Núm. PLE2013/8
Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament del Masnou del 20 de juny de 2013
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 20 de juny 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. 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 es despatxen els assumptes inclosos en l’ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
El Sr. Pere Parés
Benvinguts a tots i a totes al Ple ordinari del mes de juny. Així com altres vegades hem
començat els plens donant males notícies i fent palès el nostre sentiment pel comiat
d’algun exregidor, aquesta vegada és en sentit contrari i felicitem la senyora Elena
Crespo per la seva nova maternitat i, per tant, també, felicitem els companys d’ICVEUiA per la part que els correspon. Per tant, deixo palesa aquesta felicitació de tots els
companys i companyes del consistori.
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 16 de maig de
2013
S’aprova l’acta anterior per unanimitat de les persones assistents.
2) Informacions i comunicacions de l’Alcaldia
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Consell Municipal dels Infants
El mes de maig passat, es va celebrar el Ple del Consell Municipal dels Infants. La
sessió es va dur a terme en aquesta sala de plens, on es va aprovar la constitució
del Consell, es van discutir les propostes dels infants en matèria de convivència a
l’espai públic i, finalment, el Consell va elevar una proposta o un conjunt de
propostes al Govern municipal. La sessió va ser presidida per l’alcalde, la regidora
d’Ensenyament, i la regidora de Civisme i Convivència. Hi van assistir de públic
representants de pares i mares de l’alumnat, directors de centre, AMPA, regidors
del consistori i altres membres de la comunitat educativa.
Fi del període de preinscripció al primer cicle de l’educació infantil
El 17 de maig va acabar el període ordinari de presentació de sol·licituds per obtenir
una plaça a les escoles bressol municipals per al curs 2013-2014. Hi ha hagut un
total de 115 sol·licituds presentades.
Diada de la Gent Gran
La celebració de la Diada de la Gent Gran, que enguany s’ha basat en una sessió
doble de sarsuela, va omplir de gom a gom l’Espai Escènic Ca n’Humet durant les
representacions del cap de setmana del 18 i 19 de maig. La Companyia +Sarsuela
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hi va presentar l’espectacle Entre sarsueles. En el descans de les representacions
es va oferir un petit refrigeri a tots els assistents.
I Cursa Popular del Masnou
El 19 de maig es va celebrar la I Cursa Popular del Masnou, organitzada pel Club
La Sansi, amb la col·laboració del Club Nàutic del Masnou i l’Ajuntament per
promoure l’esport amb la participació de tota la família.
Un total de 760 persones van participar a la Cursa Popular amb un recorregut de 5
km. La sortida la va donar el regidor d’Esports, Jordi Matas, i la jugadora
internacional de vòlei platja i padrina de la cursa, Esther Ribera.
Taller de recomanacions sanitàries per realitzar activitats en què hi hagi
manipulació d’aliments
El 14 de maig, les regidories de Participació Ciutadana i de Salut Pública van
organitzar el Taller de recomanacions sanitàries per realitzar activitats en què hi
hagi manipulació d’aliments. El taller anava adreçat a les entitats del Masnou sense
ànim de lucre i l’objectiu general era donar la informació necessària perquè les
entitats duguin a terme unes pràctiques d’higiene correctes a l’hora de manipular
aliments en les seves activitats, per prevenir i evitar l’aparició de malalties
transmeses pels aliments.
Les entitats assistents van valorar molt positivament la iniciativa, i van participar
molt activament en el taller.
15 de maig, Dia Internacional de les Famílies
Els dies 15, 16 i 17 de maig, amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, es
van dur a terme un seguit d’activitats al municipi amb una molt bona acollida. Les
famílies van poder gaudir d’un munt d’activitats, com les realitzades a l’Espai
Familiar “Ludoteca” o a Els Vienesos, on petits i grans participaven compartint jocs i
tallers. A l’espai polivalent de Ca n’Humet es va fer una xerrada sobre energies
alternatives, que va comptar amb la col·laboració de la Cistella Verda, amb gran
participació de famílies i persones interessades.
Concert final de les Beques de Música Jove, 17 de maig de 2013
El 17 de maig es va celebrar, al Casal d’Alella, el concert final de la novena edició
de les Beques de Música Jove, organitzades pels ajuntaments del Masnou, Alella,
Cabrils, Montgat, Tiana i Vilassar de Mar. Cal destacar la gran assistència de joves
masnovins per donar suport a les formacions del Masnou Grass i Through the Lies,
que van ser finalistes a la categoria B .
