Núm. PLE2013/15
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 19 de desembre de 2013
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 19 de desembre de 2013, 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 Garcia, la Sra. Carmen Martínez 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.
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari del 21 de novembre de
2013
S’aprova l’acta del Ple ordinari del dia 21 de novembre de 2013, amb unes correccions a les
intervencions de la Sra. Judit Rolán i el Sr. Llorenç Birba.
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Homenatge a persones centenàries del municipi
El dia 21 de novembre, la senyora RRRRR, resident a la Casa Benèfica, va complir cent anys.
El dia 17 de desembre, la senyora CCCCC, resident al carrer de Sant Josep, també va complir
cent anys. Totes dues van rebre un homenatge de l’Ajuntament i una medalla commemorativa
amb el seu nom i un reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya en nom del
Departament de Benestar Social i Família.
Biblioteca Joan Coromines
El 15 de novembre va tenir lloc L’Hora del Conte, a càrrec de AAAAA, que va oferir als més
petits el conte El quart Rei Mag, amb nombrosa assistència de pares i infants.
Del 20 al 30 de novembre, es va instal·lar l’exposició “Veus silenciades, veus rescatades”, la
qual denuncia les violacions de la llibertat d'expressió al món a través de quinze casos
d'escriptors perseguits. Va ser organitzada en col·laboració amb PEN català, plataforma per a
la defensa de la llibertat d’expressió i la lluita per a l’alliberament dels escriptors perseguits.
El dia 20 de novembre, dins l’espai Tertúlia Literària, conduït per l’escriptora MMMMM, es van
poder comentar, intercanviar i compartir sensacions al voltant de la novel·la Secret candent,
d’Stefan Zweig.
Actes de la Regidoria d’Igualtat per celebrar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones
Al llarg de la setmana del 18 al 25 de novembre, la Regidoria d’Igualtat va portar a terme els
actes següents:
El 19 de novembre es va realitzar una gimcana a l’entorn de la no-violència amb el grup de
menuts del Centre Obert Maricel.
1

El 23 de novembre es va realitzar la gimcana “Infants, jugueu plegats”, conjuntament amb la
Regidoria d’Infància, per commemorar, alhora, el Dia Internacional dels Drets dels Infants.
Aquest és el segon any que es proposa aquesta acció i l’acollida va ser força satisfactòria: hi
van participar una setantena de criatures, que ens van fer saber que l’activitat els havia
agradat.
Digues prou! va ser l’acte central de la campanya, en què es va poder presenciar la lectura
dramatitzada d’un text que transportava a una situació de violència masclista; es va llegir una
mostra dels desitjos que s’havien penjat a les xarxes dels desitjos repartides pel municipi, amb
una gran participació; hi va haver una actuació musical amb cançons del món; es va llegir el
manifest amb totes les persones que ens van acompanyar, i es van encendre espelmes i es va
fer un llaç en memòria de les dones que pateixen i han patit aquest tipus de violència.
Jornades de Sensibilització 25 de novembre: “Suma’t a la lluita contra la violència de
gènere”
El 20 de novembre, la Regidoria de Joventut va portar a terme, dins la campanya Jornades de
Sensibilització 25 de novembre, “Suma’t a la lluita contra la violència de gènere”, una xerrada
sobre la violència envers les dones en el col·lectiu jove amb el títol de “L’amor no fa mal”.
El 23 i 25 de novembre, es va continuar amb la proposta de la projecció de diferents
curtmetratges sobre la violència de gènere, amb La veu dels que callen i la proposta d’un petit
debat amb els participants. Acompanyant aquesta activitat, es van deixar instal·lats videojocs
per l’eradicació de la violència de gènere als ordinadors de l’Espai de Trobada de Ca n’Humet.
Durant la segona quinzena de novembre, els joves usuaris de Ca n’Humet també van voler
exposar la xarxa dels desitjos i deixar-hi el seu desig per l’eliminació de la violència de gènere i
per la igualtat entre els homes i les dones.
La Nit de l'Esport
El 22 de novembre, els esportistes i les entitats esportives van recuperar la seva nit màgica, la
nit en què tot el municipi s'uneix per retre'ls homenatge. El desenvolupament de La Nit de
l'Esport 2013 va demostrar que la pràctica esportiva a la vila gaudeix de molt bona salut i que, a
més a més, és un important agent de dinamització i cohesió social. L'Espai Escènic Ca n'Humet
es va omplir de gom a gom per assistir a aquest acte d'homenatge col·lectiu, en el decurs del
qual es van atorgar els premis als esportistes i les entitats més destacades. Tot i així, el més
important van ser les aportacions de totes les associacions i clubs perquè la celebració adquirís
la rellevància que finalment va tenir.
El Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou va amenitzar l'acte amb diverses
coreografies i exercicis de les seves gimnastes. I la cloenda de l'acte va ser a càrrec de les
esportistes del Club de Patinatge, sempre sorprenents i sempre espectaculars.
Durant el lliurament de premis, es va poder copsar l'expectativa que aquests reconeixements
havien provocat. Els premiats havien estat triats pels membres del jurat: l'exbasquetbolista
Nacho Solozabal, el periodista Eudald Serra, la regatista olímpica Sandra Azón i l'exjudoka
Carme Gómez.
El regidor d'Esports i jo mateix vam voler destacar la importància de l'esport per al
desenvolupament de les persones i, per tant, de tota la societat, i també vam voler agrair a les
famílies que eduquin els seus fills en els valors de l'esport, com ara la convivència, el sacrifici,
la solidaritat o la companyonia, i que acompanyin els esportistes en les seves trajectòries.
Espai Escènic Ca n’Humet
El dia 24 de novembre, dins la programació de teatre familiar de l’Espai Escènic Ca n’Humet, la
Cia. El Otro va presentar el seu espectacle Wanted, clown gestual, dansa, manipulació
d’objectes i música en directe.
Consell Municipal de Comerç
El 27 de novembre va tenir lloc, en aquesta sala de plens, la reunió del Consell Municipal de
Comerç, amb representants del grups municipals, de la Federació de Comerç, de l’Associació
de Paradistes del Mercat Municipal i el representant del Mercat de Venda no Sedentària.
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La sessió plenària del Consell de Comerç va servir per presentar la nova imatge de la
campanya de suport al comerç local “Queda’t”, que impulsa el nostre Ajuntament. Aquesta
nova imatge vol posar en valor la gran diversitat de productes que ofereixen els comerços del
municipi. L’eslògan de la campanya és “Al Masnou hi ha de tot”.
La reunió també va servir per informar que aquest any, aprofitant la Cursa de Sant Silvestre, es
lliurarà als participants una guia comercial dels comerços del port del Masnou.
Els representants de les associacions de comerciants van informar dels projectes que estan
executant en aquests moments.
Fira de Santa Llúcia
Del dia 6 al 8 de desembre, el pati del Casino va acollir la Fira de Santa Llúcia, organitzada per
la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou amb el suport de l’Ajuntament i
l'entitat Gent del Masnou.
La Fira, que va acollir una quarantena de parades, ha tingut una bona resposta de la població
de la vila, cosa que demostra la consolidació d'aquesta iniciativa i la seva utilitat, tant per
augmentar les vendes com, especialment, per donar a conèixer l’oferta comercial del Masnou a
la ciutadania. A més de les parades dels comerciants, durant aquests tres dies es van dur a
terme diverses activitats i actuacions lúdiques que van servir per dinamitzar la Fira.
Un any més, la Fira també va donar el tret de sortida a l'inici de la campanya de suport al
comerç local “Queda't”. La nova imatge vol resultar més moderna i posar èmfasi en la diversitat
d’oferta que es pot trobar al Masnou.
Activitat Cuina sense pares
El 10 de desembre es va realitzar el taller de Cuina sense pares, adreçat a joves de 14 a 25
anys, treball conjunt dels departaments de Salut Pública i Joventut amb el suport de la
Diputació de Barcelona. El taller va ser molt ben acollit.
Museu Municipal de Nàutica
El dia 13 de desembre, a la sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines, hi va haver la
presentació del llibre Història dels de Yzaguirre: polítics i homes de negocis. El regidor de
Cultura va presentar l’autora del llibre, M. Clara de Yzaguirre i Pabolleta, i, a continuació, ella va
presentar la publicació, posant especial èmfasi en la vinculació de la família amb la Compañía
Transatlàntica.
Entitats
Blancdeguix
Del 13 al 15 de desembre, Blancdeguix va organitzar un festival artístic, el Llucifest, amb
artistes convidats del Maresme i Barcelona. Una exposició col·lectiva, performances, concerts i
una taula rodona van ser els protagonistes d’unes jornades dedicades a l’art de perifèria.
Centre Cultural Luz del Alba
El dia 14 de desembre es va inaugurar el pessebre municipal a l'equipament cívic d'Els
Vienesos, realitzat pel Centre Cultural Luz del Alba. Durant l'acte, també es va inaugurar
l'exposició de les postals de Nadal que havien fet els escolars de primer, segon i tercer de
primària dels centres de la vila. I, per finalitzar la jornada, hi va haver una cantada de nadales a
càrrec de la Coral Scandicus.
Projecte “Els sabers de les dones”
El 14 de desembre, a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, una representació de les
dones que ha format part del projecte “Els sabers de les dones”, que s’ha dut a terme al nostre
municipi aquest 2013, va participar en l’acte de cloenda conjuntament amb la resta de grups
dels municipis participants en l’Associació de l’Observatori de les Dones al Mitjans de
Comunicació.
Concert Ple de cor
El 15 de desembre a la tarda, l'església de Sant Pere es va omplir de públic per assistir al
concert Ple de cor, amb les actuacions de les corals Caius College Choir i de l'Escola de
Música Municipal del Masnou (EMUMM).
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3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 30 d’octubre de 2013 pel qual es modifica el
cànon de concessió per a l’explotació, mitjançant concessió, de l’àrea de servei núm. 6,
ubicada a la platja d’Ocata.
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 22 de novembre de 2013, pel qual es confereix
representació de l’Ajuntament a un procurador, i es designa un/a lletrat/ada que nomeni la
Diputació de Barcelona en el recurs ordinari núm. 350/2013B.
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 Garcia, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr.
Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i
Romero.
5) Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública amb l’Agència de
Salut Pública de Catalunya
El senyor Ferran Flo Torrell, regidor delegat de Salut Pública, llegeix la proposta següent:
“Vist que, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, als articles 13.1 Delegació de competències i 15.1 i 4
Encàrrec de gestió s’estableix el següent:
“Els òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l'exercici de les
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, tot i que no
siguin jeràrquicament dependents, o de les entitats de dret públic vinculades o dependents
d'aquelles.
La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de
la mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans
tècnics idonis per al seu acompliment.
Quan l'encomana de gestió es realitzi entre òrgans i entitats de diferents administracions, es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, excepte en el supòsit de la
gestió ordinària dels serveis de les comunitats autònomes per les diputacions provincials o, si
escau, *cabildos o consells insulars, que es regirà per la legislació de règim local.”
Vist que, la Llei 18/2009, de salut pública, a l’article 52, relatiu als serveis mínims dels ens locals,
els atribueix, als apartats b), c) i f), les competències següents:
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de comerç
minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat
principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense de la producció
d’àmbit local i del transport urbà.
Vist que la Llei 18/2009, al seu article 53.1, estableix el següent:
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“Els ens locals poden prestar els serveis mínims de salut pública a què fa referència l’article 52
directament o per qualsevol de les formes de gestió que estableixi la legislació de règim local. Per
raons d’eficàcia i en els casos en què els ens locals no tinguin els mitjans humans o tècnics idonis
per a prestar els serveis que els atribueix aquesta llei, poden encarregar la gestió d’activitats de
caràcter material, tècnic o de servei de llur competència a l’Agència de Salut Pública de
Catalunya. Aquest encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà de la subscripció d’un conveni
entre l’Agència i l’ens local corresponent.”
Vistos els convenis marc entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya de data 11 de gener de 2006 i 2
de juliol de 2013.
Vista la proposta de conveni tramesa per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Vist l’informe tècnic justificatiu de la inspectora de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del
Masnou, de data 29 d’octubre de 2013.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Adhesió als convenis marc entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya de data 11 de gener
de 2006 i 2 de juliol de 2013.
Segon. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou, segons l’annex, incloent-hi la
delegació de competències en matèria d’expedients sancionadors.
Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Quart. Notificar l’aprovació del present conveni a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Cinquè. Publicar els acords aprovats al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM,
ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. Ferran Flo
Agrair simplement a tots als companys i companyes del consistori l’aprovació d’aquest conveni, i
esperem que fructifiqui i que no decebi a ningú. Gràcies.
6) Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general a l’àmbit del polígon
industrial del Camí del Mig
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta següent:
En la proposta hi figura responsable adjunta d’Urbanisme i hi ha de figurar la tècnica de gestió de
l’Àrea de Foment.
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla general
d’ordenació del Masnou a l’àmbit del polígon industrial del Camí del Mig.
Atès que la modificació puntual esmentada del Pla general d’ordenació va ser aprovada
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 21 de juliol de 2011, i sotmesa a
informació pública pel termini de 45 dies, amb la publicació d’anunci al BOP, diari La Vanguardia,
tauler d’anuncis municipal i web municipal.
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Atès que, durant el termini d’informació pública, van presentar escrits d’al·legacions el senyor
BBBBB i la senyora PPPPP; la mercantil Estación de Servicio Masnou, SL; la senyora FFFFF; la
mercantil Diseños Urbanos, SAU; la senyora VVVVV, el senyor NNNNN i la senyora UUUUU; i la
senyora TTTTT.
Vistos els informes emesos per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, la
Direcció General d’Infraestructures Ferroviàries del Ministeri de Foment, ADIF (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias), la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Medi
Ambient, la Direcció General de Comerç, el Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, el Departament d’Empresa i Ocupació, l’Autoritat del Transport
Metropolità, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Desenvolupament Rural,
l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Cultura, d’acord amb l’article 85.5 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès que, en data 6 de juny de 2013, es va rebre la resolució de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació ambiental de Barcelona, en què donava la conformitat a la memòria ambiental de la
modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del polígon industrial del Camí del Mig,
condicionada a la incorporació d’un conjunt de consideracions.
Vist l’informe emès, en data 31 de maig de 2013, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en el qual realitza un conjunt d’observacions al text aprovat inicialment, per tal que
puguin ser considerades en l’acord d’aprovació provisional.
Atès que, sotmesos els escrits d’al·legacions al redactor de la modificació puntual del Pla general
en l’àmbit esmentat, ha emès un informe respecte a aquesta qüestió, en el qual s’especifiquen les
al·legacions estimades i també les desestimades, i les causes que han motivat els informes en
cada una d’elles, el qual està inclòs en l’expedient que es tramita i es recull en la documentació
que se sotmet a aprovació provisional.
Vist l’informe favorable emès en data 29 de novembre per l’arquitecte municipal.
Vistos els informes jurídics emesos per la tècnica de gestió de l’Àrea de Foment, en relació amb
les al·legacions presentades amb contingut jurídic.
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar l’informe d’al·legacions efectuat pel redactor de la modificació puntual del Pla
general a l’àmbit del Camí del Mig, i els informes emesos per la responsable adjunta d’Urbanisme,
i estimar i desestimar les al·legacions presentades en el sentit dels informes esmentats.
Segon. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació del Masnou a
l’àmbit del polígon industrial del Camí del Mig, a la vista de l’informe emès per l’arquitecte
municipal.
Tercer. Remetre la modificació puntual esmentada del Pla general d’ordenació, així com una
còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva
aprovació definitiva.”
El Sr. Màxim Fàbregas
Incorporar a la documentació actual un conveni, signat pel senyor HHHHH (o la persona que
s’acordi que actuï en nom i representació de les societats, empreses i/o entitats mercantils
següents: Dogi, SA; Inversora en Bienes Patrimoniales, SL; Investholding JD, SL; Dogi
Internacional Fabrics, SA; Bolquet, SL), i l’Ajuntament del Masnou, que inclogui totes i cadascuna
de les obligacions adquirides pel senyor HHHHH, en nom i representació de les societats,
empreses i/o entitats mercantils abans esmentades, en virtut dels convenis i els annexos signats
pel senyor HHHHH i l’Ajuntament del Masnou en relació amb el planejament general i derivat en
els àmbits del PP12 i PE5. Gràcies.
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El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA amb el resultat
següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA), 12 vots en contra (CiU, ERC-AM, GIM i la regidora no adscrita)
i 6 vots d’abstenció (PSC-PM i PP). Les esmenes queden rebutjades.
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (ICV-EUiA). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, amb l’aprovació que es tirarà endavant, només ratifiquem la
nostra voluntat que el polígon del Camí del Mig, un projecte que ha tingut diversos entrebancs i
molts problemes, pugui tirar definitivament endavant, o sigui, ens agradaria que els propers anys
el planejament quedi lliure de qualsevol dubte i que pugui tirar endavant, ja que és un projecte
urbanístic que enriquirà en el futur la població del Masnou.
Malgrat això, ens agradaria més transparència en les actuacions, transparència que vam trobar a
faltar en les comissions informatives corresponents respecte de les conseqüències econòmiques
que pot tenir per a l’Ajuntament, fruit dels plets que hi ha hagut en aquests contenciosos, quanties
econòmiques que no es van ser explícitament indicades i penso que són temes de prou
importància perquè estiguin a l’abast de primera mà de tots els regidors. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, voldria iniciar la meva intervenció lamentant la nul·la voluntat de
l’Equip de Govern de treballar per aconseguir una proposta que s’aprovés amb el màxim consens
possible. No la va tenir en el moment de l’aprovació inicial, de la qual ja han passat trenta mesos,
no l’ha tinguda en aquests trenta mesos transcorreguts des de l’aprovació inicial fins al dia d’avui,
ja que no se’ns ha convocat a cap reunió per treballar conjuntament la proposta, ni l’ha tinguda en
aquestes dues darreres setmanes, quan s’ha negat a ajornar un mes el debat de la proposta, tal
com el nostre Grup havia sol·licitat.
És veritat que, aquest tercer cas, en el cas de l’ajornament, CiU i ERC podran justificar la seva
negativa dient que no van ser els únics grups que es van oposar a la proposta, però el que és cert
és que, si haguessin volgut el debat, s’hauria posposat, ja que l’ajornament només depenia de la
voluntat del Govern.
