que té, dos paràgrafs fan referència a fets objectius i fan referència a la
tramitació que s’ha seguit en aquest expedient, i els altres dos paràgrafs doncs diguem
que no són fets tan objectius i que, sense saber-ne les fonts, m’atreviria a dir que es
nodreix d’alguns blocs que molts masnovins consultem.
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Dit això, cal dir que el tema d’aquesta sentència és un tema molt dens i complex, que,
a banda de la part tècnica, té un gran rerefons legal i que aquest rerefons legal
s’explica sobretot quan un veu que aquest és un procediment que va començar l’any
1996 i que és l’any 2012 quan ara passa o quan ara tenim coneixement d’aquesta
sentència.
Com vostès saben, la tramitació d’un Pla general és una tramitació lenta, que
acostuma a allargar-se bastant en el temps, i que requereix diverses fases
d’aprovació, d’aprovació provisional, inicial i definitiva.
Com els comentava abans, la voluntat de modificar el Pla general s’inicia l’any 1996 i
és al gener de l’any 1999 quan s’aprova inicialment aquesta modificació del Ple
general. Aquí, l’empresa Immocahispa presenta al·legacions fora de termini. Tot i així,
l’Ajuntament les respon i són desestimades.
Posteriorment, durant l’any 2000 i al principi del 2001, es fan les aprovacions
provisionals i definitives, que acaben amb una nova al·legació que presenta
Immocahispa en el mateix sentit de la que havia presentat anteriorment. Aquesta
al·legació és desestimada i l’empresa decideix interposar un recurs contenciós
administratiu contra l’Ajuntament, i d’aquest fet en tenim coneixement com a
Ajuntament el juliol del 2002.
Aquesta tramitació segueix el seu curs i és el juny del 2005 quan coneixem, com a
Ajuntament, que aquest recurs interposat per Inmocahispa havia estat desestimat. Per
tant, fins a aquest moment, la justícia havia donat la raó a l’Ajuntament.
Com els deia, és un tema legal, és un tema complex, i l’empresa diguem que no es
dóna per vençuda amb aquesta sentència i presenta un recurs de cassació. Recurs de
cassació, al qual l’Ajuntament, pels motius que sigui, decideix no presentar-se, perquè
també suposo que la Generalitat era part codemandada i es va considerar que la
defensa que faria la Generalitat seria suficient per garantir la defensa de la Generalitat
i del nostre Ajuntament.
Això era l’any 2005. No és fins al 2010, és a dir, cinc anys després, quan el Tribunal
Suprem estima aquest recurs de cassació i anul·la la sentència del 2005, en la qual es
donava la raó a l’Ajuntament, és a dir, han passat..., bé, som ja a l’any 2010. El 2011,
un any després d’aquest any 2010, en el qual hi ha una sentència a posteriori, que
anul·la l’anterior i que dóna la raó a l’Ajuntament, i és quan el Tribunal Superior de
Justícia remet una diligència d’ordenació informativa en què Inmocahispa sol·licita una
indemnització de 2,8 milions d’euros, és a dir, 2.800.0000 euros aproximadament, el
maig del 2011.
Aquesta diligència segueix també la seva tramitació i l’Ajuntament presenta també una
sèrie de recursos i escrits d’oposició a aquesta execució de sentència demanant una
quantia d’una indemnització molt inferior a aquests 2,8 milions d’euros, que
l’Ajuntament xifrava que una quantia justa que podrien ser 240.000 euros. Aquest
recurs no prospera tan satisfactòriament com l’Ajuntament esperava, però, tot i així, el
3 de maig de 2012, d’aquest mateix any, és quan finalment es fixa l’import de la
indemnització, que és d’1.032.919 euros, pel concepte de concessió singular, i de
476.000 euros en concepte de interessos.
L’Ajuntament també, de nou, presenta escrits per sol·licitar la suspensió del pagament
d’aquesta indemnització i recorre en reposició d’aquesta interlocutòria.
El Tribunal Superior de Justícia desestima aquest recurs de reposició i condemna
l’Ajuntament al pagament. L’Ajuntament, tot i així, no està d’acord amb aquesta
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interlocutòria i presenta un nou recurs de cassació contra aquesta interlocutòria
anterior, que es va presentar al setembre d’aquest any 2012.