Tallers d’estudi assistit
El 22 de maig va tenir lloc la darrera coordinació del professorat dels tallers d’estudi
assistit d’aquest curs. Tant el professorat com el coordinador del projecte valoren
positivament el funcionament dels tallers d’aquest curs, que han assolit els objectius
sense cap incidència.
Els tallers d’estudi assistit (TEA) són actuacions educatives que s’orienten a millorar
l’èxit escolar mitjançant l’acompanyament acadèmic, donant suport, fora de l’horari
acadèmic, als alumnes que més ho necessiten.
Enguany, tant les escoles públiques i concertades de primària com els instituts han
disposat d’aquest servei, que va finalitzar el dia 30 de maig passat.
Teatre sense animals
Els dies 24 i 26 de maig es va representar l’obra Teatre sense animals, de Jean
Michel Ribes, a l’Esplai Escènic Ca n’Humet. El públic va gaudir d’aquesta nova
representació del GAT.
Museu Municipal de Nàutica del Masnou
El 24 de maig, es va presentar la publicació de La Roca de Xeix núm. 29, “Atles
electoral. Els consistoris del Masnou 1812-1979”. El repartiment d’aquesta
publicació es lliura gratuïtament a les persones que la sol·liciten i es fa des del
Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
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L’autora del treball de recerca, la senyora Rosa Toran, va fer una exposició sobre la
publicació presentada. A l’acte, també hi van intervenir l’alcalde del Masnou, el
senyor Pere Parés, i el regidor de Cultura, el senyor Jaume Oliveras.
Programa Internacional Connecting Classrooms
El 28 de maig, deu centres escolars del Baix Maresme, conjuntament amb
representants de cinc centres agermanats d’Escòcia, van presentar, a l’Espai
Escènic Ca n’Humet, els projectes de col·laboració que han dut a terme en el marc
del programa internacional Connecting Classrooms. Un d’aquests centres és
l’escola masnovina Sagrada Família, que, gràcies a l’intercanvi realitzat amb un
centre de Glasgow, hi ha creat lligams d’amistat i ha generat ganes de treballar
conjuntament. A l’acte, hi van assistir representants de l’Ajuntament, del
Departament d’Ensenyament, del programa Connecting Classrooms Europe i del
Glasgow City Council. Acabat l’acte, els assistents van poder gaudir de la
representació del musical Aquarius, en anglès, a càrrec de Firewalk Theatre.
Convenis de col·laboració amb els centres escolars
El 28 de maig a l’Ajuntament es van signar els convenis de col·laboració amb els
directors i directores de tots els centres públics de primària del Masnou (escoles
Marinada, Ferrer i Guàrdia, Lluís Millet, Ocata i Rosa Sensat) i secundària (instituts
Maremar i Mediterrània), als quals és previst destinar 39.000 euros.
Per primera vegada, la col·laboració entre els centres i l’Ajuntament, que
acostumava a fer-se per la via de subvencions, es vehicula ara mitjançant convenis,
amb l’objectiu de col·laborar en l’execució de les respectives funcions i
competències en l’àmbit educatiu al municipi del Masnou.
Consell Escolar Municipal del Masnou
El 28 de maig va tenir lloc la darrera sessió del CEMM del curs escolar 2012/2013,
en què es van tractar els temes següents: publicitat de l’acte del CEMM, OME,
subvencions, reglament d’ús social dels centres, CPNL, activitats, altres regidories,
dies de lliure disposició, inauguració del curs 2013/2014, renovació de membres i
memòria 2012/2013, entre d’altres.
Celebració d’un centenari
El 31 de maig, el senyor GGGGG, resident a la Residència Bell Resguard, va fer
cent anys i ho va celebrar envoltat de família i amics. GGGGG va rebre la visita de
la regidora de Gent Gran, Noemí Condeminas, que el va felicitar en nom del
consistori.
Escola de Música Municipal del Masnou
El 31 de maig, va finalitzar el període de prescripció a l’EMUMM, amb 49
sol·licituds.
El total d’ocupació de l’escola per al curs 2013-2014 serà de 104 alumnes.
Premis Literaris Goleta i Bergantí
L’1 de juny, va tenir lloc, a l’Espai Escènic de Ca n’Humet, l’acte de lliurament dels
premis de la trenta-cinquena edició dels Goleta i Bergantí, de narrativa i poesia en
català, amb la col·laboració del grup de teatre amateur GAT i la intervenció de la
Coral Infantil UNESCO El Masnou.