I què és el que s’aconsegueix amb aquesta negativa? Al nostre entendre, que s’obrin un seguit
d’interrogants respecte de quina és la motivació de la proposta.
Quines són les raons de la negativa? Les raons no poden ser de caràcter temporal, ja que, com he
dit abans, han transcorregut trenta mesos des de l’aprovació inicial.
És cert que, part d’aquest termini, el Govern el pot justificar per la necessitar de disposar dels
informes preceptius i per completar el tràmit d’informació pública. Però també és cert que els
principals documents de l’expedient, que a més són els que tenen data més tardana, són del juliol
de 2013. És a dir, de fa sis mesos. Per tant, si han esperat sis mesos a presentar-nos la proposta
que tenien tancada al mes de juliol, per què no esperar un mes més? Suposem que no serà per
por que descobríssim alguna errada o alguna mancança en la documentació...
El nostre Grup sempre ha mantingut que el Planejament general, i aquesta modificació ho és,
hauria de ser fruit del consens o, almenys, s’hauria d’intentar que ho fos. I en el cas que ens
ocupa, creiem que això era encara més necessari.
I nosaltres, no només ho hem mantingut sinó que, a més, hem posat en pràctica aquest principi en
els vuit anys que hem tingut les responsabilitats d’Urbanisme. Només cal recordar que el
planejament de l’Illa Centre (ubicació de l’antiga fàbrica DOGI) i el del PP12 (ubicació de l’actual)
es van aprovar per unanimitat i l’oposició va tenir tota la informació necessària i el temps suficient
per estudiar-la i poder-hi presentar alternatives. És cert, però, que no és que CiU destaqués gaire
ni per la seva feina ni per les propostes presentades.
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Per tant, la primera raó del nostre vot negatiu és el nostre rebuig a aquesta manera de treballar del
Govern, que obliga l’oposició a treballar un expedient de més de 500 pàgines, és aquí, a la taula
de la secretària, en un termini màxim de cinc dies (cinc dies que, a més, no són de dedicació
exclusiva).
La segona raó del nostre vot negatiu ha estat motivada per l’oposició del Govern a acceptar la
nostra esmena, una esmena que, com heu pogut sentir, demanava que s’incorporés a l’expedient
un conveni signat per l’Ajuntament del Masnou i el representant d’un seguit d’empreses, que
incorporés les obligacions que es contenien en els convenis que s’havien signat, alguns fa ja més
de deu anys, entre el Sr. HHHHH i l’Ajuntament del Masnou.
Aquests convenis, que van ser signats voluntàriament entre els anys 2001 i 2005 pel senyor
HHHHH i l’Ajuntament del Masnou, contenien tot un seguit d’obligacions mútues:
El conveni signat l’any 2001, tenia com a objectiu fonamental: La participació de la comunitat
(d’acord amb l’article 47 de la Constitució, ho especifica així mateix) en les plusvàlues generades
per la transformació urbanística d’aquests sectors.
Els convenis signats els anys 2004 i 2005, a banda de millorar les contraprestacions obtingudes
pel municipi (a través de cessions urbanístiques i de col·laboracions econòmiques), afegien a
l’objectiu anterior un altre que per al Govern, que en aquella època formaven ICV-EUiA, PSC i
ERC, era fonamental i que consistia a acordar compromisos que garantissin el manteniment de
l’activitat de DOGI al nostre municipi.
És per això que, en veure que la proposta del Govern de CiU i ERC obviava aquestes obligacions,
hem demanat, com ja vam fer fa trenta mesos, que, en interès del municipi del Masnou, les
obligacions abans esmentades, assumides voluntàriament pel senyor HHHHH, s’incorporin a la
proposta en forma de conveni.
Renunciar a aquest conveni significa, entre altres coses:
• Renunciar que els titulars de finques incloses en el sector urbanitzable executin, al seu càrrec,
el condicionament de la llera del Torrent d’en Forn i del bosc de ribera existent en la zona de
protecció i el condicionament de la llera de la riera de Teià i de la seva zona de protecció.
• Renunciar, també, que el cost de la redacció dels projectes de planejament, de gestió i
d'urbanització siguin a càrrec dels titulars privats de les finques incloses en els sectors.
• Renunciar, també, que els ingressos obtinguts per la venda dels terrenys inclosos en l’àmbit del
Pla especial 5 (que es va produir ja fa anys), s’inverteixin en l’empresa Dogi International
Fabrics, SA.
• I també renunciar que els ingressos obtinguts per la venda dels terrenys inclosos en el sector
del Pla Parcial 12 (ara Pla Parcial 3 ampliat) es destinin a la cancel·lació del préstec que
l’empresa tenia amb l’Institut Català de Finances (ICF).
• I també renunciar que l’execució del Pla especial 5, quan s’atorguin les llicències d’edificació,
quedin condicionades al compliment efectiu dels compromisos esmentats.
• També, renunciar que DOGI aporti a l’Ajuntament del Masnou 350.000 euros, que haurien de
ser destinat íntegrament a l’execució de l’equipament en el PP-12.
• I renunciar també que Investholding JD, SL, es fes càrrec de la part de costos d’urbanització,
que ara ja sabem que la modificació de la llei ja no imputa l’Ajuntament, de la part que
corresponia a l’Ajuntament per l’aprofitament urbanístic.
Aquestes renúncies, tal com deien fa trenta mesos, poden significar que el senyor HHHHH
s’estalviï de destinar més de 40 milions d’euros a l’empresa DOGI, (desconeixem si els té o no els
té, però va signar convenis que l’obligaven a fer-ho), estem parlant de més de 40 milions d’euros,
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la qual cosa dificultarà la viabilitat, encara més, del manteniment de DOGI al Masnou i posarà en
perill els prop de 200 llocs de treball que encara es mantenen a l’empresa.
I aquestes renúncies també poden significar que l’Ajuntament del Masnou, per activa o per
passiva, deixi d’obtenir prop de 700.000 euros per a la construcció d’equipaments i per a la millora
de les seves finances.
Costa d’entendre el vot negatiu de CiU, que va ser l’impulsor del primer conveni i que va votar
favorablement els altres dos.
Però encara costa més d’entendre el vot negatiu d’ERC i PSC, que, com els recordava abans,
eren membres del Govern els anys 2004 i 2005, i van donar suport a la signatura de tots dos
convenis.
Sentirem segurament com a argument que la legislació actual no permet l’existència d’aquests
convenis, però el que és cert és que, amb la legislació actual, molts ajuntaments han aprovat
instruments de planejament que incorporen convenis amb obligacions per als seus promotors.
I la tercera raó que justifica el nostre vot negatiu és que la documentació que forma part de
l’expedient no compleix ni tan sols els requeriments dels nostres serveis tècnics i jurídics.
En l’aprovació inicial, l’arquitecte municipal va fer un informe favorable però que contenia un seguit
d’observacions que ja vam posar de manifest fa trenta mesos, a les quals el ponent va respondre
que s’incorporarien a l’aprovació provisional.
Doncs bé, en el poc temps que hem tingut per repassar-les, per repassar la informació, hem
arribat a la conclusió que, tot i que l’informe de l’arquitecte és favorable, les prescripcions no s’han
complert. Per exemple, hi havia una observació que deia —de l’arquitecte municipal— el següent:
considera necessari que s’emeti un informe jurídic que avaluï quines repercussions i incidències
pot tenir en la presa de decisions pròpia d’una modificació puntual com aquesta, pel que fa a
l’estructura de la propietat, les finques que reflecteixen la veritable estructura de la propietat són
les finques del projecte de reparcel·lació del PP12, juntament amb les possibles transmissions i/o
càrregues inscrites amb posterioritat, i no les que formaven part del parcel·lari agrícola previ al
desenvolupament urbanístic del PP12.
Doncs bé, revisada la documentació no hem estat capaços de trobar aquest informe.
L’arquitecte municipal també deia al seu informe, pel que fa a l’agenda i l’estudi econòmic i
financer, que: “Seria recomanable comparar el cost de la urbanització amb un valor de repercussió
estimat a partir de dades de mercat” i argumentava aquesta afirmació pel fet que la viabilitat
econòmica del sector es justifica exclusivament per l’aplicació d’una repercussió del cost de la
urbanització de 125 €/m2 de sostre, sense atendre els ingressos del Pla parcial.
En aquest cas, tampoc no hem estat capaços de trobar cap document en el qual consti aquesta
comparació.
És curiós, però, que, tot i que aquestes observacions no han estat ateses, ara el mateix arquitecte
municipal informi favorablement sobre la proposta.
I pel que fa a l’informe jurídic, la responsable adjunta d’Urbanisme deia, el 8 de juliol de 2011, que
l’article 99 del TRLU 1/2010 exigeix que, entre la documentació que s’ha d’adjuntar a la
documentació de l’expedient hi ha d’haver una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació,
en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació
vigent i el que resulta de la nova ordenació, i que aquesta avaluació s’ha d’incloure en el
document de l’avaluació econòmica i financera, com una separata.
En aquest cas, tampoc no hem sabut trobar aquesta separata obligatòria que, segons la llei,
hauria de formar part de la documentació.
Per tant, creiem suficientment justificat el nostre vot negatiu a la proposta i ens preocupen
essencialment, tal com dèiem fa trenta mesos, les possibles mancances detectades perquè, entre
els propietaris del sector, tots ho sabem, n’hi ha que són veritables especialistes en la presentació
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de contenciosos contra l’Ajuntament, alguns dels quals, a més a més, els han guanyat (cal
recordar que ens trobem en aquesta situació per una sentència del TSJC que anul·la el
planejament per una incorrecta tramitació administrativa realitzada pel Govern municipal en el
període 1999-2003), i són els que ens han portat a la situació actual.
Per tant, nosaltres també tenim pressa perquè aquest planejament de DOGI es desenvolupi al
més aviat possible, però volem que es faci ben fet. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Jo, abans de res, el que voldria aclarir al ponent d’ICV-EUiA és que el
Grup del PSC no ha votat en contra de la seva esmena, sinó que s’ha abstingut.
Nosaltres creiem que les sentències contràries a l’ordenació anterior suposaven una situació
incòmoda i que obligava a actuar amb celeritat en aquest tema.
Evidentment, de celeritat no n’hi ha hagut, però sí que s’ha actuat. Creiem que calia normalitzar la
situació i garantir al màxim possible els compromisos adquirits amb anterioritat. És aquí on creiem
que les demandes d’ICV-EUiA tenien fonament, anaven en una línia correcta, però els informes
jurídics que hem rebut de l’Ajuntament no garantien que allò que es demana sigui correcte.
Nosaltres el que hem fet és optar per una posició de no-implicació, perquè no tenim clar que això
pugui tirar-se endavant.
Això, en tot cas, és només el principi, és a dir, aquí, ara, en aquests moments, el que es fa és
traçar una línia on s’ha de treballar. El Govern ha de continuar treballant per aconseguir que es
pugui normalitzar el sector afectat amb les majors garanties possibles i, evidentment, amb el
menor cost possible, intentant aconseguir que aquells compromisos que hi havia damunt la taula
es puguin, d’una manera o una altra, portar a la pràctica. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
A mi m’agradaria començar la meva intervenció fent un agraïment a la regidora no adscrita, al
GIM, al PP i al PSC pel seu vot afirmatiu a aquesta proposta.
El seu vot ha propiciat que s’hagi aprovat aquest punt per una àmplia majoria amb divuit vots a
favor; per tant, creiem que l’àmplia majoria queda garantida amb aquesta votació que s’ha portat a
terme.
Dit això, respecte a algunes de les afirmacions que ha fet el company d’ICV-EUiA, cal incidir en la
seva reincidència pel que fa als convenis. A mi, i atès que ell alguna vegada s’ha pres la llicència
de llegir informes sencers, m’agradaria, no només fer referència a l’informe jurídic, sinó llegir-lo en
veu alta perquè tots els assistents puguin fer-se una idea del que s’està parlant. L’informe jurídic
diu així:
Els límits del contingut dels convenis administratius es desprenen de legislació diversa: llei de
contractes del sector públic, llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, codi civil, etcètera, i del que ha anat assentant la jurisprudència al respecte.
Podem dir que el principal límit dels convenis és que no poden ser contraris ni a l’interès públic ni
a l’ordenament jurídic ni als principis de la bona administració.
En el cas dels convenis urbanístics s’afegeix una altra limitació i és que, mitjançant aquests
convenis, no es pot disposar de la potestat de planejament, ja que el ius variandi, és a dir, la
possibilitat de modificar els diferents instruments de planejament per tal de respondre millor a
l’interès públic que ha de regir qualsevol actuació de l’administració, és una potestat indisponible i
no negociable.
A totes aquestes limitacions dels convenis urbanístics, l’article 16.3 de la llei del sòl estatal de l’any
2008, recollint el que havia anat establint la jurisprudència respecte a aquest tema, hi va afegir un
nou topall: els convenis urbanístics que el promotor d’actuació subscrigui amb l’administració no
poden establir obligacions o prestacions addicionals ni més costoses de les que siguin procedents
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legalment en perjudici dels propietaris afectats, i és nul·la de ple dret qualsevol clàusula que
contradigui aquesta previsió.
Després de l’aprovació de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració, renovacions
urbanes, aquest paràgraf ha estat trasllat amb la mateixa redacció a l’article 6.3 de la Llei del sòl
esmentada.
Pel que fa a la legislació catalana, fins a l’any 2009, l’única referència existent als convenis
urbanístics era de tipus procedimental. Va ser la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives la que va introduir, a l’article 98.4 del text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya 1/2005, amb una redacció molt similar, les mateixes limitacions per als
convenis urbanístics que existien en la Llei del sòl estatal en assenyalar que els convenis
urbanístics, en cap cas, no condicionen les competències públiques en matèria de planejament
urbanístic, les quals no poden ésser objecte de transacció ni poden comportar per a les persones
propietàries obligacions o càrregues addicionals o més costoses que les establertes per la
legislació aplicable.
Posteriorment, es va aprovar per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, un nou text refós de la Llei
d’urbanisme, el qual va recollir aquesta mateixa redacció actualment vigent. Val a dir que, a la
vegada que la normativa urbanística establia limitacions en el contingut dels convenis urbanístics,
incrementava el percentatge de sessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic dels
propietaris del sector de l’Ajuntament el qual passava de ser del 10 al 15% i alliberava
l’Ajuntament de l’obligació de participar en les obres d’urbanització.
Prèvia a la tramitació de l’antic Pla Parcial 12, els anys 2001, 2002, 2004 i 2005, aprovat en data
16 de març de 2006, es van signar un conjunt de convenis entre l’Ajuntament del Masnou i el grup
DOGI que incloïa diferents empreses per al desenvolupament d’aquest sector i el Pla especial 5,
àmbit corresponent als terrenys en els quals es trobava ubicada l’antiga fàbrica DOGI. En aquests
convenis, l’Ajuntament es comprometia a donar tràmit a les figures de planejament i als
instruments de gestió necessaris per desenvolupar aquests sectors, i a canvi, el grup DOGI
realitzava un conjunt de prestacions.
Els convenis esmentats, com a conseqüència de les diferents sentències dictades pels tribunals
en relació amb el sector del PP12 i a la declaració de nul·litat de totes les figures de planejament i
dels instruments de gestió aprovats en el desenvolupament al PP12 directa o indirectament,
també han estat declarats nuls.
Posant en relació la legislació vigent amb els convenis esmentats signats al seu dia, es comprova
que, a causa del canvi normatiu experimentat els darrers anys, algunes de les clàusules que
contenen, actualment no es podrien incloure en un conveni urbanístic, ja que, o bé excedirien les
obligacions urbanístiques que per als propietaris preveu la legislació urbanística, com és el cas de
la donació del grup de DOGI de 350.000 euros per a la construcció d’un equipament de titularitat
municipal, o bé resultarien inaplicables, com seria el cas del compromís de pagament per part de
DOGI d’una part equivalent a la seva participació en el sector de les despeses d’urbanització que
corresponia a l’Ajuntament.
Per tant, com a conclusió, s’ha de dir que, després de l’entrada en vigor de l’article 16.3 de la Llei
del sòl, actualment article 6.3 del mateix text legal, i sobretot després de l’aprovació de la
modificació de la Llei d’urbanisme introduïda per la Llei 26/2009 i del text refós de Llei d’urbanisme
de Catalunya el 2009, les clàusules incloses en un conveni en els quals s’estableixin obligacions
per a alguns propietaris que excedeixin les previstes a la legislació urbanística són nul·les de ple
dret, entenent, per tant, que aquells convenis i aquella voluntat dels membres d’ICV-EUiA de
seguir reincidint i aprovant convenis com els que es van signar al seu dia, doncs estan fora de tota
legalitat o serien nuls de ple dret en el cas d’arribar-se a signar-se.
Pel que feia referència als informes emesos per l’arquitecte municipal, ja vam parlar també en
l’aprovació inicial que moltes d’aquelles prescripcions que feia el mateix arquitecte municipal
assenyalaven en quin punt eren els que s’havien de resoldre i eren punts en els quals encara no
havíem arribat en aquell moment. Cal fer referència, també, que l’informe que avui portem a
aprovació provisional s’ha simplificat moltíssim respecte al que es va aportar a aprovació inicial i
que, per tant, moltes de les al·legacions i molts dels comentaris que sortien i als quals vostè
mateix ha fet referència en algunes prescripcions queden fora de l’àmbit del debat, doncs serà
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quan es faci la modificació i l’avanç del Pla parcial quan hàgim d’entrar en temes com la divisió en
subsectors i el tema dels equilibris i les carreres i alguns costos als quals vostè feia referència.
Per acabar, i de nou, vull agrair a tots aquells que han donat suport a aquesta proposta, que
permet seguir avançant amb la finalitat de poder regularitzar la situació d’aquest àmbit com més
aviat millor. Moltes gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Molt breument. En primer lloc, per agrair la lectura que ha fet el regidor
Eduard Garcia de l’informe de la tècnica d’Urbanisme, que caldria també explicar en atenció al
públic que hi ha aquí. Tot i que aquesta esmena ja es va presentar també fa trenta mesos, aquest
informe s’ha redactat aquesta mateixa setmana, és a dir, això mostra una mica la manera de
treballar que té aquest Equip de Govern. Ha hagut d’esperar trenta mesos en veure que
reiteràvem la demanda de la nostra esmena per demanar la redacció d’un informe que
possiblement fa trenta mesos hauríem pogut tenir a les nostres mans.