Valgui també que, en el moment en què tenim coneixement d’aquesta sentència
d’indemnització d’aproximadament un milió i mig d’euros, a la Comissió Informativa de
Foment, a la sessió del mes de juny, es dóna trasllat i coneixement a tots els grups
que formen aquest consistori i, als representants i les persones que allà hi havia, del
contingut d’aquesta sentència.
En data 19 de setembre de 2012, el Tribunal Superior de Justícia dicta una
interlocutòria amb les quantitats fixades i el que permet és una sèrie d’ajornaments o
de pagaments fraccionats en el temps, de manera que aquesta indemnització es pot
fer fins a l’any 2015. Contra aquesta interlocutòria no cal dir també que l’Ajuntament ha
presentat un recurs de súplica, en aquest cas, per tal d’aturar també aquest tema.
Com que encara no se n’ha rebut resposta i no sabem quina deriva pot prendre aquest
tema, com a Ajuntament el que s’ha dit és que cal anar provisionant —si es pot dir així,
no sé quin és el terme correcte— aquests pagaments previstos, per si el recurs que
nosaltres hem presentat com a Ajuntament no prospera satisfactòriament per als
interessos d’aquests Ajuntament i d’aquesta vila.
Fins aquí seria la part legal que, bé, ja els l’he explicada, que és una mica complicada,
i jo crec que requereix alguns coneixements en la matèria per no perdre’s en el camí.
La part tècnica, que seria la que provoca l’inici de totes aquestes demandes per part
d’Inmocahispa, es podria citar l’any 1993, quan aquest immoble no era un habitatge,
sinó que era una sala de conferències, reunions, i cursets i altres actes, i va demanar
llicència d’activitats, i li va ser atorgada. Per tant, aquest edifici tenia llicència
d’activitats com a sala de conferències, reunions i cursets.
Posteriorment, el 1999, va demanar ampliar aquesta llicència d’activitats com a
residència privada, centre de formació, convencions, hostalatge i restauració. En el
moment en què es redacta el Pla general de referència del 2001, aquest ús era
incompatible amb la qualificació urbanística que tenia aquest edifici. Per un costat hi
havia la qualificació urbanística i, per l’altre, hi havia l’ús, i aquest ús era incompatible
amb la qualificació que en aquell moment hi havia a Ciutat Jardí. Per tant, es decideix
modificar aquella qualificació, per tal que, amb el nou Pla general, l’ús i la qualificació
urbanística siguin compatibles i diguem que, amb aquesta bona voluntat, es paga
aquella, el canvi en la qualificació, cosa que va tenir aquest resultat inesperat per a
tots nosaltres.
Fins aquí el que podem explicar-ne avui. En el moment en què tinguem més notícies
sobre com avancen els recursos, doncs, òbviament els les farem arribar i, de totes
maneres, si necessiten o si volen veure l’expedient, està a la seva disposició també.
La Sra. Marta Neira
Sí, bé, jo simplement vull agrair tota l’explicació que ha fet el senyor Eduard Garcia
Gebani, que dista molt de la demagògia que ha utilitzat en el seu article a la tribuna
d’El Masnou Viu. Queda molt lluny. Jo penso que, ara, l’he de felicitar per l’explicació
que ha fet en aquest moment.
Jo vull també destacar que a l’article aquest de La Vanguardia hi surt, a més a més,
que el PSC ha demanat la dimissió del senyor Llorenç Birba, cosa que no és veritat,
vull dir que no sé d’on ha sortit, però no és veritat. En tot cas, la hi demanaríem per
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altres coses.
Home, jo sí que el que demanaria és fugir de la demagògia en un tema tan important i
que tindrà un cost tan important per al municipi i, per tant, per als ciutadans i
ciutadanes del Masnou.
Jo em vaig referir al senyor Birba simplement perquè en aquell moment era el regidor
d’Urbanisme i jo li volia preguntar com havia anat. Jo crec que era oportuna aquesta
pregunta, però, hi insisteixo, no hem demanat la dimissió del senyor Birba. Gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
Sí, gràcies. Em sorprèn que el PSC faci aquesta pregunta en relació al meu nom.
Aleshores voldria fer una precisió, perquè segurament el Grup Municipal del PSC, en
aquella època, encara anaven amb bolquers, amb bolquers polítics vull dir, eh. Dic
això perquè acusen, calumnien i escampen la porqueria per veure si alguna cosa
queda, però crec que estan indocumentats o no es volen documentar. Els ho explicaré.