34è FESTIVAL DISMA
El 2 de juny va tenir lloc el 34è Festival DISMA, que, amb el suport del Casino del
Masnou, altres entitats i associacions, escoles i petits comerciants del municipi, ha
esdevingut una festa molt consolidada ja al municipi. Com cada any, hi va haver
una gran afluència de ciutadans i ciutadanes solidaris que van acudir a aquesta
festa per donar suport a l’entitat que treballa per afavorir les persones que pateixen
alguna discapacitat mental.
Inici del servei de socorrisme a les platges
L’1 de juny va iniciar-se el servei de salvament i socorrisme a les platges del
Masnou.
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Per quart any consecutiu, el servei el durà a terme l’empresa Pro-Activa Serveis
Aquàtics.
Des de Salut Pública, a part de la contractació del servei de socorrisme, s’ofereixen
els serveis següents:
- Proporcionar a les persones amb mobilitat reduïda uns serveis que facilitin el
bany.
- Controlar les condicions higienicosanitàries de les guinguetes per evitar els
riscos per a la salut pública que en puguin derivar.
- El control de plagues mitjançant la contractació d’una empresa autoritzada.
Obres d’urbanització del carrer d’Artesa de Segre
El 3 de juny, es van iniciar les obres d’urbanització del carrer d’Artesa de Segre,
tram comprès entre l’avinguda de la Mare de Déu de Núria i l’avinguda de Cusí i
Furtunet del Masnou.
IV Trobada de Flabiolaires Escolars
El 6 de juny, la plaça de Ramón y Cajal va acollir la IV Trobada de Flabiolaires
Escolars, organitzada per l’Associació Cultural i Educativa La Riscla, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.
L’escola masnovina Bergantí i el municipi del Masnou van exercir com a amfitrions
de la convocatòria, que va comptar amb la participació de prop de quatre-cents
infants, entre els quals hi havia l’alumnat del Bergantí.
Vaig assistir a l’acte i vaig desitjar una feliç estada a totes les escoles visitants, que
van mostrar la seva satisfacció “per la recuperació d’una de les tradicions més
nostrades”. També hi van assistir la regidora d’Ensenyament, Noemí Condeminas;
el regidor de Cultura, Jaume Oliveras, i la regidoria d’Infància i Joventut, Sílvia
Folch.
Inauguració de les noves instal·lacions del CIRD
El 7 de juny va tenir lloc la inauguració de les noves instal·lacions del Centre
d’Informació i Recursos per a Dones, al Casinet. A l’acte d’inauguració hi va assistir
la diputada d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, la Il·lma. Sra. Mireia
Solsona.
En l’acte inaugural es va destacar la importància d’un equipament com aquest, que
és el primer referent per a les dones que es troben en situació de risc social o que
necessiten qualsevol tipus d’informació per al ple desenvolupament dels seus drets.
Per la seva banda, la regidora Sra. Noemí Condeminas va fer incidència en el fet
que les noves instal·lacions cobreixen totes les necessitats que presenta un servei
com aquest.
El CIRD es va inaugurar el mes de març de 2009, a la Casa de Cultura, d’on es va
haver de traslladar, temporalment, a l’edifici de Roger de Flor, per diversos
problemes estructurals de la casa.
Club de Lectura
El 13 de juny, tertúlia literària organitzada conjuntament amb les biblioteques
d’Alella i de Teià, dins la programació mensual del Club de Lectura. L’autora del
llibre Barcino, Maria Carme Roca, va comentar la novel·la i se’n van debatre
diversos aspectes amb tots els assistents. Per finalitzar, es va fer una visita guiada
a la cella arqueològica.
Presentació del llibre Masera, de Santiago Llobet, fotògraf
El 14 de juny, el fotògraf Santiago Llobet va presentar a la Biblioteca Joan
Coromines el seu llibre Masera, un reportatge fotogràfic documental sobre el treball
de les Missions Vicencianes a Madagascar en les àrees de sanitat, nutrició,
educació i obra social. Durant la presentació, el fotògraf va projectar alguna de les
obres que formen part del llibre i va comentar la seva convivència amb els
protagonistes i els malalts atesos a les missions. Els fons recaptats amb la venda
del llibre i les fotografies s’enviaran a Madagascar i aniran destinats a la compra de
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medicaments, mosquiteres i altres materials necessaris per a la lluita contra la
malària.
Cloenda del taller d’aquarel·la
El 15 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda de la quinzena edició del taller
d’aquarel·la, que, emmarcat dintre del programa d’activitats intergeneracionals, vol
fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements entre persones de generacions
diferents. En aquest cas, l’imparteix l’artista masnoví Carles de la Torre, el qual
aporta el seu coneixement del món de l’art a l’alumnat de les escoles de la vila.