Pel que fa a l’informe que ha llegit tan bé, ha quedat clar, perquè ho ha llegit, que diu: “algunes de
les clàusules”, algunes ha llegit, eh, no serien d’aplicació, algunes; per tant, deixa la porta oberta
que d’altres sí. Jo ja he parlat abans del tema dels costos d’urbanització, ara l’Ajuntament ja no té
aquesta obligació, això ja és claríssim.
I no ha fet cap esment en la seva intervenció el regidor a la manera de treballar. És clar que ha
aconseguit divuit vots positius. Jo crec que hauria hagut de treballar amb la intenció d’aconseguir
vint-i-un vots positius i no ha tingut el més mínim interès a aconseguir-ho. Tampoc no ha explicat
el perquè era tan urgent passar el tema a debatre en aquest Ple i no esperar al mes de gener
quan han passat sis mesos que tampoc ha justificat el perquè des de la presentació d’uns
documents signats per l’equip redactor fins que s’ha convocat aquest Ple.
I pel que fa als informes tant de l’arquitecte com de la responsable jurídica d’Urbanisme, jo ja m’he
cuidat prou de llegir, únicament, les parts de l’informe de l’arquitecte que encara són vigents en
aquest moment de la tramitació del Pla general. Estem en el moment de l’aprovació provisional i
en aquest moment sí que hi havia dues qüestions que jo he comentat que l’arquitecte deia al seu
moment que s’havien de mantenir i que no tenen res a veure ni amb la possibilitat que el sector es
divideix en dos subsectors ni amb altres temes semblants i el que jo crec que és cabdal en aquest
cas concret és la referència a l’informe econòmic que la tècnica d’urbanisme o tècnica jurídica en
urbanisme demana que en la documentació consti com una separata, perquè això és una
obligació que el text refós de la llei a la qual vostè ha fet referència estableix que ha de formar part
de la documentació d’aquest Pla general i no en forma part. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
És clar, vostè fa sempre la lectura que li convé i diu que hi hauria algunes clàusules que serien
d’aplicació. El text diu: “o bé, excedirien de les obligacions o bé resultarien inaplicables”, per tant,
o excedirien de les obligacions o serien inaplicables.
Pel que fa referència al fet que l’informe s’ha demanat ara i no es va demanar durant l’aprovació
inicial. Tots o una part —perquè, òbviament, els meus coneixements no són tan amplis com els del
redactor d’aquest informe— una part dels arguments que s’han exposat en aquest informe jurídic
ja van ser exposats en aquest mateix Ple per mi mateix i una part d’aquests arguments també van
ser explicats a la Comissió Informativa. Veient que vostè dubtava, o ho semblava, o no donava
credibilitat al que jo li deia, el que vam considerar és que, atesa l’àmplia credibilitat que tenen i es
mereixen tots els tècnics d’aquesta casa, fóra bo posar un informe jurídic emès pels tècnics de la
casa a sobre de la taula per veure si vostè reconsiderava o, com a mínim, entenia el que li
estàvem explicant.
Vostè segueix pensant que aquests convenis es poden portar a terme i els tècnics jurídics creuen
que no, i nosaltres, en tot cas, donem la màxima credibilitat a aquests informes, com ja he dit
anteriorment. Res més.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Només vull dir-li que m’agradaria que, quan es referís a mi, es referís al meu Grup Municipal,
perquè quan jo parlo, parlo en nom del Grup, no parlo en nom de Màxim Fàbregas. Parla Màxim
Fàbregas, però parla en nom del Grup Municipal d’ICV-EUiA, igual que quan m’adreço al senyor
Eduard Garcia dic el portaveu del Govern o el ponent, no dic el senyor Eduard Garcia ni dic tu o
vostè.
El Sr. Eduard Garcia
En tot cas, li agraeixo que em tingui en tan alta estima com per considerar-me portaveu del
Govern quan en aquest cas només sóc el portaveu del Grup Municipal de CiU. Moltes gràcies.
7) Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació del Masnou
referida als articles 246, 359 i 398
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta següent:
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla general
d’ordenació del Masnou referida als articles 246, 359 i 398.
Atès que la modificació puntual esmentada del Pla general d’ordenació va ser aprovada
inicialment pel Ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària del dia 21 de març de 2013 i va ser
sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un anunci al BOP, al diari
La Vanguardia, al web municipal i al tauler d’anuncis municipal.
Atès que, de conformitat amb el que preveu l’article 85.7 del Text refós de la Llei d’Urbanisme
durant el termini d’informació pública es va donar tràmit d’audiència als municipis el territori dels
quals limita amb l’àmbit de la modificació, els quals no han presentat al·legacions.
Atès que durant el termini d’informació pública van presentar un escrit d’al·legacions conjunt els
grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC, en relació al qual, amb data 28 de juny de 2013,
l’arquitecte municipal va emetre un informe en el qual es manifesta textualment el següent:
“Màxim Fàbregas i Añaños i Ernest Suñé Nicolàs, regidors de l’Ajuntament del Masnou, en
representació dels grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC, respectivament, han presentat, en el
termini d’informació pública a què s’ha sotmès la “Modificació puntual del PGOU relativa als
articles 246,359 i 398 de la normativa urbanística”, aprovada amb caràcter inicial en data 21 de
març de 2013, un total de quatre al·legacions, el contingut de les quals, amb l’informe de valoració,
pel que fa a aspectes estrictament tècnics, és el que s’exposa a continuació:
PRIMERA
L’objectiu de la modificació puntual del PGOU és la de condemnar totes les confessions, a
excepció de la catòlica, a desenvolupar les seves activitats en les zones 14, 15 i 16.
Informe de l’al·legació
En l’articulat normatiu proposat no es regula, en cap moment, la compatibilitat de l’ús religiós en
funció d’una confessió determinada. Així, amb la proposta de modificació, es pretén possibilitar la
implantació d’aquest ús a totes les zones del municipi. Les facultats i limitacions d’aquesta
normativa afecten per igual totes les persones, físiques o jurídiques, que tinguin intenció
d’implantar un nou ús religiós, sigui quina sigui la seva confessió religiosa.
Pel que fa a les activitats religioses consolidades existents en edificis d’ús exclusiu i construïts
expressament per a aquesta finalitat en la data de redacció de la modificació, el document
proposa qualificar-les com a equipament religiós - clau 5i. Les activitats religioses legalment
autoritzades en règim de compatibilitat amb altres usos, poden continuar la seva activitat d’acord
amb la regulació dels usos de cada zona urbanística establerta pel planejament general.
Pel que fa a les noves condicions relatives de les activitats religioses en relació amb la resta
d’usos, cal dir que l’article 246 de la normativa urbanística vigent ja preveu unes limitacions per a
la implantació d’aquestes activitats en funció de la seva situació relativa respecte d’altres usos,
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especialment el residencial. Amb la nova proposta es preveu la supressió de la diferenciació
d’activitats en funció de la seva superfície, perquè resulta arbitrària i no està degudament
justificada. També es preveu la limitació d’aquest ús a les situacions relatives 7, 8 i 9 pels motius
assenyalats a la memòria del document aprovat. Cal assenyalar també que les limitacions de
situacions relatives són absolutament independents de la zona urbanística on es pretengui
implantar una activitat, de manera que la limitació de l’ús religiós per aquest motiu no està
relacionada amb la ubicació de la finca dins del municipi.
SEGONA
Amb la modificació es vulneren els articles 14 i 16 de la Constitució espanyola.
Informe de l’al·legació
La modificació proposada no estableix cap mena de regulació en funció d’una confessió religiosa
determinada.
TERCERA
Amb la modificació es vulnera el Decret 94/2010
Informe de l’al·legació
L’article 3 del Decret 94/2010 regula la documentació que cal presentar amb motiu de la redacció
o revisió de Pla d’ordenació urbanística municipal. En el cas de modificacions puntuals de
planejament general, aquesta documentació no és preceptiva, en funció dels objectius pretesos
per la modificació.
QUARTA
La qualificació amb la clau 5i de la finca situada a la cruïlla entre els carrers de Fontanills i Dr.
Agell pot perjudicar els interessos dels seus propietaris.
Informe de l’al·legació
No s’al·leguen els motius i les qüestions de caràcter urbanístic a què es refereix aquesta
al·legació. No s’indica quins són aquests perjudicis i, per tant, no és possible valorar-los.
Per tant, atès allò exposat, no escau tenir en compte les consideracions contingudes en l’escrit
d’al·legacions presentat.
Vist l’informe jurídic emès amb data 1 de juliol de 2013 per la tècnica de gestió de l’Àrea de
Foment de l’Ajuntament, amb el vistiplau de la secretària general de la corporació, en el qual es
manifesta textualment el següent:
“En l’escrit d’al·legacions presentat, després de realitzar un conjunt de consideracions de caràcter
tècnic, se sol·licita el següent:
-

Es declari nul·la o es deixi sense efecte l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla
general d’ordenació del Masnou referida als articles 246, 359 i 398.

-

Que qualsevol modificació relativa a l’ús religiós quedi posposada fins a la redacció de la
revisió del Pla general d’ordenació urbanística del Masnou i, en qualsevol cas, respecti el
contingut del Decret 94/2010, de 20 de juliol, que desenvolupa la Llei 16/2009, de centres
de culte.

En data 28 de juny de 2013, l’arquitecte municipal va emetre un informe en relació amb les
al·legacions presentades, en què concloïa que no escau tenir en compte les consideracions de
caire tècnic contingudes en l’escrit d’al·legacions presentat.
En relació amb la declaració de nul·litat sol·licitada, els interessats no defineixen en quina de les
causes de nul·litat de les previstes a l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, incorre la
documentació aprovada inicialment, per tant, no pot ser objecte de valoració aquesta petició.
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Pel que fa a la petició d’un ajornament en la regulació dels usos religiosos, cal manifestar que els
interessats no justifiquen aquesta necessitat. En aquest sentit s’ha de dir que l’Ajuntament del
Masnou, en nom de la facultat que té de modificar el planejament urbanístic, està perfectament
legitimat per promoure la present modificació del Pla general, sense necessitat d’ajornar aquesta
regulació a una hipotètica revisió del Pla general i l’article 3 de Decret 94/2010, de 20 de juliol, en
cap cas reserva la regulació dels usos religiosos a les revisions dels plans generals.
Per tot l’exposat, i a la vista de l’informe emès per l’arquitecte municipal, es considera que s’han
de desestimar les al·legacions presentades en escrit conjunt pels grups municipals d’ICV-EUiA i
del PSC.”
Atès que els tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona han efectuat un conjunt
d’observacions al text aprovat inicialment, que han motivat la introducció d’ofici de certs canvis, els
quals no suposen cap modificació substancial del text.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Desestimar les al·legacions contingudes a l’escrit presentat conjuntament pels grups
municipals d’ICV-EUiA i del PSC, a la vista de l’informe emès per l’arquitecte municipal i de
l’informe emès per la tècnica de gestió de l’Àrea de Foment, el contingut dels quals es reprodueix
literalment a la part expositiva del present acord.
Segon. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla general
d’ordenació del Masnou referida als articles 246, 359 i 398, amb les modificacions introduïdes a
petició dels tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Tercer. Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva.
QUART. Notificar els acords a les persones interessades.”
El Sr. Màxim Fàbregas
S’ha llegit a la proposta, ho acaba de fer el portaveu en temes urbanístics del Govern municipal,
que els tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona han efectuat, o van efectuar,
un conjunt d’observacions al text aprovat inicialment i que aquestes observacions han motivat la
introducció, d’ofici, de canvis que, segons el que s’ha llegit, no suposen cap modificació
substancial del text.
Per molt que hem revisat l’expedient, no hem trobat cap escrit de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona que avali aquesta afirmació, que no posem en dubte, i per això vull, en primer lloc,
manifestar l’estranyesa del nostre Grup, ja que a l’expedient tampoc no consta enlloc que la
documentació corresponent a l’aprovació inicial s’hagi tramés a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona per al seu informe.
I, per això, el nostre Grup creu que el que hem de fer tots els regidors i regidores aquí presents
que no formem part de l’Equip de Govern és exigir al Govern que, abans de l’inici del debat
d’aquest punt, ens doni les explicacions corresponents i respongui les preguntes següents:
Quins són els canvis introduïts? Com s’ha assabentat la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del
contingut de la proposta? Quins són els escrits de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que
avalen el contingut de les modificacions introduïdes?
Jo demano al Govern que respongui aquestes preguntes i, una vegada escoltada la resposta,
continuaria amb la qüestió d’ordre, si no hi té inconvenient el senyor alcalde.
El Sr. Pere Parés
No hi ha cap inconvenient.
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El Sr. Eduard Garcia
En tot cas, vull informar que, com vostè sap, la revisió d’aquest document en l’aprovació inicial
no és obligatòria fer cas a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, però atès el debat que es va
mantenir al Ple per a la seva aprovació inicial, així com per les susceptibilitats i les sensibilitats
que, a vegades, hi ha referents als temes religiosos, es va considerar que fóra bo que la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, o més aviat els tècnics de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, tinguessin coneixement del document que aquest Ajuntament volia aprovar. I és per
aquest motiu que el document se’ls va avançar i els tècnics hi van poder fer algunes
observacions.
Els canvis introduïts als quals vostè fa referència no en tinc ara aquí tota la documentació, però
crec que es basen principalment en la modificació d’algunes situacions relatives que es fixaven
en el document aprovat inicialment i que s’han corregit i algunes de les quals s’han exclòs en
aquest document d’aprovació provisional.
Com se n’ha assabentat la Comissió d’Urbanisme de Barcelona? Doncs, ja li he comentat que
se li va fer un avanç del document per tal que els tècnics poguessin veure’l i també, aprofitant
altres reunions que hem tingut amb la Comissió d’Urbanisme, se’ls ha explicat i se’ls ha exposat
el document.
El Sr. Màxim Fàbregas
Hi ha un escrit de resposta de la Comissió d’Urbanisme?
El Sr. Eduard Garcia
No, no tenim cap escrit formal de la Comissió d’Urbanisme.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, jo sí que sé quines són les modificacions, perquè he llegit la documentació. Llavors,
s’afegeix un paràgraf a l’apartat de la memòria que correspon a l’objectiu 3r de la modificació, i
dos paràgrafs més a l’apartat corresponent a l’objectiu 4.
Es modifica el quadre corresponent a la proposta de situacions relatives i es modifica, d’una
manera que al meu entendre és molt important, la proposta corresponent a l’article 398. Vostè hi
feia esment abans, imposant com a condició de compatibilitat a la implantació del servei religiós
a la zona 14, que s’aprovi prèviament un Pla especial urbanístic.
I, a més a més, finalment, també, si no me n’he deixat cap, es modifica el document resum de
l’abast de les determinacions.
No he vist en la documentació que totes aquestes modificacions estiguin avalades ni per cap
informe tècnic extern ni intern, ni per cap informe jurídic, ja que els informes que figuren a
l’expedient són els mateixos que hi havia a l’expedient al mes de juliol, quan el Govern va retirar
la proposta, proposta que ara presenta modificada sense modificar els informes que, ara mateix,
són contradictoris amb la proposta que es planteja aprovar.
En segon lloc, malgrat el que s’afirma a la proposta llegida, el contingut de l’expedient mostra, al
nostre entendre, que CiU i ERC han introduït modificacions al text aprovat inicialment que, per
nosaltres, són substancials, que en cap cas no es podrien incorporar d’ofici i que, per tant,
obligarien a fer una nova aprovació inicial.
És per aquestes raons que el nostre Grup proposa que aquest punt sigui retirat de l’ordre del dia
i que es procedeixi a una nova aprovació inicial. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Nosaltres proposaríem sotmetre a votació aquest punt malgrat els arguments que ha exposat el
portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA.
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El Sr. Ernest Suñé
Bé, jo, primer, vull mostrar la sorpresa del nostre Grup, perquè nosaltres entenem que el
procediment administratiu que s’ha de seguir per a l’aprovació de qualsevol expedient té una
tramitació i, si en aquest expedient, durant la tramitació, hi ha una modificació, obliga en tot cas,
a tornar a la casella de sortida de l’expedient.
Nosaltres creiem que està bé que el Govern hagi consultat la Comissió d’Urbanisme. Jo crec
que no podem fer cap retret per aquest tema, però si la Comissió d’Urbanisme, ja sigui per via
telefònica o per correu electrònic, ha manifestat que allò que es volia presentar no era correcte,
crec que calia tornar a iniciar l’expedient, informar els grups que formen part de la Comissió de
les modificacions i les conseqüències de les modificacions i, en tot cas, endarrerir aquest tema
fins al proper mes.
Ens trobem que tot allò que hem estat estudiant i analitzant ja no és com era i, sorprenentment,
tal com manifesta el representant del Grup d’ICV-EUiA, hi ha hagut canvis substancials que
nosaltres no hem tingut l’habilitat que ha tingut ell de detectar, però sí que estem d’acord que
creiem que cal tenir temps per analitzar-los, perquè, no ens enganyem, fins i tot jo m’atreviria a
dir que potser podria canviar el nostre posicionament de vot. Jo em sumaria, en nom del meu
Grup, a la demanda del representant d’ICV-EUiA, perquè quedés damunt la taula i que la
Comissió corresponent tornés a analitzar el tema i procedís a la continuació de l’expedient.
Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Seguirem amb la votació. Si de cas, nosaltres entenem que les modificacions no són
substancials. Si algú creu que veu perjudicat els seus drets, evidentment, tindrem la via
corresponent, però, en tot cas, sotmetem a votació la proposta.
El Sr. Ernest Suñé
Jo, senyor alcalde, perdó, si m’ho permet?
El Sr. Pere Parés
És així senyora secretària? S’ha de sotmetre a aquesta votació.
La Sra. secretària
Sí, s’ha de sotmetre a votació.
El president sotmet a votació la proposta perquè quedi sobre la taula amb el resultat següent: 11
vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERCAM). Aquesta proposta és retirada i queda sobre la taula.
El Sr. Francisco Avilés
Jo, bàsicament perquè comparteixo els arguments que desconeixia fins a dia d’avui i entenc que,
per garantir un procediment administratiu al més correcte possible, perquè abans el company ja
parlava de sentències que declaren nuls els procediments administratius d’aquesta casa, doncs és
millor que ho fem de la manera més legal possible i creiem que els dubtes són, com a mínim, de
certa importància per poder revisar la documentació en properes comissions informatives i tenir-ne
una valoració més correcta.