Mirin, l’any 1996, el Ple va aprovar, aquest Ple va aprovar l’encàrrec de la revisió del
Pla general. Ho va fer un equip d’arquitectes, com ha de ser, l’equip redactor Llimona
Ruiz Vallés, que hi va treballar en el període 1996-1998.
Al gener del 1999, el dia 21 de gener, el Ple municipal va aprovar inicialment la revisió
del Pla. Dic tot això perquè ara vull fer unes explicacions.
Primer, vull deixar ben clar en aquest Ajuntament que en tot el mandat 1995-1999 jo
no era regidor d’Urbanisme. Per tant, no vaig tenir cap relació amb l’equip redactor ni
amb els treballs de redacció d’aquesta fase.
En segon lloc, en aquesta revisió, com ha explicat el senyor Eduard Garcia, hi havia la
requalificació del tema de Kangeiso, per adequar-lo a la situació legal, i el PSC, en
aquesta revisió hi va votar a favor, sí, a favor. Ara, vostès el que fan es fugir d’estudi,
no van donar explicacions als masnovins sobre el fet que, per la seva part, quan
governaven, van decidir el 2006 no acudir a judici amb una cosa que era tan important.
I, d’altra banda, algun membre del seu partit difon porqueries a través dels mitjans
d’Internet. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Només vull comentar que, quan jo he parlat de la notícia de La Vanguardia, he fet
esment a les fonts que jo suposava. No he entrat a valorar ni he dit públicament que a
mi no em constava que públicament ni el PSC, ni cap altre grup amb representació en
aquest municipi hagués demanat la dimissió del regidor Llorenç Birba, perquè em
consta que no ha estat així. Una altra cosa és que alguns regidors d’aquest consistori
tinguin els seus blocs, que jo entenc que són personals, en els quals aboquen les
seves opinions, que jo entenc que són personals, i que òbviament poden ser més o
menys encertades. Jo crec que, en aquest cas, la referència que feia el senyor Llorenç
Birba no és del tot encertada, però diguem que el que crec és que aquest és un tema
que ve de molt lluny, que no es tracta tant de començar a buscar responsables ni de
començar a mirar de qui és la culpa, per entendre’ns. Jo crec que han passat, com li
deia —vam començar en el 1996 i som ara al 2012—, han passat setze anys
pràcticament, i tots els grups municipals, per no dir tots els grups, no, perdó, tots els
grups municipals excepte el GIM, han tingut responsabilitat de govern durant aquest
temps, ara no sabria dir si el GIM, malgrat que com a partit no, potser el regidor també
va tenir responsabilitat al govern, i jo crec que del que és tracta és de treballar,
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treballar tots plegats com a Ajuntament per defensar el que hem de defensar, que són
els interessos de l’Ajuntament i per utilitzar, diguem-ne, totes les eines i esgotar totes
les vies legals que hi hagi per fer front o per aturar aquesta demanda, que d’altra
banda considero totalment injusta i sense cap ni peus. Res més.
La Sra. Marta Neira
Vull rectificar el senyor Birba. El PSC no va votar el Pla general al qual feia referència.
I li demanaria una mica de respecte quan s’adreci a qualsevol regidor d’aquest
consistori. Crec que ha d’aprendre d’algun dels seus companys, perquè, últimament,
senyor Birba, està perdent els papers i crec que, vaja, no es pot permetre. Per tant,
senyor alcalde, li demano que, no sé, la seva opinió respecte a aquest assumpte.
El Sr. Pere Parés
Vejam, el senyor Birba, jo, la meva opinió... El senyor Birba, en referència a això, eh...
El senyor Birba jo crec que ha fet unes declaracions i, a mes a més, tot i que entenc
que algunes de les paraules o alguna cosa que ha dit en aquests moments doncs...,
però jo el vull entendre, perquè jo també sé el que és què parlin d’un sense, sense
tenir-hi art ni part, com aquell qui diu. I jo li dono la raó a vostè, però jo tampoc no vull
disculpar-lo una mica, perquè quan un veu el seu nom als diaris amb una cosa que en
principi no té un afectació directa amb la seva persona, doncs entra, dintre del normal,
una reacció com la que té. Vostè pensi que ahir a la nit li estaven trucant a tres quarts
de quinze de la nit ràdios per fer-li talls de veu en directe, és a dir, estem arribant en
uns moments en què tothom ha de tenir una sèrie de mesura de les coses. Per tant,
d’una banda, jo li dono la raó, en part, a vostè, en part, no tota, però per altra banda,
també comprenc que el senyor Birba està amb una situació personal, emotiva, que,
bé, vull dir, que també la vull comprendre.