Durant l’acte, va ser molt el públic que va voler veure els treballs realitzats pels
escolars, exposats al Club Tennis Masnou. Hi van participar prop de 400 nens i
nenes dels cursos de tercer i quart de primària, que han dut a terme el taller entre
els mesos de març i maig.
Van ser-hi presents, a més de l’artista responsable del taller, la regidora Noemí
Condeminas i altres representants del consistori, i també hi va participar la coral
infantil de la UNESCO. A més a més, s’hi va fer el sorteig d’una aquarel·la de
Carles de la Torre a benefici d’ESQUIMA. I volem aprofitar aquest apunt que fem
per agrair al Sr. Carles de la Torre la seva dedicació en aquest programa.
Fi de Curs de l’Escola de Música Municipal del Masnou
El 15 de juny va tenir lloc, a l’Espai Escènic de Ca n’Humet, el concert de fi de curs
de l’EMUMM. Hi van participar tots els grups de l’escola. S’hi van poder veure els
nens i nenes del programa d’Iniciació cantant i movent-se, els conjunts
instrumentals de la Formació bàsica i Conjunta’t, i les dues corals de l’escola.
Enguany, es va interpretar un repertori d’estils diferents, amb especial representació
de cançons tradicionals catalanes. Cal destacar que els arranjaments de les
cançons els havien preparat els mateixos alumnes i professors de l’escola.
XI Gala de Dansa Flamenca
El diumenge 16 de juny, l’Associació Luz del Alba va programar l’XI Gala de Dansa
Flamenca a l’espai escènic, per a la qual s’havien exhaurit totes les localitats amb
l’espectacle Golpes de fragua, en què van participar els diferents grups de ball de
l’associació.
El Masnou dóna la benvinguda als protagonistes del repte esportiu Xtrem
Running
A la platja d’Ocata va finalitzar, el diumenge 16 de juny, el repte esportiu Xtrem
Running, dut a terme per TTTTT, acompanyat de DDDDD i AAAAA, que enguany
havien triat com a tema el Meridià Verd.
Entre el 14 i el 16 de juny, tots tres esportistes van recórrer, en tres etapes, una
distància de 216 km, des del Coll de Pal fins a la platja d’Ocata. Des de
l’Ajuntament, s’hi ha col·laborat per organitzar-ne l’arribada, al monòlit del Meridià,
ubicat al passeig Marítim. Allà, els esportistes van ser rebuts per diversos
representats polítics municipals i d’entitats, com ara els tabalers de la Sagrada
Família i els gegants de l’escola Bergantí. TTTTT, DDDDD i AAAAA també van ser
acompanyats, en senyal de reconeixement, per diversos atletes masnovins en el
darrer tram del recorregut.
L’altre gran repte de la iniciativa és donar visibilitat a la sordceguesa i donar a
conèixer l’Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa. Els diners
recaptats a la cursa han anat destinats a aquesta associació.
3) Donar compte dels decrets d’Alcaldia
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 16 de maig de 2013 pel qual es
designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el
recurs ordinari núm. 186/2012.
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b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 21 de maig de 2013 pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei
d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè representin i
defensin els interessos municipals en el procediment núm. 265/2011.
c. Donar compte dels decrets d’Alcaldia amb data 23 i 27 de maig de 2013 pel quals es
deleguen totes les funcions de secretària els dies 24, 29, 30 i 31 de maig de 2013.
d. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 11 de juny de 2013 pel qual es
designa una lletrada i un procurador perquè representin i defensin els interessos
municipals en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat, núm.
393/2012-B.
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. 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.
S’excusa per la seva absència, la Sra. Elena Crespo i Garcia.
5) Nominació del carrer entre l’avinguda del Maresme i el carrer de l’Agricultura
El senyor Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la
proposta següent:
“Vist el que disposa l’article 75 del Reglament de població i demarcació territorial
aprovat pel Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, sobre la nominació que han de
tenir totes les vies urbanes.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 26 de març de 2013 que incoa l’expedient
administratiu per tal d’anomenar el carrer ubicat entre l’avinguda del Maresme i el
carrer de l’Agricultura.
Vist l’informe del regidor delegat de Serveis Centrals, instructor de l’expedient.
Atès que ha finalitzat el període d’exposició pública i no s’hi ha presentat cap
al·legació.
D’acord amb el que assenyala el Reglament de protocol, honors i distincions de
l’Ajuntament del Masnou, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de maig de 2011,
als articles 18 i 26 i en compliment de l’article 26 apartat 3, es proposa l’acord següent:
Únic. Nomenar carrer de Teià el carrer ubicat entre l’avinguda del Maresme i el carrer
de l’Agricultura.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
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6) Correcció d’una errada material en el text del Reglament del Consell Municipal
de Benestar Social
La Sra. Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social llegeix la
proposta següent:
“Vist que l’Ajuntament del Masnou, al Ple de data 21 de febrer de 2013, va aprovar el
Reglament del Consell Municipal de Benestar Social del Masnou.