El Sr. Eduard Garcia
Primer de tot, per comentar que, i així ho han manifestat els tècnics municipals, els canvis que s’hi
introdueixen no són substancials; per tant, no hi hauria necessitat de tornar a l’aprovació inicial.
Vull fer un aclariment —potser si l’hagués fet abans algú s’hauria replantejat el seu vot. No té
sentit que el mateix tècnic municipal informi sobre el document que ell mateix ha realitzat; per tant,
això explicaria perquè no hi ha un informe del tècnic que informi sobre el seu propi document.
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I, després, moltes vegades, i fins i tot en el punt anterior, vostès han considerat o han fet alguna
crítica sobre l’actuació de l’Equip de Govern respecte d’alguns punts i de les explicacions que fa
dels punts que porten a aprovació. A mi m’agradaria dir públicament, i m’agradaria que la gent que
hi ha aquí ho sabés, que precisament per tal d’aclarir tots aquests dubtes que vostès poguessin
tenir, a la Comissió Informativa va ser-hi present l’arquitecte municipal, redactor del document, i
des que es va celebrar la Comissió Informativa, el dilluns de la setmana passada, hi havia uns deu
o onze dies des de la celebració fins a la sessió plenària que avui s’està duent a terme i jo mateix
em vaig posar a la seva disposició, i els tècnics municipals també, per aclarir tots els dubtes que
vostès poguessin tenir d’una anàlisi posterior de la documentació, que, recordem-ho, havien tingut
durant una setmana per valorar-la i estudiar-la. Per tant, m’agradaria insistir que, quan portem els
tècnics municipals o no, redactors externs dels projectes que aquest Ajuntament porta a
aprovació, que aprofitin vostès aquestes sessions, aprofitin vostès la seva presència i aclareixin
els dubtes que els puguin sorgir.
Dic això perquè no és la primera vegada que passa i fins i tot va passar, no sé si en aquest punt o
en el punt de la modificació del Pla general, que també els redactors van ser presents a la
Comissió Informativa, no en aquest moment de l’aprovació ,sinó en l’aprovació inicial, i no hi van
haver qüestions tècniques, i just quan els tècnics, que són els que han d’aclarir els dubtes tècnics,
es van absentar de la Comissió Informativa, doncs, vostès van fer aflorar aquests comentaris i
aquests dubtes.
En tot cas, insisteixo que creiem que les modificacions que s’introdueixen en aquest document no
són substancials. Per tant, no hi hauria cap inconvenient a seguir l’aprovació i, en tot cas, ja
tindrem temps per debatre-ho a la propera Comissió Informativa.
El Sr. Ernest Suñé
Vejam, el senyor Eduard Garcia ha estat molt contundent i, jo ho entenc, eh, però, no sé si ho he
entès bé: els canvis als quals ha fet referència el senyor Màxim Fàbregas estaven fets quan vam
fer la Comissió Informativa?
El Sr. Eduard Garcia
Absolutament i contundentment sí.
El Sr. Ernest Suñé
Ho dic perquè, aquests canvis, el Govern sabia que s’havien fet, però jo no ho sabia i a mi ningú
no me’ls va explicar. És que a vegades no entenem que la tasca de l’oposició, que és fiscalitzar,
és clar, nosaltres no portem una llibreta i anem canviant, si vostès van fer canvis i van demanarlos, el mínim era explicar-ho i allà no ho van explicar. Si vostès es van adreçar a la Comissió
d’Urbanisme, i ho torno a repetir com he dit abans, que em sembla molt correcte, perquè és el que
s’ha de fer, anar a demanar informació a qui en sap, ens ho haurien d’haver dit: “escolti miri, hem
fet aquesta consulta i allà on posàvem blanc ara hi posem negre”, però això no ho van dir. Què
passa? Que de sobte hi ha una documentació que nosaltres, com vostè ha dit, hem d’analitzar en
una setmana i no som tècnics ni som persones moltes vegades qualificades per entendre
l’amplitud del tecnicisme de què es parla. Vostè és arquitecte, vostè és una persona qualificada, jo
li reconec aquesta qualificació, però jo no, i llavors, jo necessito que vostè m’ajudi, que vostè, sí,
sí, jo necessito que vostè m’ajudi a entendre les coses. És clar, no sempre m’ajuda, no sempre
ajuda el nostre Grup, no sempre ajuda els que formem part de la Comissió, perquè, segurament,
aquesta acció que vostè ha fet, amb molt bona fe, que és demanar informació i modificar-la
perquè allò que portava a aprovació després no tingui problemes a la Comissió d’Urbanisme,
nosaltres ens n’hem assabentat poques hores abans d’arribar a aquest Ple.
És clar, el nostre posicionament... Sí, sí, poques hores abans d’arribar a aquest Ple. Jo me n’he
assabentat poques hores abans, és a dir, no l’enganyaré, ahir me’n vaig assabentar, perquè vaig
rebre un correu electrònic que em deia que hi havia hagut modificacions a la proposta, que potser
és la que van portar vostès allà, però, ho torno a repetir, portem molta informació, molta
documentació i la informació que es lliura jo crec que ha de ser aclarida, no poden deixar-ho tot
vostès a expenses a càrrec que la gent llegeixi els metres i quilòmetres de línies de text, a
vegades il·legible, incomprensible i, sincerament, a vegades fora de to, que es porta. Jo crec que
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caldria que vostès facilitessin la tasca de l’oposició, perquè això els aniria molt bé, perquè
segurament més vegades podríem donar-los suport. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Miri, en resposta a la intervenció del senyor Garcia, jo m’havia mirat la
documentació per a la Comissió Informativa de la setmana passada i no vaig ser capaç de
detectar els canvis.
I ahir, a casa meva, revisant la proposta, la proposta de l’ordre del dia que el regidor ha llegit, em
vaig adonar de l’existència d’aquell paràgraf i avui he hagut de venir a l’Ajuntament per revisar la
documentació i veure si, efectivament, allò que deia el paràgraf constava a la documentació i sí,
he descobert totes aquestes modificacions. Per tant, com deia abans el regidor senyor Suñé, si
vostès ens haguessin informat que aquestes modificacions hi eren, ens hauríem evitat,
segurament, molts problemes, a banda de discutir si les modificacions són o no són substancials,
que d’això ja en parlarem quan n’hàgim de parlar.
Diu vostè: “com voleu que l’arquitecte informi d’una cosa que ha preparat ell mateix?” Doncs
perdoni, es contradiu, perquè a la documentació que té damunt la taula, que té la secretària, hi ha
un informe de l’arquitecte sobre allò que ha preparat el mateix arquitecte que ara és contradictori
amb el que hi ha a la documentació, perquè a l’informe de l’arquitecte diu que la permissivitat
queda restringida a les situacions relatives als punts 7, 8 i 9, i ara, amb les modificacions
introduïdes, s’hi afegeixen la 4 i la 5. Per tant, sí que era necessari l’informe de l’arquitecte,
perquè, si no, l’informe que ara tenim és contradictori.
De manera que jo el que sí que voldria era esvair els possibles dubtes que vostè ha semblat
plantejar respecte del fet que amaguem el cap sota l’ala i preparem l’artilleria per quan som al Ple.
Nosaltres intentem ser força lleials, eh, i si haguéssim descobert aquestes modificacions abans de
la Comissió Informativa hauríem fet les preguntes corresponents a la Comissió Informativa, però
no les vam descobrir. Gràcies.
8) Aprovar la devolució parcial del cànon anual als adjudicataris i adjudicatàries de les
àrees de servei de la platja del terme municipal del Masnou corresponent a la temporada
d’estiu 2013
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegar de Medi Ambient i Paisatge llegeix la proposta
següent:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 21 de març de 2013, va adjudicar la contractació
de l’explotació mitjançant concessió dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del
Masnou per al període 2013-2017.
Vist que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar el període de vigència de les instal·lacions
amb explotació comercial corresponent a la temporada d’estiu 2013, del 20 de març al 31
d’octubre de 2013.
Vist que els adjudicataris i adjudicatàries van signar el contracte administratiu posteriorment a la
data d’autorització la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe emès en data 18 de novembre de 2013 per la tècnica de Medi Ambient i Paisatge en
què es conclou que correspon la devolució parcial del cànon als adjudicataris i adjudicatàries de
les àrees de servei 1, 2, 3, 4 i 5, respectivament.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar la devolució parcial del cànon a pagar pels adjudicataris i adjudicatàries de les
àrees de servei de la platja del terme municipal del Masnou corresponent a la temporada d’estiu
2013, segons s’especifica a continuació:
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•
•
•
•
•

Àrea de servei núm. 1, ubicada al davant de la riera d’Alella: 1.468,75 €.
Àrea de servei núm. 2, ubicada al davant del baixador d’Ocata: 1.839,64 €.
Àrea de servei núm. 3, ubicada al davant del carrer dels Capitans Comellas: 1.785,71 €.
Àrea de servei núm. 4, ubicada al davant del carrer del Pintor Villà, 1.839,64 €.
Àrea de servei núm. 5, ubicada al davant de l’avinguda de la Mare de Déu de Núria:
1.450,89€.

Segon. Comunicar el contingut del present acord a l’àrea de Finances de l’Ajuntament del Masnou
per tal que efectuï les devolucions acordades.
Tercer. Notificar el contingut del present acord als adjudicataris i adjudicatàries de les àrees de
servei de la platja del terme municipal del Masnou.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM,
ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
9) Aprovació i reconeixement extrajudicial d’una factura de l’exercici anterior
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Vist que a la Intervenció de l’Ajuntament es troba pendent de tramitació una factura de l’exercici
2010, que correspon a l’adequació de la instal·lació de gas del CEIP Marinada a la normativa
vigent, tal com es detalla a l’expedient.
Atès que la factura s’ha emès en forma legal i origina una obligació legal de procedir al seu
pagament, ja que, en cas contrari, s’originaria un enriquiment injust per a l’Administració.
Vist que hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el pressupost de
l’exercici 2013.
Vist l’informe d’Intervenció amb data de 29 de novembre d’enguany, en el qual s’estableix la
viabilitat de l’expedient.
Vist l’informe favorable a la factura del responsable del manteniment i les reparacions dels edificis
municipals.
Vistos els fonaments de dret següents:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes
locals.
- RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de pressupostos (art. 60.2), el
qual determina que correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o
concessions de quitament i espera.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de l’acord
següent:
Primer. Aprovar i reconèixer extrajudicialment la factura de l’empresa INSTALACIONES SABATE,
SL, amb CIF B60028503, de data 23/03/2013, i d’import 912,39 €, per l’adequació de la instal·lació
de gas a la normativa vigent realitzada al CEIP Marinada, amb càrrec a la partida EN 32300
63200.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, ICV-EUiA,
GIM i la regidora no adscrita) i 6 vots d’abstenció (PSC-PM i PP). S’aprova per majoria absoluta.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Hem votat a favor d’aquesta proposta, no sense intriga, perquè encara no entenem què és el que
ha pogut passar amb aquesta factura que ha estat tres anys als calaixos d’alguna taula d’algun
despatx de l’Ajuntament.
És un factura que es va lliurar l’any 2010, que es va registrar i que, per l’import, molt em temo que
s’hauria pogut pagar en aquell moment i que ha hagut d’aparèixer ara, tres anys després.
Demanaríem al Govern que regiri i regiri calaixos per mirar si hi ha altres factures que es puguin
trobar en aquesta situació i que, si és possible, doncs es posin damunt la taula al més aviat
possible per no perjudicar els industrials que han realitzat tasques a l’Ajuntament i que, si han
estat encarregades correctament, han de cobrar. Gràcies.
10) Correcció de l’error material a l’acta i l’acord d’aprovació del Ple extraordinari de 21 de
novembre de 2013 sobre la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i
les taxes per a l’any 2014
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la qual,
literalment, diu el següent:
“El 21 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament del Masnou es va reunir en sessió
extraordinària per tractar sobre la proposta d’acords en relació amb la modificació de les
ordenances fiscals referents als impostos i les taxes per a l’any 2014 presentada pels regidors de
l’Ajuntament següents: Marta Neira, Artur Gual, Ernest Suñé, Núria Fusellas, Màxim Fàbregas, F.
Xavier Serra, Elena Crespo, Federico de las Heras, Carmen Martínez, Frans Avilés i la regidora no
adscrita, Judit Rolán, que acompanya la sol·licitud de Ple extraordinari, presentada al registre
municipal en data 22 d’octubre de 2013.
Una vegada confeccionada l’acta s’observa que a la pàgina 58 el redactat de l’article 12 de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i a la pàgina 71 el redactat de l’article 14 de l’impost
sobre activitats econòmiques, relatius a la data d’aprovació i vigència, hi consta que van ser
aprovades pel Ple en la sessió celebrada el 17 d’octubre de 2013, en lloc que va ser aprovades
pel Ple extraordinari en la sessió celebrada el 21 de novembre de 2013.
Atès que l’article 105, apartat número 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que les
administracions públiques podranrectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar la correcció de l’error material en l’acta i en l’acord, en el sentit de fer constar que
aquestes ordenances han estat aprovades pel Ple extraordinari en la sessió celebrada el 21 de
novembre de 2013:
On diu “IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 12. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 17 d’octubre de 2013
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.”
Hi ha de dir “IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 12. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple extraordinari en la sessió celebrada el 21 de
novembre de 2013 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.”
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On diu “IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 14è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 17 d’octubre de 2013
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.”
Hi ha de dir “IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 14è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple extraordinari en la sessió celebrada el 21 de
novembre de 2013 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM,
ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia i
prèvia declaració d’urgència
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies, senyor alcalde. Tal com vaig dir a la Junta de Portaveus, ratifico el fet de la urgència, ja
que hem estat esperant les justificacions del Fons Català. Ells tenen projectes molt grans i molts
llargs i triguen molt i la por a no poder donar aquests diners aquest any ha fet que la solució
buscada fos la signatura d’un conveni amb el Fons Català. I ja som a finals d’any i l’hem de signar.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 vots a favor
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la urgència per
unanimitat, majoria absoluta.
• Aprovació de l’aportació econòmica a projectes del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, any 2013
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Solidaritat i Cooperació, llegeix la
proposta següent:
“Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació formada per
ajuntaments i altres administracions locals de Catalunya, un dels objectius del qual és la gestió
dels recursos econòmics que aporten els socis per a l’execució de projectes de cooperació al
desenvolupament.
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té com a finalitat, entre d’altres, la
d’administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’associació per a projectes d’ajuda al Tercer
Món i campanyes de sensibilització sobre la cooperació al desenvolupament, segons consta al
punt 2 de l’article 2 dels seus estatuts, actuant com a entitat col·laboradora.
Vist el que estableixen els articles 15 i 16, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques, a través
d’entitats col·laboradores, així com el que estableix l’article 18 de la mateixa llei, sobre publicitat de
les subvencions concedides.
Vist l’informe de la tècnica de Diversitat i Ciutadania amb data 12 de desembre de 2013.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, pel qual es regulen els termes pels quals l’Ajuntament del
Masnou realitzarà aportacions econòmiques als projectes de cooperació i les activitats
desenvolupats pel Fons Català com a soci del mateix mitjançant l’atorgament d’una subvenció.
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Segon. Aprovar la minuta corresponent a l’any 2013, la qual consta com a annex I, per import de
28.206 euros, amb càrrec a la partida SL 23270 48000.
Tercer. Facultar l’alcalde per a la posterior gestió i signatura de tots els documents necessaris per
fer efectius els acords anteriors.
Quart. Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM,
ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
11)

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

El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Només a la senyora Crespo, que va demanar informes que feien
referència a actuacions de l’arbrat del carrer de Navarra, tant del mandat actual com del mandat
anterior, si n’hi havia.
Només comentar-li que tota la documentació està disponible per a tots els regidors a l’Àrea de
Medi Ambient i Paisatge.
El Sr. Pere Parés
Alguna contesta més? Jo sí que voldria contestar al senyor De las Heras quant al que vostè em va
preguntar al Ple passat, va fer-ho verbalment, sobre si teníem intenció de retirar l’estelada.
La resposta és no, perquè retirar l’estelada... Vejam, aquest és un compromís d’una moció
acordada amb una majoria d’aquest Ple, amb valors democràtics, i per tant és fruit d’un acord
d’aquest ajuntament i, per tant, jo crec que el debat sobre l’estelada es va produir en aquell
moment i no s’ha de produir un any després. Malgrat tot, si canvien la composició o les majories
d’aquest Ple, evidentment, s’haurà de prendre una consideració, però ara per ara això no és així i,
per tant, és un acord de la corporació i ens agrada respectar els acords de la corporació en la
mesura en què els podem assolir. Ja està.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
La Sra. Judit Rolán
Bona nit. Molt senzilles avui. Volia saber, per part de Promoció Econòmica, quin és el balanç de la
Fira de Santa Llúcia d’enguany.
I en segon lloc, al senyor Jordi Matas, com a regidor d’Esports, li volia demanar com van les
inscripcions a la nostra Cursa de Sant Silvestre d’aquest any, si hi havia hagut alguna incidència.
Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Algunes qüestions. En relació amb l’estat del clavegueram de l’N-II,
perquè, amb les últimes pluges, la veritat és que, suposo que no funciona, és obvi, perquè
s’acumula força aigua a la carretera N-II, amb el perill que comporta per a la circulació, però no
només hi ha el perill que comporta per als vehicles, sinó pels inconvenients que pot generar als
vianants de la vorera de la mateixa N-II, perquè la veritat és que amb l’acumulació d’aigua i els
cotxes passant, el normal és que esquitxin els vianants i es creen situacions una mica
indesitjables.
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No sé si el problema rau en el clavegueram de l’Ajuntament, no sé si el problema rau en el tema
del manteniment que hauria de fer el titular de la via. Desconec quins són aquests temes, però sí
que m’agradaria saber les actuacions que està portant a terme la Regidoria per mirar de pal·liar al
més aviat possible aquest problema.
També en relació amb l’enfonsament que s’ha produït al carrer de Pau Casals, que ja s’havia
produït, ja s’havia arreglat i ha tornat a produir-se, la veritat és que no sé si ja tenim algun tipus
d’informe que ens n’aclareixi les causes, si és segur o no és segur, a què és degut, si es va
realitzar una actuació —de la qual ens agradaria saber quin va ser el cost—... Però ha tornat a
passar, comença a ser reiteratiu això, no només en aquest carrer, sinó en altres carrers. Entenc
quin és l’estat, bé, la complicació del subsòl d’aquest municipi, però tenim més informació que
això? Perquè comença a preocupar ja el que últimament passa al nostre municipi.