El Sr. Llorenç Birba
Perdó, jo li demano disculpes si he dit alguna cosa impròpia, eh. Ara, aprofito per
recordar-li que el PSC hi va votar a favor. Miri les actes de govern i ho veurà. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Només és arran de, bé, ja que ha sorgit el debat sobre el tema de la sentència de
Kangeiso, m’agradaria recordar que, a l’últim Ple, aquest tema va passar totalment
desapercebut, és a dir, a l’últim Ple el que es va votar quan es va parlar d’aquest tema,
va ser d’una modificació de crèdit per fer provisió de fons per pagar 150.000 euros que
s’han d’aprovisionar aquest any de la sentència de Can Kangeiso. A la intervenció que
vaig fer, i ho vull recordar ara, vaig demanar que aquest tema no podia quedar així,
sense un debat polític, i que calia valorar si calien o no responsabilitats sobre aquest
tema, un tema que ens ha costat un milió i mig d’euros, o ens pot costar, amb tota
probabilitat, si no hi ha cap sentència —m’he perdut en la llista— que no ens pugui
perjudicar al Masnou. O sigui, m’alegro que el debat s’hagi obert ara, però penso que
en el moment en què tocava era al Ple passat.
De fet, jo entenc que, un cop analitzada tota la documentació amb cura, el que haurem
de fer, si cal, és un monogràfic sobre el tema aquest, fer la valoració adient i tancar-lo.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí, la pregunta és que estic astorat. No sé en quin punt de l’ordre estic, no sé quins
drets tinc com a regidor a l’hora d’intervenir, no ho sé. El meu Grup quan ha
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d’intervenir, si ha d’intervenir? I per què, i per explicar què? Llavors, demano, senyor
alcalde, que faci el favor de dirigir el Ple, és la seva obligació, ho reitero. I, si no ho fa,
el que està fent és perjudicar tots els grups municipals i els regidors que som aquí en
els seus drets. Demano que ho faci.
El Sr. Pere Parés
Sí, sí. Si em deixa ho faig.
El Sr. F. Xavier Serra
No ho ha fet fins ara.
El Sr. Pere Parés
La senyora Neira ha fet una pregunta i el senyor Garcia l’ha contestada.
El Sr. F. Xavier Serra
I totes les meves intervencions?
El Sr. Pere Parés
Vejam, escolti. Jo a tothom qui ha demanat la paraula l’he deixat parlar. Sí. No, no, si
vostè acaba de demanar la paraula i jo l’he deixat parlar, és a dir, que jo no li estic
vulnerant cap dret d’expressió ni li estic vulnerant cap dret fonamental, senyor Serra.
Però, si vostè vol expressar, ara que surt el tema d’alguna qüestió, sí que estic d’acord
que segurament això pot ser objecte d’un debat més profund i, per tant, haurem
d’ordenar un debat molt més profund.
El Sr. F. Xavier Serra
El que jo demano és que vostè faci d’alcalde i que faci respectar el ROM i l’ordre del
dia. Això els ho he demanat amb anterioritat i ho demano ara, i si ho vol canviar, si es
vol canviar el sistema, hi ha un debat de ROM i el ROM es pot canviar en el sentit que
es vulgui, sempre que hi hagi una majoria per fer-ho. Llavors es pot fer qualsevol
intervenció de qualsevol tipus, perquè, ara, si vostè ha seguit el debat, i això ho
veurem a l’acta, no té cap lògica. Les intervencions no tenen cap lògica.
El Sr. Pere Parés
El senyor Eduard Garcia —acabo, eh?— contesta a la Marta, a la senyora Neira i, a
partir d’aquí, neix un debat que fan vostès. El que passa és que jo, respectant que
tothom pogués intervenir, que tothom pugui dir-hi la seva, home, jo crec que he donat,
doncs, en fi, he donat elements perquè tothom se sentís respectat per intervenir. Ara,
si vostè no ho vol, doncs, passem al punt següent, al bloc següent, i això doncs es
contestarà en forma com s’ha contestat ara i es contestarà a tothom.
9) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en defensa de la utilització
de la sala polivalent de Ca n'Humet per part de les entitats del Masnou
La Sra. Marta Neira
Bé, aquesta moció potser sorprèn perquè està en relació amb la pregunta o el
suggeriment que vaig fer al Ple passat. El senyor Oliveras ha contestat a aquesta
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pregunta, però, bé, nosaltres no estem conformes amb els seus plantejaments i el que
és més important és que les entitats de teatre amateur tampoc, i això ha motivat la
presentació d’aquesta moció.
Llegeix la moció la senyora Marta Neira Reina.
“Les entitats de teatre amateur i professional del Masnou necessiten un espai escènic
per assajar i representar les seves obres. Tenint en compte que aquesta activitat no es
pot fer en qualsevol local, és imprescindibles que des de l’ajuntament es faciliti els
mitjans necessaris per tal que les entitats de teatre puguin desenvolupar en condicions
adequades les seves activitats.
Al Masnou només disposem d’un espai escènic, el de Ca n’Humet i, per tant, és
aquest el que han de poder utilitzar les entitats de teatre del municipi. Actualment,
aquesta sala està infrautilitzada perquè la taxa que ha imposat el govern CiU i ERC de
22 euros/hora és inassolible per part de les entitats del poble. La conseqüència és que
les nostres entitats i les nostres escoles troben millor tracte en poblacions veïnes. I
això és inadmissible, no pot ser que la nostra gent tingui que anar-se’n a un altre
municipi perquè aquí no troba la col·laboració que cal esperar del seu propi
ajuntament.
Aquesta situació ha generat un malestar i un desànim entre moltes entitats de l’àmbit
de cultura que de no corregir-se s’esdevindrà un empobriment de la dinàmica cultural
del nostre municipi.
Per això considerem que es urgent canviar l’orientació que està donant la regidoria de
cultura a l’espai escènic de Ca n’Humet, en el sentit d’afavorir les entitats del poble i
col·laborar estretament amb elles.
Davant d’aquesta situació el grup municipal Socialista del Masnou proposa a
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Que la regidoria de cultura, en col·laboració amb les entitats de teatre del
municipi, elaborin un calendari d’ús de l’espai escènic de Ca n’Humet de manera que
cada entitat tingui assignat uns dies d’assaig a la setmana.
Segona. Que la utilització de l’espai escènic de Ca n’Humet sigui gratuït per les
entitats del poble, tant pel seu us periòdic com esporàdic.”
El Sr. Jaume Oliveras
Sense entrar en valoracions ara, perquè no és el moment. Tal com vaig fer a la Junta
de Portaveus de fa dos dies, i també d’acord amb la majoria de portaveus que hi havia
a la reunió, el que vaig proposar és que, com que fins ara ha obtingut un funcionament
experimental i en aquests moments estem acabant de definir el funcionament i els
criteris de la sala de l’Espai Escènic Ca n’Humet, que vaig avançar en aquell document
fet per la Regidoria de Cultura que van rebre tots els regidors i regidores, crec i creiem,
en la reunió en vam parlar amb la majoria de portaveus, que era més adequat que es
pogués fer una sessió informativa en la qual la Regidoria de Cultura explicaria amb
detalls el funcionament i els criteris de la sala, perquè, amb tots els respectes, la moció
denota un cert desconeixement del funcionament i de les característiques que té
aquest espai escènic, i per això fèiem la proposta que quedés sobre de la taula i, per
tant, poguéssim fer aquesta sessió informativa i, amb el benentès que la propietària de
la moció ho considerés oportú, també estaríem disposats que la moció, aprofitant
aquesta sessió informativa, es pogués discutir a la Comissió Informativa, passés a
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Comissió Informativa.
La Sra. Marta Neira
Bé, jo no tinc cap inconvenient de passar-la a Comissió Informativa. El que sí que li
demanaria és que, a part d’informar i poder discutir, els diferents regidors, els diferents
grups municipals, sobre aquests aspectes, sí que m’agradaria convidar les entitats de
teatre amateur que vinguin a aquestes reunions i que, davant de tots els grups
municipals i els regidors puguin expressar les seves postures.