Vist que s’han detectat errades en el text, ja que parla del “Consell de Serveis Socials”
en comptes de dir el “Consell Municipal de Benestar Social”, en els articles 9, 16a,
17a, disposició addicional i disposició final primera.
Vist l’informe de la cap de Serveis Socials de data 31 de maig de 2013, en què es
proposa la correcció de l’errada material en el text del Reglament del Consell Municipal
de Benestar Social.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Únic. Rectificar el Reglament del Consell Municipal de Benestar Social en el sentit
següent:
Article 9. On diu “Consell Municipal de Serveis Socials” ha de dir “Consell Municipal
de Benestar Social”.
Article 16a. On diu “Consell Municipal de Serveis Socials” ha de dir “Consell
Municipal de Benestar Social”.
Article 17a. On diu “Consell Municipal de Serveis Socials” ha de dir “Consell
Municipal de Benestar Social”.
Disposició addicional. On diu “Consell Municipal de Serveis Socials” ha de dir
“Consell Municipal de Benestar Social”.
Disposició final primera. On diu “Consell Municipal de Serveis Socials” ha de dir
“Consell Municipal de Benestar Social”.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
7) Aprovació dels comptes d’explotació dels anys 2012 i 2013 de la concessió
del servei de transport públic urbà i regularització corresponent a la correcció
del compte d’explotació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013
El Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta
següent:
“Vist que en data 27 de setembre de 2012 es va fer l’encàrrec de la realització d’un
estudi econòmic sobre el compte d’explotació de l’exercici 2011 de la concessió del
servei de transport urbà del municipi, explotada per l’empresa Transports Urbans del
Masnou, SL (TUM, SL), a l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA,
(GTAC,SA), el qual ha estat lliurat a l’Ajuntament en data 23 d’abril de 2013.
Atès que de les conclusions de l’estudi es dedueix que cal revisar i rectificar els punts
següents:
a) Un error en l’aplicació de la fórmula utilitzada per calcular els imports de liquidació.
L’estudi detalla que en els balanços mensuals que presenta l’empresa TUM, SL, el
preu mitjà per dia de servei és repercutit en quilòmetres anuals totals i, segons
l’estudi econòmic, hauria de ser en quilòmetres anuals útils, cosa que implica una
reducció dels imports a liquidar.
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b) Un error en l’aplicació indeguda del concepte d’IVA a les partides de pupil·latge i
amortització de vehicles del compte d’explotació per a l’exercici 2011, detectat en
l’informe que s’havia emès al mes de febrer de 2011 per l’empresa CINESI,
empresa consultora de transport que va assistir tècnicament l’Ajuntament en
l’elaboració de l’actualització del compte d’explotació de l’any 2011.
Atès que, en data 15 de març de 2013, l’empresa CINESI va lliurar a l’Ajuntament
l’informe corresponent a la justificació de les regularitzacions efectuades al compte
d’explotació de l’exercici 2011, en què es posa de manifest que s’ha evidenciat un
error a l’hora de comptabilitzar l’amortització del midibús Man perquè s’han
comptabilitzat les quotes brutes, és a dir, amb IVA inclòs.
Vist l’informe proposta de la tècnica de Mobilitat de data 22 de maig de 2013, en el
qual es procedeix a la correcció dels punts esmentats al segon apartat precedent.
Atès que el control financer es va realitzar en aplicació de l’article 248 b.) del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, en el qual s’estableix la potestat de l’ens concedent de fiscalitzar la
gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local pot inspeccionar el servei, les
obres, les instal·lacions i els locals, i la documentació relacionada amb l’objecte de la
concessió, i pot dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.
Atès que a l’informe tècnic s’especifiquen els imports de les diferents regularitzacions
que corresponen als anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013, i s’ha obtingut l’import total
de 55.731,10 euros, i amb import desglossat per cada exercici a raó de:

Any

Import per Exercici
4.332,35 €
2010
8.741,37 €
2011
19.444,94 €
2012
19.712,44 €
2013 (abril)
3.500,00 €
TOTAL
55.731,10 €
2009

Vist que el compte d’explotació corresponent a l’any 2012 i a l’any 2013 que es
presenta a aprovació suposa l’actualització dels apartats del conveni que detalla
l’informe tècnic que s’adjunta a la present proposta.