Abans, el nostre company del PP ja ha esmentat sentències que s’han produït i m’agradaria que
l’Ajuntament o el regidor corresponent ens en fes un resum, un informe, ens donés una còpia de la
sentència del PP12, l’última que ha arribat, i ens expliqués les conseqüències del perquè s’ha
tingut aquesta sentència gens favorable per als interessos del municipi. Voldria saber on s’ha
produït l’error, si és que s’ha produït un error o és que la sentència ha dictat una absurditat, on va
ser, per entendre’ns, i perdoni l’expressió, la cagada, on es va produir, perquè és que aquí només
parlem d’errors de sentències condemnatòries per a ’Ajuntament i fins ara no hem tingut, jo no dic
culpables, no dic culpables ni molt menys, però fins ara no sabem... No diria tampoc responsables,
però tampoc sabem quin és l’origen d’aquests maldecaps que ara es produeixen amb sentències
condemnatòries que obliguen els ciutadans del Masnou a pagar molts diners. Per tant, sobre
aquesta última, vejam si ens poden donar una visió al més subjectiva possible, lògicament, del
procediment i si ens poden facilitar una còpia de la sentència.
També hem tingut coneixement, em sembla que en relació del punt de l’ordre del dia que hem
retirat, que fins i tot ja s’havia manifestat en aquest Ple que el Síndic de Greuges s’hi havia
manifestat, em sembla o ens consta que també fins i tot ara el Defensor del Pueblo s’ha interessat
pel tema, ens agradaria saber si és veritat o no és veritat i, si és cert, en quin terme s’interessa per
les conseqüències que podria provocar l’aprovació del punt de l’ordre del dia que finalment s’ha
retirat en relació amb l’activitat que es fa al carrer de Santiago Rusiñol. Doncs, bé, que aclareixin
si és veritat o no és veritat que s’ha produït això.
I després, en relació amb una incidència que em comenten uns veïns de Frederic Bosch, 38.
Lògicament, el problema d’aparcament és generalitzat a tot el municipi. Òbviament, això fa que
molts cotxes hagin d’aparcar a la vorera i que, a les nits, en certa manera, hi hagi una certa
permissivitat, ja que en la majoria dels casos, hi estic d’acord, és veritat que no hi ha possibilitats, i
sé que als matins es controla més perquè això no es produeixi, però bé, en aquest cas, a partir del
carrer de Frederic Bosch a partir de plaça de Marcel·lina de Monteys hi ha pilones, però quan
arriba aquest punt que dic ja no hi ha pilones, i em demanen els veïns si hi hauria la possibilitat,
poc sóc partidari de les pilones, però si hi hauria possibilitat de posar, i jo adreço la sol·licitud al
regidor corresponent, per exemple, dues jardineres, que farien que aquests veïns no aparquessin
en aquella vorera. Jo crec que les dimensions de la vorera ho podrien permetre, tenint en compte
que a la finca hi ha una persona amb mobilitat reduïda, és a dir, que haurien de tenir una cura
especial sobre el respecte que haurien de fer els vehicles en relació amb el fet d’aparcar en
aquella zona concreta i, per tant, vejam si l’Ajuntament pot estudiar la possibilitat si realment
existeix aquell problema. Diuen els veïns que sí i que han trucat, que el que fan es posar multes
als matins, però bé, no sempre es pot controlar el que passa en aquella zona i que dues
jardineres, segurament, facilitarien que allò ja no es tornés a produir. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. De fet, anava a comentar, respecte a les respostes que he rebut, que em
falta la seva i, bé, gràcies per la seva resposta, ja la coneixia per endavant i també sap per
endavant quina serà la meva actuació els propers mesos, la hi tornaré a recordar i li ho tornaré a
preguntar, com penso que és el que he de fer.
Respecte a les respostes, us volia comentar que he rebut, de les preguntes que vaig efectuar al
Ple anterior, la del senyor Matas, sobre els danys del temporal. Tot molt correcte, la informació és
molt àmplia i molt precisa. Gràcies per les informacions rebudes.
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També hi havia un tema de les licitacions del concurs d’escombraries, que ja és un tema que ha
quedat resolt, i de la Casa del Marquès. Però hi ha un tema del comerç del Masnou que em va
comentar també el senyor Quim Fàbregas, n’he rebut les respostes oportunes, potser no tan
àmplia com jo li havia demanat. Sabia per endavant que no hi havia tota la informació, no hi era,
però bé, penso que és un punt de reflexió per saber si volem tenir un comandament, un
coneixement més fi del que és el comerç del nostre poble. Penso que val la pena treballar amb
algunes petites eines que, amb el temps, amb un cost molt reduït o cap tipus de cost, es poden
posar en marxa i podem tenir a l’abast la informació municipal.
També vaig rebre resposta del senyor Àngel Lugo respecte de la vigilància que he demanat a
l’esplai en l’església del Pilar. És clar, és la segona vegada que ho pregunto i la resposta, senyor
Lugo, és una mica fluixa, li ho he de dir. Que ho han d’estudiar i ho han de presentar? És clar, és
que aquests temes requereixen prendre, entenc jo, alguna actuació ràpida, perquè l’esplai és cada
setmana i aquests temes, dia que es demoren és un dia que no es pren una decisió. Jo penso que
aquí, independentment del tema que s’hagi d’acordar de personal, de vigilància, etcètera, que
segur que té els seus quès, però és un tema que requereix prendre una actuació ràpida, perquè hi
ha molts nanos a la sortida de l’església del Pilar per l’esplai del dissabte i s’hi produeixen
aglomeracions. Hi ha un punt crític a l’entrada, però especialment a la sortida. Són pocs minuts,
però penso que val la pena resoldre-ho d’una vegada.
Després, volia traslladar els suggeriments d’un veí, que me’ls ha fet arribar. Ho vaig anar a
observar, crec que és al carrer de Silveri Fàbregas, i hi va haver uns danys pel temporal. Hi ha un
arbre que està enmig del carrer, està precintat per la policia, crec que és Silveri Fàbregas, baixant
des de Joan XXIII, molt a prop de casa meva. M’ho va dir un veí que és molt coneixedor de barri.
Ocupa una vorera, o sigui, no s’hi pot transitar, talla la vorera, no s’han retirat els arbres caiguts i
estan amb un precinte de la policia. Vaig anar-hi l’altre dia a veure-ho i és així.
També hi ha una tapa a terra, no sé si és de Telefònica o d’alguna companyia davant de La Caixa,
a Roger de Flor-Navarra. És una tapa amb la qual l’altre dia una senyora va relliscar i va anar a
terra. Vaig anar a veure la tapa per veure si era així, ja que visc a prop i no em costa res, i
realment la tapa rellisca. Penso que valdria la pena, a qui correspongui, posar-hi unes cintes
antilliscants, perquè és un lloc molt estret, i quan hi ha pluja, per exemple, és fàcil caure a terra. Ja
vam recollir la senyora de terra, no va passar res. Si hagués passat res ens podria, fins i tot, haver
demandat per no mantenir el terra en condicions, amb punts crítics com aquests. Gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
Jo voldria saber si el que són jardineres, primera pregunta, són jardineres o són papereres o són
cendrers o què són, aquí, al carrer de Sant Felip? Perquè està tot ple de papers, de burilles i
altres, i en principi eren unes jardineres. Què hi pensen fer? Hi col·locaran alguna planta o alguna
cosa o quedarà així, com una paperera? Fins i tot quan s’aparca, com que això estava designat a
una planta, un arbre o el que fos, quan aparques et dones cada castanya, perquè no es veuen,
s’hi xoca i acaben tots abonyegats. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Jo, primer, començaré amb una pregunta a la
regidora de Joventut. Voldríem conèixer, si us plau, el contingut de l’acta del concurs de la primera
beca per a joves emprenedors, ja que hem rebut un escrit de queixa signat pels participants en
què denuncien el procés i el resultat, i posen en dubte la transparència del procés. Per tant,
voldríem conèixer quin ha estat el resultat i quins van ser els criteris per atorgar aquest premi i no
un altre.
Al regidor de Promoció Econòmica, el senyor Quim Fàbregas, també li demanem, si us plau, que
ens informi sobre el resultat del premi d’emprenedors que també hi havia per a adults i, bé, que
ens faci cinc cèntims dels treballs presentats, dels premis i de com va anar.
Al regidor de Medi Ambient, al senyor Matas, un prec: sabem que a Vallmora ha començat la
plantada de pins. Ens ha demanat un veí que, ja que en aquestes dates també estem endegant
tota la recollida d’arbres de Nadal, doncs que els tècnics valoressin la possibilitat de fer servir
aquest arbrat, el que estigui en bones condicions, per poder participar en aquesta plantada també
que es consideri que es puguin plantar al parc de Vallmora si estan en bones condicions.
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Al regidor de Salut Pública, al senyor Ferran Flo, jo li faria un prec: avui hem aprovat el conveni
d’encàrrec de gestió de la prestació de serveis de Salut Pública, per part de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, que porta implícit l’execució de diferents programes en els quals, al nostre
entendre, prevalen sobretot les actuacions de protecció de la salut, aquelles destinades a mantenir
i a garantir la salubritat. Però pensem que hi ha una mica de desequilibri en aquelles accions que
el que fan és promoure la vessant de la salut pública que és la promoció de la salut. Hi ha
programes, però, al nostre entendre, són molt residuals. Els demanem una mica d’imaginació, de
transversalitat, que no calen gaires pressupostos, però sí que es poden fer actuacions una mica
més adreçades a fer pedagogia de la salut pública aquí, al municipi. I ja està. Moltes gràcies. Bona
nit.
El Sr. F. Xavier Serra
Tres qüestions. La primera: ens va arribar la informació que presumptament s’estaven fent
robatoris de petits camions i la informació era que afectaven específicament el mercat, vehicles,
en tot cas, industrials i que, a més, són de professionals.
Volíem saber si aquesta informació que ens ha arribat és certa, que no ho sabem, i, si fos certa,
una mica què s’hi està fent i què s’hi pot fer, sabent les dificultats que pot tenir aquest tipus de
coses, però que, si la informació fos certa, sembla clarament una actuació d’un grup organitzat,
amb totes les dificultats i facilitats que pot tenir controlar aquest tipus de coses, però tenint en
compte també que eren... Si fos cert, també, cal tenir en compte que són vehicles de professionals
i, per tant, tenen una certa importància per als seus negocis.
En segon lloc, m’afegeixo o ens afegim a la pregunta sobre la valoració de la Fira de Santa Llúcia,
ja que en el Consell de Comerç els comerciants en va posar en dubte la continuïtat i el fet que
sigui útil per millorar les vendes. Com que hi havia aquesta preocupació al Consell de Comerç, és
important que es faci aquesta valoració i que es transmeti per veure si realment aquesta Fira
compleix els objectius i si es pot esdevenir en el futur o s’ha de canviar en algun sentit.
I, en tercer lloc, entenc que amb el conveni que avui s’ha firmat amb el Fons Català de Cooperació
s’acaba o és l’última de les actuacions imputables a la partida de subvencions 2013 i que, per tant,
el que caldria fer en aquest moment és, en data 31 de desembre, evidentment, tancar el procés,
fer-ne l’informe preceptiu i passar-lo als grups municipals i també a les entitats solidàries, sigui a
través del Consell Municipal de Solidaritat o com la regidora ho prefereixi.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies. El mes de novembre passat es va celebrar la Nit de l’Esport. Demanem al Govern que
ens faci arribar un informe detallat de totes les despeses relacionades amb aquesta celebració,
incloses les derivades de les hores de personal municipal que va treballar tant en la preparació
com en el desenvolupament, i també una valoració del resultat de la celebració.
Després, el Ple de l’Ajuntament del Masnou ha aprovat al llarg d’aquest mandat un seguit de
mocions relacionades amb les polítiques d’habitatge que instaven el Govern a realitzar
determinades actuacions que s’hi establien. Demanem al Govern que ens faci arribar un informe
exhaustiu en el qual es relacionin i es detallin totes les actuacions realitzades en compliment de
les mocions aprovades.
D’altra banda, en diverses ocasions hem preguntat al Govern per les actuacions que ha realitzat
en relació amb el planejament en l’àmbit de l’Estampadora. Les dues darreres respostes que hem
obtingut afirmen que estan esperant la sentència corresponent al segon contenciós presentat per
una part dels propietaris del sector. En la darrera se’ns diu que el Govern ha contactat amb la
Diputació de Barcelona, cosa que em sembla perfecte, per aconseguir el seu assessorament. Ara
bé, atès el que està trigant en l’emissió d’aquesta segona sentència, demanem al Govern que no
esperi la segona sentència i que ja iniciï els treballs necessaris per aprovar una nova proposta de
planejament, perquè mentre es comencen aquests treballs potser s’escaurà la segona sentència,
però ja haurem avançat.
El mes passat es va aprovar una moció que instava el Govern a revisar la situació del conjunt
d’activitats que es desenvolupen al nostre municipi pel que fa als centres de lliure concurrència.
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Nosaltres fa molts mesos vam preguntar per l’activitat que es realitza al Bell Racó i la resposta que
vam obtenir no va ser gaire satisfactòria. Preguntem ara al Govern si els propietaris del Bell Racó
tenen llicència d’activitat i, en el cas que això no sigui així, li demanem que iniciï les
comprovacions a les quals fa referència la moció que es va aprovar el mes passat.
Fa unes setmanes, l’empresa LIDL va anunciar la seva reinauguració i la corresponent reobertura.
Preguntem al govern si LIDL ha entrat a l’Ajuntament alguna sol·licitud relacionada amb la taxa per
llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats.
També ens han comentat que a la Biblioteca del Masnou es fa un taller de lectura, del qual les
persones usuàries estan molt satisfetes, però que aquelles persones que demanen que el llibre
que han de llegir estigui escrit en llengua catalana se’ls cobra un euro i mig si el llibre s’ha de
demanar a alguna altra Biblioteca. Tenint en compte que aquesta és una activitat organitzada per
l’Ajuntament, demanem al Govern que, en aquests casos, s’eximeixi les persones usuàries del
pagament d’aquest import i que sigui a càrrec del pressupost de la Biblioteca Municipal. Entenem,
a més a més, que costa més la gestió i el cobrament de l’euro i mig que els diners que es recapten
en aquest cas concret.
Finalment, el mes passat vam preguntar al Govern si tenia previst adoptar algun acord en relació
amb el pagament de la part de la paga extra al personal municipal tal com han fet altres
administracions en relació amb aquest tema i li vam demanar que, si es produïa alguna demanda
dels treballadors i treballadores en aquest sentit, negociés amb ells la millor solució al problema
que va plantejar la retallada practicada en compliment de la norma aprovada pel govern del PP. La
resposta verbal que se’ns va donar al Ple és que hi havia una reunió convocada per tractar aquest
i altres temes. Preguntem al Govern pel resultat d’aquestes reunions i li demanem que se’ns faci
arribar una còpia de les actes corresponents. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Fa un moment, el senyor alcalde, donant resposta a una pregunta
que va fer el representant del PP el mes passat respecte a la bandera estelada, ha manifestat de
forma contundent que no procediria a la seva retirada, i ho ha fet argumentant que es tractava
d’un acord del Ple, un acord majoritari i democràtic. Jo el vull felicitar, i el vull felicitar perquè no
deixa de ser un canvi de la manera de pensar del seu Govern i espero que això també ho apliqui a
l’acord democràtic i majoritari que també es va prendre fa poc en un Ple en què es van canviar les
ordenances fiscals i que va suposar que, des de l’oposició, es fes una rebaixa d’impostos. Jo
espero que sigui conseqüent amb això que ha manifestat vostè avui i ho porti a terme.
També jo vull aprofitar i vull felicitar el Govern en nom del meu partit per la Festa de l’Esport, tant
per l’assistència que hi va haver com per la bona gestió de l’acte, el que considereu bona gestió.
De la mateixa manera que des de l’oposició critiquem el Govern quan fan les coses o creiem que
fan les coses no ben fetes, doncs, quan hi ha una actuació o una acció que es porta a terme de
manera decent i correcta, jo crec que val la pena esmentar-ho. No és la primera vegada que, des
d’aquí, des del meu Grup, es manifesta una certa aprovació de les accions que fan, no és sovint,
eh, també s’ha de dir que no és sovint, però s’ha fet.
Va ser un esdeveniment engrescador per a les associacions i que va posar en valor les entitats
esportives i, també cal dir-ho, l’Ajuntament, nosaltres, el Masnou, disposem de personal qualificat
dintre, en aquest cas, del Departament d’Esports, implicat en el dia a dia de l’esport i que sap com
tractar les associacions. Nosaltres, des del nostre Grup, volem engrescar el Govern a seguir en
aquesta línia, a impulsar avenços on es doni valor afegit, no només des de l’àmbit de l’esport, sinó
des d’altres àmbits, a les associacions i vejam si tenim la sort que altres regidors copien el que
des de l’esport s’ha fet i generen més participació d’entitats. No dic que altres no ho facin, però sí
que el concepte de l’acte en què les entitats se sentien implicades jo crec que va ser molt bo. En
tot cas, jo em sumo a la petició o a la demanda que s’ha fet des del Grup d’Iniciativa de rebre un
informe respecte a aquest tema, tot i que vam ser-hi presents, però ens agradaria que el govern,
com a tal, en fes una valoració.
Tampoc no ha estat mai la nostra voluntat de portar al Ple temes vinculats amb la seguretat i
conflictes, perquè creiem que són temes que s’han de tractar fora del debat i cal fugir
d’oportunismes. El que sí que demanaríem és que, com que hem tingut coneixement que, al
marge del que ha pogut sortir en aquest Ple, hi ha hagut actes d’una certa transcendència dintre
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del món de la seguretat, el que sí que demanaríem és que, si és possible, ja sigui aprofitant una
comissió o creant-ne una o fent una reunió a aquest efecte, ens facilités la informació fins i tot del
que s’aporta de la resta de forces i cossos de seguretat a les juntes locals de seguretat, perquè és
clar, no deixa de ser que, en certa manera, tot i que no estem governant, som representants de
l’Ajuntament i moltes persones ens pregunten sobre temes sobre els quals moltes vegades ens
estimem més no opinar o no explicar, perquè no en tenim la informació, però estaria bé que des
del Govern es tingués en compte, a vegades, per donar-nos-en informació.