Jo crec que això sí que li ho demanaria, si considera que és possible. I permeti’m que
li digui una cosa: no és un problema de desconeixement. Vull dir que les entitats de
teatre, en aquest moment, no assagen a Ca n’Humet, d’acord? I nosaltres el que
estem demanant és això; és l’únic espai escènic que hi ha. En fi, ja ho discutirem però,
és clar, plantejar-se habilitar Els Vienesos o La Barqueta amb il·luminació, cortinatge i
espai, tal com estan les coses, quan ja tenim un espai... Doncs aprofitem-lo, abans es
feia, i quan vostè diu... Bé, és igual, si passa a Comissió Informativa, ja en parlarem.
El Sr. Pere Parés
És a dir, vostè em demana que per passar a Comissió Informativa hi hagi la presència
dels grups.
El Sr. Jaume Oliveras
La Regidoria de Cultura ho organitza amb els criteris que creu oportuns i, per tant, farà
una reunió amb els grups de teatre amateur i altres grups d’arts escèniques, però em
sembla que són dos procediments diferents, i el primer que hem de fer és reunir els
grups municipals. El que no podem fer és fer les coses amb poca seriositat i, per tant,
el que faríem, primer, és una reunió amb els grups municipals i la Regidoria de
Cultura, per això són les seves competències, i convocarà les entitats d’arts
escèniques del municipi per discutir-ho, cosa que ja hem fet amb cadascuna
individualment aquest darrer mes de setembre. I no vull entrar en debat, perquè vostè
està entrant en debat, perquè no hi ha cap escènic on es facin permanentment assajos
d’obres de teatre. Només es fan els assajos quan s’arriba al tram final de l’obra. No hi
ha cap espai escènic normalitzat que funcioni d’aquesta manera enlloc.
La Sra. Marta Neira
Senyor Oliveras, estem parlant de Ca n’Humet, no del Lliure. Estem parlant del
Masnou i només tenim aquest espai escènic i les entitats del Masnou l’han de poder
utilitzar preferentment, a veure si posem les coses al seu lloc. Un segon, si us plau, hi
insisteixo.
El Sr. Pere Parés
Vostè ara ha de decidir si vol que passi a Comissió informativa o no.
La Sra. Marta Neira
A veure, si tots els... Si majoritàriament es vota que passi a Comissió informativa,
doncs no hi tinc cap inconvenient, però jo insisteixo: quina mania tenim de considerar
poc seriós comptar amb la ciutadania per fer les coses. A mi em sembla molt bé que,
no, que en Comissió Informativa parli i faci la seva proposta i que després puguem ser
també els grups municipals els que puguem demanar al regidor de Cultura que convidi
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les entitats perquè expressin el seu posicionament, i, a més, està previst en el Pla de
participació. És que no sé quin inconvenient hi veu.
Nosaltres insistirem, i en el ROM també, vull dir que ja buscarem l’articulat i li ho
demostrarem. És que, a veure, nosaltres el que hem de fer és escoltar les entitats i la
ciutadania.
El Sr. Pere Parés intervé per manifestar que la qüestió és si passa per Comissió
Informativa, i no entrar en el fos de l’assumpte.
La Sra. Secretària
Hi ha diverses qüestions que es poden decidir: que quedi sobre la taula, i això es
votaria; que s’entri al fons del debat i es voti, o s’accepta que passi per Comissió
Informativa i no hi ha debat.
El Sr. Jaume Oliveras
La proposta, per tant, que jo he fet com a regidor de Govern i com a Grup municipal és
que passi a Comissió Informativa.
El Sr. Pere Parés
Doncs, ara, el PSC, que és el propietari de la moció, és qui ha de...
La Sra. Marta Neira
Com deia, no tinc inconvenient que passi a Comissió Informativa, però voldria ressaltar
que Iniciativa ha presentat unes esmenes a aquesta moció que no sé si es podrien
llegir ara o no... No es poden llegir. No, no! Era una consulta senyor Oliveras. No
s’enfadi, home, no s’enfadi. Tranquil.
El Sr. Pere Parés
Si us plau! Si us plau! Senyora Neira, si us plau, accepta la petició del senyor
Oliveras? Sí? Per tant, aquest quart d’hora ha servit per decidir si passa a Comissió
Informativa o no passa a Comissió Informativa. Per tant, passa a Comissió Informativa.
Aquesta moció passa a Comissió Informativa de Comunitat i Persones.