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú determina que les
administracions públiques podran rectificar d’ofici els errors materials.
D’acord amb tot l’exposat i de conformitat amb el que preveuen els preceptes
anteriorment esmentats, i en l’exercici de les competències conferides per l’article 52
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció
dels acords següents:
Primer. Aprovar el compte d’explotació corresponent a l’any 2012 amb un preu per
quilòmetre útil de 4,03 euros.
Segon. Aprovar el compte d’explotació corresponent a l’any 2013 amb un preu per
quilòmetre útil de 4,04 euros.
Tercer. Aprovar les regularitzacions en els comptes d’explotació del contracte de
concessió del servei públic de transport urbà del municipi corresponents als anys
2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 d’acord amb el que consta detallat a la part expositiva
del present acord, amb un import total de 55.731,10 euros i de conformitat amb
l’informe tècnic.
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Quart. Descomptar, a raó de 2.000 euros mensuals a partir del mes de setembre de
l’any 2013 fins al mes de novembre de l’any 2015, i a raó de 1.731,10 euros el mes de
desembre de 2015, de l’import de regularització de les liquidacions mensuals del
contracte de concessió del servei de transport urbà del municipi.
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, volia, en primer lloc, que quedés constància de la nostra felicitació al Govern per la
feina que ha fet en aquest tema i als tècnics municipals. Creiem que ha estat un treball
encertat i la decisió, la correcta. I la segona cosa que volíem demanar al Govern és
que, atès que el transport públic, des de fa molt temps, al Masnou, està plantejant
molts problemes, un dels quals és la seva sostenibilitat econòmica, i que el conveni
finalitza properament, d’aquí a dos anys com a màxim, s’iniciïn els treballs pertinents
per intentar trobar-hi una alternativa, treballs per als quals el Govern, si ho vol, pot
comptar amb la nostra col·laboració. Gràcies.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Bé, gràcies. Prenc la paraula per agrair el vot favorable de tots els grups representats
en aquesta cambra. Agraeixo les paraules del regidor Màxim Fàbregas i també vull
posar de manifest la feina que s’ha fet per poder arribar a aquesta rectificació d’un
error material que es va cometre al seu dia. I en relació amb la propera convocatòria o
el proper contracte del servei de transport urbà, agafo el compromís de començar-hi a
treballar, malgrat que aquest contracte vigent acaba el desembre del 2015, però
certament és un servei important per al Masnou, un contracte d’aquests, m’atreviria a
dir de pes per a l’Ajuntament del Masnou i, per tant, cal treballar-lo amb anticipació i no
m’atreviria a dir en breu, però si a mitjà termini, abans que acabi aquest mandat,
evidentment, hem de començar a treballar-hi tots plegats, Govern i grups municipals
que no formen part del Govern, per tenir, al final d’aquest mandat, ja uns plecs
aprovats i el concurs llançat, de manera que al proper exercici, al principi de mandat
del següent exercici, ja es pugui adjudicar el nou contracte de transport, a partir del
desembre del 2015. Gràcies.
8) Imposició i ordenació d’una nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
drets d’examen per a les proves d’accés a les places convocades per
l’Ajuntament del Masnou i derogació de l’article 6.17 de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“L’Ajuntament del Masnou, en compliment de les previsions contingudes en el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i el Reial decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, adopta els
acords pertinents de modificació dels tributs locals.
El 29 de maig de 2013, la responsable de Recursos Humans va emetre un informe del
qual es desprèn que l’observació de la gestió realitzada fins avui amb l’aplicació de la
vigent Ordenança fiscal reguladora de la taxa per documents administratius en relació
amb els drets d’examen, es constata que el fet imposable el constitueix l’activitat
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, per
concórrer en un procés selectiu independentment que el sol·licitant sigui admès o
exclòs de participar en el procés selectiu i, per tant, no es poden retornar els imports
satisfets per aquest concepte.
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L’informe afegeix que des de Recursos Humans entenen que el fet imposable és ser
admès per concórrer com a aspirant a processos selectius convocats per l’Ajuntament
del Masnou i si el sol·licitant ha estat exclòs de participar en el procés selectiu no
hauria d’abonar la taxa.
També proposa l’exempció del pagament de la taxa per a determinats col·lectius i que
en quedin exempts els processos selectius per a la creació de borses de treball.
Finalment, no proposa cap modificació del imports de les quotes tributàries establertes
per a cada grup de classificació, ja que la proposta es basa únicament en la creació
d’una nova Ordenança que reguli adientment la taxa de drets d’examen, però que
deroga l’article 6.17 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius.