I ja per finalitzar la meva intervenció, nosaltres, el nostre Grup, ho hem parlat, però sobretot amb
molta gent, nosaltres creiem que hi ha un problema molt greu de drogoaddicció al Masnou. Ja es
va crear una comissió al mandat passat per tractar aquest tema i hi ha molt jovent del Masnou que
té greus problemes. Jo no sé què és el que podem fer des de l’Ajuntament, però el que és evident
és que no estem fent, no dic res, però no estem fent tot el que podríem fer. Jo demanaria al
Govern també que d’alguna manera ens expliqués què està fent respecte a aquesta qüestió i que
ens tingui en compte per col·laborar en tot allò que sigui possible, perquè estem parlant del nostre
jovent, estem parlant dels nostres fills i estem parlant del Masnou del futur. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Els intentarem contestar en forma. Sap que sempre que hem fet una Junta de Seguretat, sempre
els hem traslladat després la informació de la qual disposàvem. Teníem prevista fer-ne una abans
de Nadal, però no ha estat possible, i aquest primer trimestre en farem una, però cap inconvenient
a traslladar-li la informació. Ahir vam donar algunes explicacions en Junta de Portaveus. De fet, no
hi ha cap inconvenient a poder-la compartir d’una manera més àmplia, però sí de manera més
confidencial, però ho farem.
Avui són moltes preguntes molt puntuals veig, algunes en aquests moments no sé si tenim
capacitat per respondre-les o no, potser sí, però, en qualsevol cas, les respondrem totes en temps
i forma.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Per respondre a la senyora regidora Judit Rolán, referent a les
inscripcions de la Cursa Sant Silvestre. A dia d’avui estem igual que l’any passat, és a dir, les
perspectives són bones en el sentit que no anem a la baixa. Per tant, l’estimació és que
mantindrem la mateixa participació que l’any passat en aquest sentit. Crec que van ser 1.400
homes, 800 dones i de nens, si no ho recordo malament, hi havia 400 nens més o menys. Per
tant, anem per aquesta línia.
També sol passar que l’últim cap de setmana és quan hi ha un boom, en aquest sentit,
d’inscripcions a última hora i aprofito, doncs, per recordar que qui vulgui inscriure-s’hi encara pot
fer-ho.
D’altra banda, referent al senyor Frans Avilés, el clavegueram de l’N-II no és municipal, els
embornals que hi ha, però sí que puc dir que, quan vam tenir les últimes tempestes, vam fer el
requeriment a l’empresa de manteniment de la carretera nacional perquè vinguessin a netejar-ne
tots els embornals. Em consta, i jo ho vaig veure en persona, que van venir, però aquest
manteniment de la part de la Nacional és qüestió d’ells. Per part del poble, fem, ho estem fent des
de fa temps, tot el que és manteniment preventiu del nostre clavegueram.
Referent a Pau Casals. No és el mateix punt on es va ensorrar mesos enrere. S’ha ensorrat una
miqueta més amunt. En aquest tema actuarem: fem una primera actuació ara per enfortir el terra i
el proper any, quan puguem actuar amb el pressupost nou, partida nova, de l’any 2014, farem
l’actuació corresponent en aquest punt.
I, d’altra banda, només vull comentar a la senyora Carmen, vostè m’ha dit el carrer de Sant Felip,
inici? Entenc que és aquí l’inici. Tot el que és plantada dels arbres que hem de fer, que es fa
aquest any, està previst fer-la a inicis d’any, al gener, per tant, tenim constància de tancar tots els
forats i esperem ornamentar-los adequadament i que no hi hagi actes vandàlics que se’ns
emportin els arbres o les flors, com a vegades ha passat i s’han plantat diferents vegades i
desapareixen al cap de poques hores.
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I, finalment, vull agrair al senyor Suñé la referència que feia a la Festa de l’Esport. Ho transmetré a
tots els tècnics que hi van participar i a tot el personal de l’Ajuntament, i per nosaltres va ser molt
encoratjador fer-ho i molt agraït després el sentiment de les entitats que expressaven la satisfacció
pel reconeixement de tot l’esforç que estan fent. Moltes gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, per donar resposta a la senyora Crespo, respecte a la pregunta que ha fet sobre els premis
d’emprenedoria jove. Es van fer uns premis en què hi havia dues línies d’actuació: la primera, per
a joves empresaris, és a dir, que ja tinguessin el negoci constituït, i per a nous emprenedors, és a
dir, nous projectes.
En aquesta primera edició, hem tingut una sorpresa agradable i una altra que no ho és no tant, i
és que, en el premi d’empresari jove, no hem tingut cap projecte i, per tant, doncs, s’ha declarat
desert el premi. No així el premi d’emprenedor, en què s’han presentat set projectes i, per tant,
doncs, estem satisfets respecte a l’oferta dels projectes presentats.
Realment em sorprèn el seu comentari respecte que hi ha algunes al·legacions i que s’han ajuntat
els presentadors dels projectes, perquè no ha arribat a l’àrea. Per tant, si fos possible tenir
aquesta reclamació, doncs estaria bé, perquè ens podríem posar en contacte amb ells i resoldre
aquells dubtes que hi hagués. De tota manera, n’hi faig una síntesi breu: la guanyadora d’aquests
set projectes, tal com va sortir publicat a la pàgina web, va ser OOOOO, que va presentar un
projecte que es deia “La Belle Rebelle”. Aquest projecte guanyador era un projecte que treballava
sobre el disseny, la producció i la distribució de roba pin-up adaptada a tendències urbanes
actuals.
Respecte a com es va fer el premi i els criteris, es va estipular que hi hauria un jurat de tres
persones, ja ho estipulaven les bases del projecte, si bé no es determinaven les persones
justament perquè enteníem que havien d’estar reservades justament per la transparència, és a dir,
que no es coneguessin els projectes i els que s’hi presentaven no coneguessin els jurats.
Un cop ja va ser tancat el període d’inscripcions es va fer públic qui eren aquestes persones. Van
formar part del jurat: el senyor Eduard Gisbert, empresari i exalcalde del Masnou; la senyora
LLLLL, com a nova empresària amb el Queda’t, que es el portal d’aquí, del Maresme, i la senyora
SSSSS, que era un tècnica del servei del teixit productiu del desenvolupament econòmic de la
Diputació de Barcelona. Aquestes tres persones van tenir coneixement en temps i forma dels set
projectes, van fer un estudi previ per separat i, llavors, es van reunir per arribar a les conclusions.
Com es van valorar o què es valorava? Valoraven la viabilitat del projecte, la viabilitat econòmica,
la proposta més ben elaborada, l’ampli coneixement que demostrava del sector on s’havia de
desenvolupar aquest projecte que presentaven amb un anàlisi econòmic i financer detallat de la
proposta, també es valorava la presentació, quant a gestió i organització, que fos viable, i també,
finalment, també se’n valorava el caràcter innovador al municipi, és a dir, que no fos una activitat o
s’intentés que no fos una activitat que ja s’hi desenvolupés.
Aquests eren, a gran trets, els criteris en els quals es va basar aquest jurat. Hi ha una acta
d’aquesta reunió. Per tant, amb tota la documentació que tenim, podem fer un informe i fer-vos-el
arribar. Moltes gràcies.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies alcalde. També per donar resposta, encara que molt més parcialment, a l’Elena en relació
també amb la pregunta que ha fet del concurs de subvencions per a emprenedors. Vull comentar
que en aquest cas hi havia de termini fins al 30 de novembre. A la data de finalització del termini
per presentar les sol·licituds s’hi havien presentat disset projectes. A molts d’aquests projectes els
faltava documentació complementària, ja se’ls ha requerit i el termini per presentar aquesta
informació complementària finalitza la setmana que ve.
Tenim la previsió que el 30 de desembre farem la resolució dels projectes empresarials que
estaran subvencionats i pensàvem, des del departament, que igual fóra bo fer com una
presentació pública i convidar-hi, no només la gent premiada, sinó també els regidors, per tal que
la gent que hagi obtingut la subvenció presenti, res, en dos o cinc minuts, una mica el seu projecte
empresarial als membres de la corporació per tant, cap a finals de gener, intueixo que serà cap a
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aquestes dates. Convocarem tots els regidors i l’alcalde de l’Ajuntament, per fer una mica
l’explicació dels projectes que han estat subvencionats, però, a dia d’avui no n’hi puc donar més
informació, perquè encara estan amb el procés d’escollir quins són els projectes empresarials que
rebran la subvenció. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Doncs passem al bloc de mocions. Hi ha dues mocions presentades que formen part de
l’ordre del dia i després n’hi haurà dues més que debatrem en termes d’urgència, després de les
mocions. Si de cas, ens cenyim a aquestes dues, ara primer, i després farem el tràmit de les dues
següents.
12) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per proposar l’aprovació d’unes
bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, amb les esmenes incorporades dels grups municipals
de CiU i ERC-AM
El Sr. Màxim Fàbregas
Si no hi ha inconvenient, el que faria seria explicar breument la intenció de la moció i passar a
llegir les propostes d’acord, i només ho faria una vegada, perquè les dues tenen un redactat molt
semblant.
Són dues mocions que estan destinades a aconseguir que s’aprovin... Bé, primer que es redactin i
després que s’aprovin les bases per atorgar subvencions, d’una banda, sobre l’IBI i, de l’altra,
sobre les plusvàlues.
En aquest cas de les plusvàlues, en els casos de persones que estan afectades per situacions de
dació d’impagament o per execució hipotecària.
El senyor Màxim Fàbregas llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha passat
per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula, entre molts altres aspectes, la imposició i ordenació de les
taxes, impostos i contribucions especials municipals.
Entre els impostos regulats per aquesta llei es troba l'impost sobre l'increment de valor que
experimenten els terrenys de naturalesa urbana, i que es manifesta a conseqüència de la
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret
real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.
El TRLRHL regula el fet imposable, els subjectes passius, la base imposable, el tipus de
gravamen, les exempcions, i tota la resta d’aspectes relatius a l’impost.
En el cas de les bonificacions, el TRLRHL no estableix cap regulació sobre les mateixes, com
tampoc ho fan les vigents ordenances fiscals del municipi del Masnou.
La crisi econòmica que, des de l’any 2008, pateix Catalunya ha colpejat greument la seva
ciutadania, inclosa la del Masnou i, entre d’altres conseqüències, ha afectat a famílies que,
privades dels ingressos que els havien permès adquirir un habitatge digne, han hagut de pactar
una dació en pagament o, el que és pitjor, han estat desnonades o corren el perill d’estar-ho en un
futur més o menys immediat com a conseqüència d’una execució hipotecària.
Catalunya és, segons dades del Consell General del Poder Judicial, la comunitat autònoma que
més desnonaments executa (en el segon trimestre del 2013 es van practicar a Catalunya 1.173
procediments d'execució hipotecària). Aquesta problemàtica també afecta al Masnou, tot i que no
disposem de dades concretes sobre els seus efectes en la nostra població, així com tampoc es
disposa de dades respecte de les dacions en pagament.
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Un dels fets més greus que l’actual regulació de l’impost provoca sobre les famílies afectades per
la dació en pagament o pels procediments d’execució hipotecària és que, a banda de perdre el
seu habitatge, han de fer front al pagament de l'impost sobre l'increment de valor que
experimenten els terrenys de naturalesa urbana.
L’actual regulació estatal limita fortament la possibilitat dels ajuntaments a l’hora d’incorporar, a les
ordenances fiscals municipals, mesures per pal·liar les conseqüències d’aquesta situació i redueix
els col·lectius que podrien beneficiar-se de les mateixes.
El passat 20 de desembre de 2012, l’Ajuntament del Masnou va aprovar, per una amplíssima
majoria de vots, una moció per a la prevenció dels desnonaments, presentada per ICV-EUiA i
lleugerament esmenada per altres grups que, entre d’altres mesures, plantejava la següent:
“Adoptar les mesures necessàries perquè, en el cas de no aconseguir paralitzar un desnonament,
la persona afectada no hagi de suportar el cost econòmic de la plusvàlua, tal i com ja s’està fent
en d’altres municipis”
Ha transcorregut tot un any sense que tinguem coneixement de que, a banda de la possible
concessió d’alguns ajuts socials, el govern municipal hagi adoptat mesures destinades a complir
amb l’acord abans esmentat, com si que han fet altres municipis de Catalunya, acordant línies de
subvenció per a les famílies afectades pel pagament de l’impost a causa d’una dació en pagament
o d’una execució hipotecària.
És per totes aquestes raons que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que
l’ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer. Instar el govern municipal a redactar, en el termini màxim de 6 setmanes, una proposta de
bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana del Masnou.
Segon. Instar el govern a que, abans de la seva aprovació, trameti la proposta de bases als
membres de la CI de Comunitat i Persones, perquè sigui consensuada amb la resta de grups
municipals i la regidora no adscrita.
Tercer. Instar el govern a que, una vegada informada la proposta per la CI de Comunitats i
Persones, aprovi les bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana del Masnou en la primera Junta de Govern que es
convoqui i, en qualsevol cas, abans de finals del mes de març de 2014.
Quart. Informar d’aquests acords a la ciutadania del Masnou mitjançant la seva publicació a la
pàgina web municipal i al Masnou Viu.”
He d’explicar, també, que la redacció de les mocions inicialment era un altre, però que CiU i ERC
van presentar propostes de modificació i que el nostre Grup les va revisar i va fer unes propostes
de redactat alternatiu quant a les propostes d’acord, que són aquestes que acabo de llegir.
Gràcies.
El president sotmet a votació la moció, amb les esmenes incorporades dels grups municipals de
CiU i ERC-AM, amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP,
GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
13) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per proposar l’aprovació d’unes
bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost de béns immobles, amb les
esmenes incorporades dels grups municipals de CiU i ERC-AM
El senyor Màxim Fàbregas llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha passat
per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
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“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula, entre molts altres aspectes, la imposició i ordenació de les
taxes, impostos i contribucions especials municipals.
Entre els impostos regulats per aquesta llei es troba l’Impost de Béns Immobles (IBI) (articles 60 al
67 i diverses disposicions addicionals i transitòries) que, com el seu nom indica grava el valor dels
béns immobles.
L’IBI és un impost que constitueix la principal font d’ingressos per als Ajuntaments i, a la vegada,
l’IBI és una de les principals càrregues, sinó la principal, que suporten les famílies dels diferents
municipis de l’Estat, de Catalunya i del Masnou.
El TRLRHL regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les exempcions, els
subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a l’IBI.
En el cas de les bonificacions, aquestes estan regulades als articles 73 (bonificacions obligatòries)
i 74 (bonificacions potestatives).
En tots dos casos, la capacitat d’establir bonificacions per part dels municipis és molt limitada i, en
cap cas, entre les possibles bonificacions a atorgar s’inclouen aquelles que vagin adreçades a
disminuir la càrrega fiscal per als usuaris/es dels habitatges de protecció oficial construïts sobre
terrenys de titularitat pública, bé siguin procedents de l’aprofitament urbanístic o bé de terrenys
qualificats com a equipaments i que, finalment, hagin estat destinats a la construcció d’aquest
tipus d’habitatge.
És per aquesta raó que diferents municipis de Catalunya i l’Estat han intentat afrontar, al menys en
part, aquesta situació aprovant bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost de béns
immobles que disminueixin la càrrega fiscal dels usuaris/es d’aquests tipus d’habitatges.
L’Ajuntament del Masnou ha realitzat un esforç important en la promoció de l’habitatge públic de
protecció de lloguer. Aquest esforç s’ha traduït en que, a dia d’avui, 109 unitats familiars
gaudeixen d’un habitatge d’aquestes característiques.
Aquestes 109 unitats familiars, donada la característica dels col·lectius als quals pertanyen els
seus membres (joves i persones grans), estan formades per persones amb una capacitat
econòmica limitada i, per això, l’import de l’IBI significa un gravamen molt important per a les
seves economies, essent necessari que l’Ajuntament del Masnou adopti mesures que permetin
reduir aquesta càrrega econòmica.
Per altra banda, i des de l’any 2008, la crisi econòmica que pateix el conjunt de Catalunya, ha
colpejat greument la seva ciutadania, inclosa la del Masnou, afectant amb més contundència
determinats col·lectius com ara pensionistes, aturats, joves, famílies monoparentals, etc. Per
aquesta raó, ICV-EUiA creu necessari que l’Ajuntament del Masnou adopti mesures que permetin
disminuir la càrrega que, per als col·lectius abans esmentats, suposa el fer front al pagament de
l’IBI.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents
ACORDS:
Primer. Instar el govern municipal a redactar, en el termini màxim de 6 setmanes, una proposta de
bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost de Bens Immobles del Masnou.
Segon. Instar el govern a que, abans de la seva aprovació, trameti la proposta de bases als
membres de la CI de Comunitat i Persones, perquè sigui consensuada amb la resta de grups
municipals i la regidora no adscrita.
Tercer. Instar el govern a que, una vegada informada la proposta per la CI de Comunitats i
Persones, aprovi les bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana del Masnou en la primera Junta de Govern que es
convoqui i, en qualsevol cas, abans de finals del mes de març de 2014.
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Quart. Informar d’aquests acords a la ciutadania del Masnou mitjançant la seva publicació a la
pàgina web municipal i al Masnou Viu.”
El president sotmet a votació la moció, amb les esmenes incorporades dels grups municipals de
CiU i ERC-AM, amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP,
GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. Jaume Oliveras
Bé, jo demanaria la paraula sobretot perquè vam presentar, tant des del Grup Municipal d’ERC
com també de CiU, una sèrie d’esmenes i el ponent de la moció ha llegit finalment la proposta que
ha fet el portaveu d’ICV de la proposta que hem consensuat a partir de la seva proposta inicial.
Els grups del Govern ja teníem la voluntat, quan vam anunciar en anteriors plens, de tirar
endavant una convocatòria de subvenció respecte de l’impost de béns immobles. També els
terminis, per tant, i aquesta moció crec que relliga una mica aquesta voluntat que teníem des del
Govern.
Aquesta moció crec que planteja uns terminis que són perfectament assumibles pel Govern i,
després, amb la reunió següent que faríem en Comissió Informativa per fer l’aprovació
corresponent en Junta de Govern, per tant, són uns terminis assumibles.
En aquests moments, el Govern està treballant ja en diferents esborranys que té força avançats i
de seguida que tinguem els primers esborranys, la nostra voluntat seria fer-los arribar al conjunt
de grups i regidors de l’Ajuntament per poder tirar endavant aquesta iniciativa que avui aprovarem
d’aquestes dues mocions.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, només per manifestar la satisfacció del nostre Grup per l’aprovació de totes dues mocions,
una de les quals ja havíem intentat en diverses ocasions tirar endavant i no havíem aconseguit
tenir èxit.