El Sr. Pere Parés
Ara passem a una moció d’urgència. Primer en ratificarem la urgència, però sí que
m’agradaria fer un aclariment. L’aclariment és que —a la Junta de Portaveus ja ho vaig
expressar— el grup del Maresme d’Amnistia Internacional, del qual aquí entre el públic
hi ha un representant, ens va demanar que, com a ajuntament, ens adheríssim al
manifest de “Ciutats per la vida”. Vam manifestar que crèiem que la millor manera era
presentar una moció conjunta, com així serà, i, per tant, com que aquest manifest de
“Ciutats per la vida” és el proper dia 30 de novembre, el vincularem en el punt
d’urgència en l’ordre del dia.
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Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM,
PP, GIM i la regidora no adscrita, presenten la moció següent:
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 21 vots
a favor (CiU, ERC-AM,PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i de la regidora no adscrita).
S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
Moció presentada pels grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM,
PP, GIM i la regidora no adscrita, a proposta del grup del Maresme d’Amnistia
Internacional a Catalunya contra la pena de mort
El senyor Pere Parés i Rosés llegeix la moció següent:
“El dia 30 de novembre se celebra en totes les ciutats del món el Dia Mundial contra la
Pena de Mort / Dia Internacional de Ciutats per la Vida.
Considerem que la pena de mort és la negació més extrema dels drets humans. És un
assassinat premeditat, a sang freda, perpetrat per un Estat pretesament en nom de la
Justícia.
La pena de mort viola drets humans bàsics: el dret a la vida i el dret de totes les
persones a no ser víctimes de tractes cruels, inhumans i degradants.
És discriminatòria. Sovint s’utilitza de forma desproporcionada contra els
econòmicament més desfavorits, les minories, els membres de determinades
comunitats racials, ètniques i religioses.
La pena de mort legitima un acte de violència i venjança dut a terme per l’Estat. Allarga
el dolor de les famílies de les víctimes del delicte i el patiment als éssers estimats de la
persona condemnada.
La pena de mort és arbitraria i irreversible i, atès que la justícia humana no és
infal·lible, mai no podrà eliminar-ne el risc d’executar una persona innocent. Exemple
d’aquesta arbitrarietat i irreversibilitat són les més de 130 persones exonerades als
Estats Units des del 1976.
En els últims anys es vénen donant avenços i passes positives per fer que la pena de
mort esdevingui un referent del passat, fins i tot en països en els quals la pena de mort
es trobava molt arrelada. L’any passat només 20 països van dur a terme execucions. A
dia d’avui, 140 països, més de dues terceres parts dels països de tot el món, són
abolicionistes, bé en la llei, o bé en la pràctica.
Però no tot són bones notícies. Els països que executen, cada cop ho fan més. La
Xina, l’Iran, l’Aràbia Saudita, els Estats Units, i l’Iraq tenen el dubtós orgull
d’encapçalar aquest rànquing. L’Aràbia Saudita va triplicar el nombre d’execucions
respecte a l’any passat. Només a la Xina es van executar l’any passat més persones
que en la resta dels països executors. l’Iran va executar menors d’edat. Els Estats
Units executen persones amb discapacitat mental. Altres països, com el Sudan,
condemnen dones a morir lapidades.
El desembre d’aquest any, es votarà a Nacions Unides una nova resolució en favor
d’una moratòria mundial.
Per tots aquests motius, i perquè ara és el millor moment, es proposa a l’Ajuntament
reunit en sessió plenària l’adopció dels següents acords.
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PRIMER.- Donar suport al Manifest contra la pena de mort que ha promogut el Grup
Maresme d’Amnistia Internacional Catalunya.
SEGON.- Instar els governs de tot el món que es posicionin contra la pena de mort en
la votació que es durà a terme el proper mes de desembre en la seu de les Nacions
Unides.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a
la Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al
Parlament Europeu, al Grup Maresme d’Amnistia Internacional Catalunya i a Amnistia
Internacional.”
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU,
ERC-AM,PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i de la regidora no adscrita). S’aprova per
unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. Pere Parés
No hi ha explicació de vots. En tot cas, crec que toca agrair a tots els grups que hagin
donat suport a aquest manifest i la gent d’Amnistia Internacional també ens demana
participar en l’acte que el proper 30 de novembre es farà aquí, al Masnou, com a ciutat
adherida a “Ciutats per la vida”, davant de la Casa de la Cultura. Ja informarem de les
dates i els horaris.
Moltes gràcies a tots els grups per donar-hi suport.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.55 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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