D’acord amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es proposa la imposició i l’ordenació d’una nova
ordenança:
♦ Taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a les places convocades per
l’Ajuntament del Masnou.
Per tot això, i de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa a
l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per drets
d’examen per a les proves d’accés a les places convocades per l’Ajuntament del
Masnou, d’acord amb l’annex I d’aquesta proposta.
Segon. Aprovar provisionalment la derogació de l’article 6è apartat 17 de l’Ordenança
fiscal que regula la taxa per expedició de documents administratius i que actualment
estableix les tarifes dels drets d’examen, en virtut de l’entrada en vigor de la nova
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a
les places convocades per l’Ajuntament del Masnou:
Eliminar
17. Drets d’examen:
17.1. Drets acreditats per processos selectius convocats per aquesta corporació
d’acord amb els grups de classificació:
14.1.1. Grup A1 i grup A2 ...................................................... 20,65 €
14.1.2. Grup B ....................................................................... 15,50 €
14.1.3. Grup C1 i grup .............................................................. 10,35 €
14.1.4. Agrupacions professionals .......................................... 5,15 €
• En resten exempts els processos selectius de promoció interna
Tercer. Exposar els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant
trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Quart. Publicar l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de gran
difusió de la província.
Cinquè. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hi hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense
necessitat d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar
definitivament les modificacions a què fa referència l’acord provisional.
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Sisè. Publicar en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el text
íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regiran mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí, molt curt, perquè a la lectura que ha fet el regidor pot haver-hi un equívoc.
Simplement, que no s’eliminen les taxes, sinó que se substitueixen per unes de noves,
i suposo que ara faràs l’explicació correcta en aquest sentit, però la lectura que has fet,
que és correcta, perquè és el que deia el text, però en llegir-lo, en escoltar-lo,
semblava que s’eliminaven unes taxes i no se substituïen per cap altres.
El Sr. Artur Gual
Sí, primer de tot, jo volia fer una intervenció en el mateix sentit, per explicar a la gent
per què avui hem fet la lectura de la que eliminen però en cap moment no expliquen
què és el que estem aprovant. De fet, el que estem aprovant són exactament les
mateixes taxes que ja teníem, però afegint-hi unes excepcions que fins ara no hi eren,
i són tres excepcions: l’una és que tindran una bonificació del 100% totes aquelles
persones que estiguin en situació d’atur i puguin acreditar-ho, la segona és que també
tindran una bonificació del 100% totes aquelles persones que tinguin una
minusvalidesa superior al 33%, i que queden també exemptes de pagament de la taxa
les convocatòries que són per a la creació de borses de treball, que no són per accedir
a un lloc de treball directe.
Això és fruit, suposo, de la demanda que nosaltres vam fer ja al mes d’octubre passat,
quan es van presentar les ordenances vaig reclamar que es fes aquesta modificació.
Al mes de març ho vaig tornar a reclamar perquè s’havien creat les borses treball i
seguíem tenint el mateix problema, i agraeixo que, finalment —tard però—, s’hagi fet
aquesta modificació, que permetrà arreglar una situació d’injustícia per a les persones
que estan en situació d’atur, moltes de les quals no tenen cap recurs ni tenen cap tipus
d’ingrés, en cobrar-los una taxa, encara que sigui de 10 o 25 euros, per accedir a un
examen, per poder accedir a un lloc de treball. Em sembla una situació molt injusta i
amb la votació d’avui la resolem i, per tant, me n’alegro i felicito l’Equip de Govern per
aquesta proposta. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Abans de passar al torn de control del òrgans de govern, fins ara, com que les
votacions s’han produït per unanimitat, en el torn següent de mocions el grup del
Govern ofereix un vot, és a dir, ofereix que una persona es quedarà sense votar per
anivellar la correlació de forces donada per força major, ja que hi ha una regidora del
Grup d’ICV... Si ho accepten, en el torn de mocions així ho farem. Per tant, a efectes
del còmput, seran 19 vots, d’acord? Ja ho recordarem en el seu moment. De la
mateixa manera com alguna vegada algun grup de l’oposició també ens ha fet el
mateix oferiment, crec que és just poder-ho fer.
9) Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la
sessió anterior
El Sr. Pere Parés
A excepció d’una contesta que jo he fet avui mateix, en relació amb l’article de Fem
Pànxing, li demano disculpes, que no sé si ja la té. Ha arribat? Li demano disculpes,
aquí hi ha hagut un descuit per part meva. Tothom té la resposta en forma.