Agraïm a tots els grups que hi han votat favorablement, però especialment al Govern municipal,
perquè realment ha mostrat una voluntat negociadora que en altres termes també estaria bé que
mostrés.
Jo crec que tots hem fet un esforç important a mode objectiu comú i és que la gent que està
passant per una situació econòmica més precària obtingui de l’Ajuntament beneficis fiscals que la
legislació ordinària no permet i, per tant, s’han d’establir d’acord amb propostes com la que ara
acabem d’aprovar. Gràcies.
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM, GIM i la
regidora no adscrita presenten la moció següent:
Moció presentada pels grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM, GIM i la
regidora no adscrita per rebutjar el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU,
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova la
urgència per majoria absoluta.
El Sr. Pere Parés
Jo, en primer lloc, vull agrair a tots els grups, a gairebé tots els grups municipals, el suport a
aquesta moció, que ahir vam treballar de manera molt àmplia i, per tant, també agrair-los que em
permetin llegir-la a mi.
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Vull dir-vos, abans de llegir la moció, que aquesta és una moció llarga i demano a tothom una
mica de paciència. Intentaré llegir-la de forma clara i alta, però he de dir-vos que aquesta
setmana, per molts de nosaltres, és trista per al municipalisme en general i per al municipalisme
en Catalunya encara més.
Vull dir-vos que, una vegada més, les administracions municipals paguem els plats trencats, quan
som una de les administracions més properes i que ha aportat més qualitat de vida a les nostres
viles, pobles i ciutats. Procedeixo a llegir la moció, si els sembla bé, que diu el següent.
El senyor Pere Parés i Rosés llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha
sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El passat dimarts, 17 de desembre, el Senat aprovà el Projecte de Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local, remetent el text per la seva aprovació definitiva al Congrés.
El text aprovat és implacable vers la visió que el nostre país té i vol tenir de l'administració local
de Catalunya.
De fet, poc ha variat des que, en el mes de febrer de 2013, el Ministeri de Hisenda i
Administracions Públiques va presentar l'informe de l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL) que modificava la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim Local (LRBRL), justificant la seva presentació en un suposat
estalvi econòmic.
Aquell text, presentat amb l'objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic,
contemplava mesures que afectaven greument l'autonomia local i que atemptaven contra l'equilibri
territorial. Pretenia una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i els seus
nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que podia generar ciutadans de
primera i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses
sembla evident que no es pot valorar únicament des d'una Óptica de cost/servei, i significava la
intervenció dels ens locals vulnerant l'actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta
proposta partia d'un desconeixement o incomprensió de la realitat del món local en general i del
català en particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa
pública global i representen només el 4,1% del deute públic.
Poc temps després, el món local de Catalunya, a través de la Comissió Permanent del Consell de
Governs Locals de Catalunya, expressava el seu posicionament: constatació que aquell
avantprojecte suposava una invasió de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre
l'organització territorial i el règim local previstes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, així com
una laminació del principi d'autonomia local que la Carta Europea d'Autonomia Local, la
Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial,
com cap a les competències que Barcelona té reconegudes a la Carta Municipal de Barcelona.
Així mateix, les organitzacions sindicals van manifestar també el seu rebuig a aquesta reforma
que suposa un profund canvi competencial i estructural en la dimensió de les administracions
locals, fa una reinterpretació minimalista de l'autonomia local, suprimeix serveis públics de
proximitat necessaris i essencials per a la ciutadania i incideix de forma negativa sobre l'ocupació
pública i les seves condicions.
A aquells primers textos proposats per part de l'Estat, els governs locals del país, a través de les
entitats municipalistes, els grups parlamentaris i les organitzacions sindicals han proposat
alternatives, esmenes i textos alternatius entre d'altres. Han volgut ajudar a la reflexió i millora de
la norma, així com, de forma constructiva, plantejar escenaris més viables, eficients i amb una
visió positiva del que fan i representa l'administració local. L'autisme i poca predisposició de
l'Estat en col·laborar ha estat, com a mínim, decebedor.
Si la voluntat és reduir els costos caldria comentar per la pròpia administració de l'Estat, ja que
aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65'9% del deute públic,
mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i
serveis socials que són el moll de l'estat del benestar) i el 15'9 % del deute públic global. És
evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l'Administració Local no és la solució
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al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L'Administració de l'Estat
és la principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva
pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d'un finançament que s'ajusti a la
realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que realitza a la
ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l'administració local ha d'anar acompanyada d'una llei
de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s'adeqüi a
les necessitats que té l'administració més propera a la ciutadania. La proposta del govern de
l'Estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania, que veurà afectats els seus
drets a I'accés als serveis públics locals perquè difícilment una corporació supralocal podrà
substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
Ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i suficiència
financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi és l'estructura
bàsica de l'organització territorial, primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als
seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 84.
Els municipis són una peça bàsica per al desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat
de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la transformació de
Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, que són veïns
i veïnes que tenen vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus
conciutadans, per la seva proximitat. Els electes locals, especialment en el cas dels petits
municipis són la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les
seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d'aquests electes a les seves viles i
pobles no tindríem garantit l'equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments a
les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del servei del ciutadà, expressa
els objectius de recentralització, control i limitació de l'autonomia local que vol executar el Govern
de l'Estat.
Apostem per un model de competències i serveis públics de proximitat i de qualitat, prestats per
uns treballadors públics i eficients, ciutadans al servei de ciutadans i amb una forma voluntat de
servei i compromís.
Davant l'imminent aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, el món local de Catalunya, els i les electes democràticament escollits per
sufragi universal del nostre municipi, les organitzacions sindicals, els empleats públics, així com
un gran nombre d'entitats i moviments vernals i socials, manifestem el total rebuig a aquest
projecte legislatiu.
Manifestem que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del nivell
competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica involució del règim local, que tindrà
conseqüències socials en forma de majors desigualtats, un deteriorament i tancament de serveis
que afectarà als nostres veïns i veïnes i a l'ocupació pública.
Manifestem, alt i clar, que els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per
prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha de fer
amb un consens ampli, Lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils.
Manifestem i exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i
explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
Ens trobem davant d’ un projecte de llei inadmissible, que no soluciona els problemes dels
municipis i, per tant, dels ciutadans, que demostra desconèixer l’arquitectura local per part de
l’administració de l’ estat i suposa una normativa "re centralitzadora" que no respecta l'Estatut de
Catalunya. Hi ha a més en el projecte, una clara voluntat d’intromissió en les competències de la
Generalitat de Catalunya.
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Les dues entitats municipalistes de Catalunya (Associació Catalana de Municipis i Federació de
Municipis de Catalunya) han manifestat la intenció d’impulsar un mecanisme per oposar-se a la
reforma consistent en el plantejament d’un conflicte en defensa de l’autonomia local davant del
Tribunal Constitucional. Aquest mecanisme es podrà impulsar si es disposa del suport d’una
setena part dels ajuntaments de l’Estat (1159) i que representin una sisena part de la població
oficial de l’Estat (uns 7.300.000 d’habitants).
És per totes aquestes raons que els grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM, GIM i
la regidora no adscrita proposen que l’Ajuntament Ple adopti els següents acords:
1.- Manifestar i fer públic el seu rebuig a l’actual redactat del projecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, que es tramita a les Corts Espanyoles, per considerar que es
contrari als principis d’autonomia local i a les competències pròpies de la Generalitat de
Catalunya, regulades en el vigent Estatut d’Autonomia.
2.- L’Ajuntament del Masnou, manifesta la seva voluntat, en el moment de produir-se la seva
definitiva aprovació, d’iniciar els tràmits legals pertinents per adherir-se al mecanisme de Conflicte
en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional de l’Estat que estableixin les
dues entitats municipalistes.
3.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, a les dues entitats municipalistes
catalanes (FMC i ACM), als sindicats majoritaris de la funció pública (CCOO i UGT) i a les entitats,
associacions i col·lectius del nostre municipi.”
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquí s’ha explicat tot des d’un punt de vista molt d’una banda. Jo
penso que això és una mica més ampli en l’explicació del que suposarà la reforma de
l’Administració local.
Bé, què es pretén amb aquesta reforma? Bé, aquesta reforma és una reforma impulsada pel
Govern del PP, que està en el nostre programa electoral i servirà per adequar les estructures
organitzatives i de funcionament de les administracions, els criteris d’estabilitat i sostenibilitat dels
comptes públics, així com el control del dèficit, entre altres objectius.
A més, aquesta reforma és innovadora, ja que, per primera vegada, es coneixeran els
mecanismes objectius pels quals un ajuntament podrà prestar els serveis en condicions
econòmicament sostenibles, no en condicions econòmicament no sostenibles com ha succeït en
moltes i moltes ocasions.
Es posaran controls efectius per evitar el dèficit excessiu, però els municipis sanejats podran
exercir totes les competències que siguin capaços d’oferir en benefici dels seus veïns, serà un
requisit.
Els ajuntaments menors seran auxiliats per les diputacions per a la prestació de serveis
obligatoris, amb una conformitat dels municipis interessats, de manera que cap persona, amb
independència del seu lloc de residència, no pugui veure restringida la seva capacitat d’accedir als
serveis obligatoris en condicions d’igualtat.
Tot això s’ha aconseguit a través d’un procés llarg i laboriós de diàleg portat a terme entre el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques
amb els ajuntaments, diputacions, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, les
Comunitats Autònomes, partits polítics i escoltant la Comissió Nacional d’Administració Local i el
Consell d’Estat.
Sens dubte és un projecte més dels projectes més consensuats de la nostra democràcia i dels
més participatius, malgrat el que acabem de sentir aquí. És un projecte molt consensuat i molt
participatiu.
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No desapareix cap municipi ni es redueix el nombre de regidors. Tampoc no desapareixen les
mancomunitats ni les entitats locals menors. L’únic que s’impedeix és l’existència d’estructures
opaques que no presentin comptes públics, com tota l’administració.
La valoració de la situació de desequilibri financer vindrà determinada no pel cost estàndard, sinó
pel cost efectiu dels serveis, que es calcularà cada any.
D’aquesta manera es garanteix que un gestor d’un determinat servei assumeixi la responsabilitat
de la seva prestació d’acord amb la seva capacitat de gestió, fet que reforça el principi
d’autonomia local.
Pel que fa a les retribucions dels alcaldes, això és una novetat. Dedicació exclusiva i personal
eventual. Les limitacions establertes afecten totes les corporacions, suposen un estalvi i no
discriminen cap ajuntament.
D’acord amb el principi d’una administració, es racionalitza la distribució competencial eliminant
duplicitats, a més que no es buida la competència a cap municipi, que per petit sigui no deixarà de
prestar serveis. Si un municipi demostra que presta un servei amb un preu millorat que el d’una
diputació, mantindrà competències.
Aquesta reforma local persegueix eliminar les diferències en la prestació de serveis. No pot ser
que per un mateix servei un ciutadà pagui tres cops més que un altre en funció del seu lloc de
residència.
La redefinició de les diputacions provincials garanteix la cohesió territorial i social i queden
configurades com les institucions més adequades per cooperar amb els municipis en la prestació
de les seves competències i per assolir el seu exercici quan l’Ajuntament no ho pugui fer amb
eficiència i qualitat. En aquest sentit, cal destacar la coordinació i supervisió amb les comunitats
autònomes de possibles processos de fusió de municipis. Aquests processos, que seran
voluntaris, estaran incentivats amb mesures concretes.
També s’homologuen dins d’una escala les retribucions dels càrrecs electes —també és una
novetat important—, i es fixa com a topall màxim de referència el d’un secretari d’estat. També
s’harmonitzaran les del personal al servei de les entitats locals.
Es limita el nombre de dedicacions exclusives i de personal eventual. S’estableix l’assumpció per
part de les comunitats autònomes de les competències relatives a salut i serveis socials. Les de
salut seran assolides en un termini màxim de cinc anys de forma progressiva a un 20% anyal,
mentre que la relativa a serveis socials ho seran per al termini màxim d’un any. L’incompliment
suposarà una retenció de transferències, tot això sense prejudici de firmar convenis de delegació
convenientment finançats.
En matèria educativa, prevalen com a pròpies dels municipis les competències relatives a
participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i de cooperació per a l’obtenció
de solars per a la construcció de nous centres docents. La seva titularitat serà assolida per les
comunitats autònomes quan es determini així en les normes reguladores del sistema de
finançament autonòmic i de les hisendes locals. Els interventors, o interventores, tindran el control
de la legalitat, no el de l’oportunitat política o de conveniència que correspondria a un càrrec
electe.
Es racionalitza el sector públic local, que ja no podrà créixer limitadament. S’hauran de suprimir
els organismes deficitaris i se n’exigirà el sanejament. Es reconeixen especificitats al País Basc i a
Navarra, i les pròpies de Ceuta i de Melilla, i es manté el títol dedicat als municipis de gran
població, respectant la legislació aplicable específica de Barcelona i de Madrid, d’acord amb una
estricta subjecció als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Podem afirmar, doncs, que som al davant d’un dels projectes de llei més importants que
s’enquadren dins de l’ambiciós pla de reformes emprès pel PP.
Aquestes són les úniques reformes que pensem que són bones i susceptibles perquè els
ciutadans puguin percebre en un temps breu les seves millores i estableixen que cap
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administració no podrà gastar més del que pot, es garantirà la prestació de serveis públics i es
preveuen mecanismes per assegurar-ne el sosteniment de cara al futur. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, seré molt breu, perquè l’exposició de la moció ja era prou clara, però he quedat una mica
impressionat per aquestes reformes que ens ha anunciat el senyor De las Heras, perquè
comparteixo que és una llei innovadora, tan innovadora que no servirà per a res, perquè, a més,
és un dels pitjors processos de confecció d’una llei que he vist mai en tota la meva història, per dirho d’alguna manera, una llei que, quan va començar a fer-se, del primer projecte a l’últim, no té
res a veure, i jo m’atreviria a dir, tot i que tinc l’argumentari oficial, que no se la creuen ni els
càrrecs electes del seu partit, perquè han estat els primers que han intentat modificar-la fins que el
ministre Montoro ha dit posar la ratlla, però vull dir que aquesta llei no se la creu ningú.
Aquesta llei és un atemptat a l’autonomia local, com es diu a l’exposició, va frontalment en contra
de la carta europea de l’autonomia local. Evidentment, envaeix les competències de la Generalitat
de Catalunya i no arribem, com ha dit molt bé, ni al nivell de Ceuta i Melilla, pel que sembla, amb
el seu argumentari. Per tant, creiem que és una llei que evidentment té uns dèficits democràtics
altíssims, perquè treure competències a municipis de menys de mil habitants i passar-les a les
diputacions, a part que serà impossible aplicar-ho, tindrà més costos aplicar això que no treure
aquestes competències, i això ho diu qualsevol expert en el món local. Per tant, és una llei
antieconòmica, gens sostenible, que no porta enlloc i el millor que podem fer és continuar
mantenint els serveis que té qualsevol ajuntament de Catalunya, com el nostre Ajuntament, i
continuar mantenint els compromisos amb els ciutadans, i aquesta llei millor que la guardem en un
calaix i que, com més aviat es pugui derogar o puguem marxar del seu Estat, millor.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí. En tot cas, vull començar dient que l’únic que no justifica aquesta llei és el dèficit de les
administracions. En tot cas, això és el que no justifica aquesta llei.
Voldríem felicitar el nostre Grup per la iniciativa de presentar aquesta moció, en el sentit de que el
nostre Grup Municipal ja ho havia demanat en diverses ocasions a l’Alcaldia i en defensa dels
principis que ja s’han explicat, que l’actual autonomia de Catalunya, en el seu Estatut, de
l’autonomia municipal, i entenem nosaltres també que en defensa de la democràcia local i
participativa i dels drets dels nostres ciutadans i ciutadanes, que poden veure com molts serveis, o
alguns serveis com a mínim, són prestats per una administració allunyada de la seva realitat i del
seu control, com ara els serveis socials, que seria un exemple claríssim.
Vull dir que la democràcia local, a més, és una democràcia política i que no és solament una
gestió de serveis; la democràcia política, en tot el sentit que té aquesta paraula. Que, a més,
aquesta normativa, aquesta llei, va en contra del que fan els països en els quals per depèn quines
coses ens emmirallem, aquells que diuen que són més eficients i més eficaços, casos com el de
Suècia, on l’Administració local es l’administració que té més pes de l’Administració pública de
l’Estat i on, per exemple, és l’Administració local la que recapta impostos com els de la renda i
després els distribueix també a l’Estat. Com veieu, el contrari del que fan els països eficients i
eficaços.
Respecte del diàleg d’aquesta normativa, vull dir que probablement s’aconseguirà el vot majoritari
del Congrés, ja que té la majoria absoluta del PP, però per res més que això, que el vot majoritari
del PP i dels seus diputats.
I una recomanació: si la llei diu que s’han de suprimir els organismes deficitaris, que suprimeixi
l’Estat, que és l’estructura més deficitària que tenim.
I al final, i també en un to una mica més distès, ja que el PP ha presentat moltes actuacions i
propostes al programa electoral que ni ha complert ni segurament pensa complir, aquesta podria
ser una.
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Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’ERC-AM presenta la moció següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM de suport a la consulta pel dret a decidir
pel proper 9 de novembre de 2014
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, molt breument, perquè la urgència queda clara pel moment que estem vivint, perquè és un
acord recent a què es va arribar entre diferents forces polítiques anunciat fa uns dies pel president
de la Generalitat i en aquests moments s’està debatent a gairebé tots els municipis de Catalunya,
no sé si és avui o demà que es debat fins i tot a l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, crec que ara
és el moment que l’Ajuntament del Masnou es pronunciï, com altres pronunciaments ha fet
respecte a aquesta qüestió.
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU
i ERC-AM), 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA i GIM), i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova la
urgència per majoria absoluta.
El senyor Jaume Oliveras Maristany llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha
sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“L’acord anunciat pel President de la Generalitat de Catalunya respecte la pregunta sobre al

consulta al poble de Catalunya perquè decideixi lliurement el seu futur marca una fita històrica per
al nostre país. L’acord arribat entre CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP ha estat un pas decisiu per
poder exercir aquest any 2014 el dret a decidir.
La convocatòria pel proper 9 de novembre amb la pregunta doble: Vol que Catalunya esdevingui
un Estat? i en cas afirmatiu Vol que Catalunya sigui un Estat independent ? ha estat fruit del
consens entre les diferents forces polítiques decidides a exercit el dret a decidir.
Les mobilitzacions massives de catalans i catalanes produïdes en aquests darrers anys han estat
decisives per arribar fins aquí. Primer, l’11 de Setembre de 2012 amb el lema “Catalunya, nou
Estat d’Europa” i després la convocatòria de l’Assemblea Nacional Catalana d’aquest 11 de
Setembre de la Via Catalana per la Independència han mostrat un clam majoritari al si de la
societat catalana.
Un cop assolit l’acord sobre la data i la pregunta és el moment de donar els passos decisius
perquè sigui realitat la consulta aquest 9 de novembre de 2014. Per això, un cop més, el paper
dels ajuntament ha de d’esdevenir un paper decisiu per l’impuls i el suport d’aquest procés per la
sobirania nacional.
Per això el Ple de l’ajuntament del Masnou pren els següents acords:
1) Donar suport a la convocatòria de la consulta pel dret a decidir fixada pel 9 de novembre
de 2014.
2) Posar a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans requerits
perquè aquesta convocatòria esdevingui un èxit i aconseguir la màxima participació.
3) Rebutjar qualsevol intent de desestabilització d’aquest procés democràtic.
4) Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i als seus grups parlamentaris, al Govern espanyol i al conjunt del municipi del
Masnou.”
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, ERC-AM,
ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 3 vots en contra (PP i GIM) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM).
S’aprova per majoria absoluta.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. De fet, a la comissió els vaig dir “bé, la urgència, va, a favor de la
urgència, i me’n deuen una”, perquè, és clar, aquest tema s’està parlant des de no sé quan i es
continuarà parlant fins no sé quan. Venia amb el cotxe i dic: “Vaig a escoltar les notícies”. Poso
Catalunya Ràdio: la independència, el referèndum... Bé, apago, poso una altra emissora: la
votació... Escolta’m! La poso al matí, bé, potser que algun dia parlem d’alguna altra cosa també.
També és interessant parlar de més coses i dedicar-nos a coses productives, no ho sé, de feina,
de coses, de futbol, coses una mica també interessants. No, la veritat és una mica... Faig una
mica de broma, però exactament aquest tema és un tema amb què ens estan insistint des dels
mitjans públics de la Generalitat: TV3, les ràdios, mitjans impresos i premsa dependent de
subvencions per viure, em refereixo. I, és clar, qui depèn d’una subvenció per viure té unes
missions una mica parcials i tristes del que pot ser la realitat i, bé, és un tema que penso que és el
monotema des de fa bastant de temps i aquest monotema ha deixat que no es facin altres coses
que es podrien estar fent molt interessants. N’hi ha una que s’està obviant des d’un bon principi.
L’altre dia ho va dir el nostre president del Govern, del Gobierno, Mariano... És nostre, no? És de
tots, Mariano Rajoy, primera autoritat de l’Estat, del Estado, per no barrejar termes.
Mariano Rajoy diu: aquesta consulta no es pot celebrar, i ha explicat les raons. Ell no té potestat,
el senyor Rajoy, no té potestat per fer o desfer en nom de la sobirania, per què? Perquè la
sobirania, tal com està constituïda a l’Estat espanyol, està conformada i dipositada en tot el poble,
a diferència d’altres estats, per exemple, els anglesos. Altra gent té altres formes de sobirania,
tenen altres models. El nostre es configura clarament amb la llei marc que és la Constitució i la
Constitució diu molt clarament: una, que la nació és indissoluble, i dos, que la sobirania resideix en
tot el poble espanyol. Llavors, intentar buscar dreceres, buscar solucions, buscar pretensions, els
que porten l’estelada per un camí que no toca és un camí totalment equivocat. Hi ha altres camins.
Qui vulgui la independència, l’ha de plantejar davant del Parlament. Qui vulgui la independència
ha de demanar un canvi en l’estructura de tot l’Estat davant del Parlament i convèncer la resta de
l’Estat, ja que és un conglomerat articulat i entroncat els uns als altres per poder tirar endavant el
seu projecte.
Qualsevol via que no passi per aquí, evidentment, és un error molt gran, per no dir que és una
actuació que queda al marge de la llei.
Hem estat escoltant el tema del dret a decidir, fa temps. Estem escoltant fa temps el tema de la
independència, patatim, patatam. Fa temps que estem escoltant això, fa molts dies. Potser penso
que és un discurs molt recurrent i entenc, ho comentava al principi, es passa de la pròpia
recurrència, però és un discurs molt poc seriós. És un discurs molt poc seriós. Aquí es parla
bàsicament dels sentiments, els sentiments: “yo te quiero, no me quieres”, “tu mes has robado y
me has cogido”, estem parlant de coses que, en el fons, són sentiments i no s’ha entrat a parlar de
coses serioses ni de les coses importants. Què significa una independència? Doncs no ho sé,
potser hi ha algú que ens ho expliqui què significaria l’endemà de la independència. Home, hi ha
moltes consideracions que jo entenc que ningú no ha explicat i és quelcom que tenim tots dret a
saber abans de plantejar el tema tal com s’ha fet, és a dir, apel·lant els sentiments, apel·lant les
consciències i regant-ho tot i ben regat per uns mitjans de comunicació gens innocents.
A què m’estic referint? Bé, doncs que qui propugna la independència no ens ha parlat del dia de
després. Home, sí que ens n’ha parlat, jo he vist Alicia i El conte de la lletera, jo ho he vist, ho he
llegit i no m’ho creia. Dic, vejam si som seriosos, perquè ningú no pot explicar en una pàgina web
que l’endemà de la independència això seria la glòria. Dic, ostres, és que potser m’hi apunto jo
també si em venen la glòria, però bé, som grans i, com em deia un bon amic molt català d’un
poblet del Penedès, em deia: “Escolta, ¿ves por qué tengo este dedo más corto que el otro?” I
deia: “Pues no es de chupármelo, es de nacimiento”. I jo li deia: “Ostres, doncs sí”, és clar, i no és
jove el dit.
Hi ha coses que se’ns han d’explicar com a ciutadans adults que som i no se’ns han explicat.
Començaré per dir-ne algunes: ningú no ens ha parlat de què passaria –entro en temes
quotidians, eh— amb les pensions. Quines pensions? Home, les pensions que tenim aquí, dels
nostres jubilats, la gent que ha estat tota la vida cotitzant i que està cobrant la seva pensió. Qui li
garanteix la seva pensió? No, Catalunya ho paga tot. Perdoni, perdoni, Catalunya, la Generalitat
de Catalunya, per desgràcia, deu 53.000 milions d’euros, és clar, que no és cap nimietat. No té
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accés als mercats de finançament. Com pagarien això si no poden demanar un crèdit? Que ens
expliquin com ho farien. Una. I una altra cosa molt senzilla i que ningú no ha plantejat. Aquí hi ha
gent que fa molts anys que treballem, jo encara no m’he jubilat, encara em queda una mica de
guerra, i aquí hi ha gent que està treballant, aquí també. I, tot el que hem cotitzat? I els nostres
drets? Qui ens els garanteix? Què passaria amb una vida laboral dels que fa 15, 20, 25 o 30 anys
que cotitzem per mantenir un sistema de benestar que està fonamentat en una nació entroncada
com és Espanya. Qui ens ho garantiria? Qui em garantiria a mi o a ell o a un altre que, quan
compleixi 60, 65, 67 o als 70, quan ens toquin jubilar-nos, tindrem garantida aquí, en un Estat
teòricament independent, la nostra vellesa? És que d’això no se n’està parlant, aquí no es parla
tampoc de què passaria amb el deute de l’Estat. L’Estat s’ha aguantat, l’Estat s’ha aguantat i no
ha caigut, per sort, no ha caigut perquè, bé, per un esforç molt gran, i perquè ens hem endeutat.
Es va pagant el deute, però no s’ha frenat, perquè els serveis socials han continuat funcionant, la
sanitat ha continuat funcionant, l’educació ha continuat, no s’ha parat el país, i això ha tingut un
sobrecost que el pagarem els propers anys, però si la màquina funciona serà més suportable
pagar-ho.
Qui farà el repartiment del deute? O és que pensen que el repartiment són flors i violes? No, això
m’ho dius tu i és que això és inviable. És absolutament inviable! Per no parlar de les persones.
Aquí no sé si hi ha algú qui tingui família que visqui a Madrid, a Sevilla, a Múrcia, a Guadalajara, a
Santander, a Galícia, a les Illes o a València? Home, potser hi ha algú que diu no, jo només en
tinc aquí, bé, doncs no ho sé, jo en tinc a tot arreu, com moltíssima gent d’aquí i no sense sortir
d’aquesta sala. Bé, les relacions familiars per dir, les relacions veïnals, els aragonesos vénen de
Saragossa al seu apartament de Salou, doncs, per què? Perquè els aragonesos ho tenen molt bé
per anar a Salou. Què passa? Tindríem una frontera a Saragossa, una altra al Pirineu, una altra a
les Illes, una altra a València? Passaríem a ser estrangers en un lloc on abans no ho érem?
Continuaríem sent europeus? Ja ens han dit que no. Ostres, què vol dir això? Bé, doncs vol dir
una cosa bastant grossa, etcètera, etcètera, etcètera.
No vull entrar en més consideracions de moment, potser algú té més forces i més arguments per a
un proper Ple, i segurament ens tocarà tornar a repetir aquest tema, però sí que considero que
aquest tema, tal com s’ha plantejat, no s’ajusta a la legalitat, i ho saben perfectament els
convocants. És un tema plantejat d’una manera molt poc seriosa, pensant que a la gent se la pot
dominar amb sentiments i no, pensem que a la gent se li han d’explicar les coses molt clares,
perquè són societats adultes. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí, en primer lloc, per explicar perquè hem votat en contra de la urgència, que pot semblar curiós,
però, en tot cas, el nostre raonament és perquè la consulta està prevista per al novembre del
2014. Per tant, queden prou mesos i hauríem preferit que la moció s’hagués presentat des de
l’inici per tots els grups municipals que en aquest consistori han donat suport a la pregunta i a la
data al Parlament de Catalunya, no al Parlament de Catalunya, sinó en l’acord institucional que
s’ha pres.
Això hauria estat un símbol important, fort, i d’entrada hauríem preferit la votació d’una proposta i
d’una moció presentada per un sol grup dels que es recolzés en aquesta majoria i és un moment
més en el qual hem de fugir, i no dic que sigui la intenció d’Esquerra Republicana, però hem de
fugir de protagonismes i el que hem de fer és sobretot fer prevaldre el que ens uneix per poder
tirar endavant aquest procés.
Tenim, d’altra banda, un 2014 que no serà un any fàcil. Serà i és, ja, el 2014, segurament més un
any de conflicte democràtic, però també de conflicte social, que la majoria del nostre poble tindrà i
té uns governs que no governen, que no milloren ni la felicitat ni l’esperança o el futur dels seus
governats, sinó que legislen per limitar drets i abaixar-los les prestacions econòmiques, socials i
educatives.
Si la política té sentit quan il·lusiona, quan es converteix en projecte col·lectiu capaç d’insuflar
ànim a la població, capaç de treure el millor que portem a dins, els governs actuals el que fan és
antipolítica.
Cada segon, cada minut, cada hora, cada setmana, cada mes que passi ens acostarà a la data
del 9 de novembre i en fer-ho veurem com el Govern de l’Estat i el partit que li dóna suport
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s’enfrontaran a la voluntat majoritària del poble català d’expressar democràticament la seva
voluntat per construir un futur diferent i cada segon, cada minut que passi del proper 2014, serà
més important mantenir la unitat dels partits i de la societat civil que donem suport a la consulta, a
la seva data i a les seves preguntes i, més important encara, que ha de dir cada mil·límetre que
guanyem per aquest objectiu.
Nosaltres no podíem fer una altra cosa que votar evidentment que sí a la moció, sí evidentment al
dret a decidir, sí a la democràcia, sí a la voluntat del poble, i sempre al costat de la majoria d’un
poble que potser està fora d’una llei que no ens deixa expressar-nos lliurement.
En tot cas, que ningú no faci especulacions sobre el nostre vot a la consulta, no serà No/Sí, com
hem fet avui, aquest segur que no serà.
Respecte de les posicions expressades pel portaveu del PP, podem garantir que tindrà tot el dret
democràtic d’expressar les seves idees i les del seu partit en el procés electoral de la consulta i, si
així ho creuen, demanar de manera democràtica que la majoria del poble de Catalunya, contesti
No/No a les preguntes d’acord amb aquestes exposicions que avui m’ha semblat que defensava.
Tindran tot el dret democràtic de fer-ho i de convèncer la majoria de la població. Per tant, no hi ha
problema que uns diguin que la independència serà així, serà aixà, no, no, no es preocupin. Un
procés electoral permet que tothom expressi les seves idees, i intenti convèncer la majoria perquè
es voti en un sentit o un altre.
I per acabar, cal dir que sí, que per desgràcia, jo mateix, per exemple, tinc família a Londres i això
no fa que hagi de tenir una relació amb Londres més enllà de les relacions comunitàries, que ja
són prou interessants.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, el meu Grup ha optat per l’abstenció, perquè,
d’una banda, nosaltres no votarem mai en contra d’exercir el dret a decidir, però tampoc votarem a
favor d’una consulta que els mateixos que la promouen reconeixen que no se celebrarà.
Segurament, perquè el camí escollit no és el més apropiat i potser perquè la seva finalitat és una
altra: aprovar els pressupostos menys socials de la Generalitat. Per això hem decidit abstenir-nos.
Moltes gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
No cal dir que estem davant d’un acord històric i des de CiU volem mostrar la nostra satisfacció
davant el fet històric que representa la pregunta que ha de donar resposta a la voluntat que els
ciutadans de Catalunya van expressar de manera molt majoritària a les eleccions d’ara fa poc més
d’un any.
La majoria sòlida que representa aquest acord, establert per Convergència Democràtica de
Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, ICV-EUiA i la
CUP volem dir que té una majoria molt àmplia al Parlament de Catalunya i que exemplifica la gran
majoria que hi ha a la societat catalana a favor del dret a decidir i de la convocatòria d’una
consulta.
La pregunta és clara i inclusiva, i permetrà que tots aquells ciutadans que desitgin un canvi
d’estatus de Catalunya puguin expressar-ho a la consulta, com també puguin expressar-se aquells
que vulguin que el canvi d’estatus sigui en forma d’estat independent.
L’acord al qual han arribat les forces polítiques fixa que la consulta se celebri el dia 9 de
novembre, complint així també el compromís que va adquirir el president Mas de celebrar la
consulta durant l’any 2014.
Els partits polítics han considerat que aquesta era la data més convenient per l’èxit d’aquest
procés democràtic. Amb la data fixada hi haurà temps, a partir d’ara, perquè les institucions
catalanes i les institucions espanyoles negociïn la manera de fer aquesta consulta d’acord amb els
marcs legals existents.
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Els partits polítics signants de l’acord, malgrat tenir ideologies molt diferents en alguns casos, hem
estat capaços de posar-nos d’acord en tot allò que fa referència al dret a decidir i a la celebració
de consulta. Ara només queda esperar que l’Estat espanyol escolti el clam pacífic i democràtic del
poble de Catalunya i faciliti que pugui expressar-se a les urnes com passarà en altres països de la
Unió Europea.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument. Vull dir que, com vaig expressar també a la Junta de Portaveus, la voluntat de la
moció, després de justificar-ne la urgència, era que pogués ser assumida i també signada per la
resta de grups que la poden assumir, perquè han estat protagonistes d’aquest acord.
No entraré en el debat d’algunes coses que ha dit el portaveu del PP, perquè es obvi que tampoc
no és el debat estrictament de la moció. A la moció estem parlant de com el poble de Catalunya
pot exercir la democràcia el 9 de novembre del 2014, no com serà el procés si surt una resposta
d’un doble sí, que és el que evidentment proposem des d’ERC i que volem obrir un procés cap a
la independència que serà un procés, evidentment, complex i que cal veure com s’afronta, però
estem convençuts que aquest procés és inevitable.
No comentaré alguns dels arguments que he dit, perquè estan ja rebatuts en molts fòrums que i
molts debats i molts experts que ja han manifestat, doncs, la viabilitat econòmica d’aquest procés.
He trobat molt divertit, entre cometes, el que ha dit sobre els veïnatges. Tampoc no construirem
murs de contenció al voltant de la nostra geografia perquè no hi entri ni en surti ningú, no estem ni
a Corea del Nord, estem a Europa i normalment ens relacionem amb els altres països amb
absoluta normalitat i, a més a més, jo crec que la relació que ha de tenir Catalunya amb Espanya,
com a veïns, és una relació... Evidentment, hi ha una relació de parentiu molt estretes i crec que
és un element que cal tenir en compte i potenciar, evidentment, des de la llibertat, des de la
sobirania i des de la independència d’aquestes dues realitats, i el que avui hem fet és, sobretot
afegir-nos, perquè els ajuntaments, en aquest procés, hi han de continuar sent, no només totes les
institucions del Parlament de Catalunya i les societats civils, sinó que els ajuntaments també són
un element fonamental en aquest procés i cal que siguin al capdavant d’aquest procés, perquè
segurament haurem de dir moltes coses també des dels ajuntaments per fer possible tot aquest
procés d’exercir la democràcia, i si així ho vol la voluntat del poble de Catalunya, per poder
construir un estat que ha de ser un estat nou, un estat social, lliure, democràtic, que construeixi
una realitat més justa per al futur actual del país i per als nostres fills i la gent que vindrà, que és el
que es mereix aquest país després de tres-cents anys d’ocupació i d’haver estat anorreades les
seves llibertats.
El Sr. Pere Parés
Jo vull felicitar en nom de la corporació tota la gent, aquest públic, us vull felicitar per aquestes
properes festes de Nadal i jo crec que us ho desitgem tots plegats, aquí no hi ha distinció de
grups. Creiem que el 2014 serà un any millor i, per tant, convidarem, qui vulgui assistir-hi, a
brindar en confiança, sobretot amb confiança, perquè l’any 2014 serà millor i viurem coses que
encara no estan escrites, en el bon sentit de la paraula. Res més. Els companys i companyes
d’aquest Ajuntament us desitgen que passeu un bon Nadal.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23 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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