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b) Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de Govern
El Sr. Francisco Avilés
Bona nit, tres qüestions: una en relació amb la matriculació de cara al curs vinent. Em
diuen que com pot ser que hi hagi hagut una davallada a les preinscripcions en
algunes escoles privades del Masnou, que tenien un concert amb la Generalitat, i que
per tant feia que el que finalment pagaven els pares fos més assequible; això podria
estar en perill, és el que em diuen alguns dels pares, he consultat amb fonts
educatives, diuen que sembla ser era per confirmar si realment hi ha hagut una
davallada d’estudiants en algunes línies, en alguns col·legis privats, al Masnou, i si
això podria posar en risc el concert que aquestes tenen amb la Generalitat, amb el que
suposaria.
Respecte el solar de l’antiga Dogi, em diuen els veïns que han notat una major
presència de mosquits, no podria dir si és mosquit tigre o no, però sí que em diuen que
és molt important la presència d’aquest tipus d’insecte. Ens agradaria saber si
l’Ajuntament té constància d’això o no, si ha fet alguna mena de requeriment o de
comprovació visual de l’estat del solar actual, perquè com que està bastant tapat, en
definitiva, no està gaire accessible al públic, entenc que per als serveis tècnics de
l’Ajuntament. El que sí ens agradaria saber és si s’ha fet algun tipus d’actuació per
verificar que, efectivament, la situació actual del solar podria provocar l’acumulació
d’aigua que afavoriria la propagació d’aquest tipus d’insecte. M’agradaria saber si es
veritat o no. En qualsevol cas, aprofitant això, ja que la situació jurídica de les
llicències que en el seu dia van demanar els promotors o constructors en aquell solar,
doncs sembla ser que allò no avança ni avançarà, doncs quines perspectives tenim, i
si l’Ajuntament ja a mig o llarg termini està començant a pensar en algun tipus de
solució per aquell espai, tot i que ja sabem que no és nostre, però quin tipus de solució
es podria donar per adequar-lo o millorar el seu entorn, des del punt de vista estètic o
visual, i sobretot des del punt de vista de salut pública, pel problema que hem
esmentat.
I per últim, en relació al carrer Mare de Déu del Carme, que ja hem parlat alguna
vegada amb el regidor corresponent, perquè és un carrer, sobretot en el tram entre en
carrer Buenos Aires i Sant Pere, que últimament, en els darrers temps, s’ha obert fins
a tres vegades aquell carrer, l’última no fa gaire, ja que es va enfonsar una part del
terra. La qüestió és que els veïns segueixen intranquils, jo vaig parlar amb aquest
regidor i bé, em va tranquil·litzar en el sentit de l’obra que es realitzaria. Però em
demanen anar més enllà, saber si la solució que s’ha adoptat últimament pel petit
esfondrament que es va produir és una solució definitiva; es va mirar que el carrer per
si aquella patologia que tenia aquella zona era només en una zona en concret o era tot
el carrer. Per això necessitaríem alguna resposta més concreta, sobretot els motius
exactes de per què aquest carrer, sobretot en el seu tram entre Lluís Millet i Sant Pere
en aquest cas, ha estat obert tres vegades en un breu espai de temps, saber el cost
d’aquestes tres intervencions. Quant a l’última, jo no sé si el resultat ha estat examinat
pels serveis tècnics de la casa, però bé, hi ha una tapa del gas que ha estat inutilitzada
i en principi és una tapa del gas que encara que és útil perquè per allà passa algun
conducte, no sé si això ha estat localitzat o informat per part dels serveis tècnics, i bé,
en definitiva, volem saber si aquest carrer és segur o no per als veïns i sobretot pels
fonaments de les vivendes, perquè la manera d’esfondrar-se aquella part va ser
relativament senzilla, amb una trepitjada només, i, és clar, la por que tenim, la por que
tenen els veïns és saber l’estabilitat d’aquell carrer, si perilla o no perilla, i, per tant,
ens agradaria saber si l’Ajuntament ha fet algun tipus d’estudi per comprovar que
aquell carrer està perfectament habilitat per seguir durant molts anys o no.
I desprès, això potser en parlaríem de cara al pressupost de l’any vinent perquè entenc
que serà difícil fer alguna actuació, però sent aquell mateix carrer el que és, Lluís Millet
fins a Buenos Aires, és que el seu estat és bastant lamentable almenys a la meitat del
carrer, perquè s’està descalçant tot, bastant pronunciadament. Em diuen que fins i tot,
de tant desgastat que està, surten d’allà rates. També podria ser un problema de salut
pública fins i tot, bé, crec que d’això haurem de parlar, o aquest grup intentarà parlar,
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als pressuposts de l’any vinent, per si es pot fer algun tipus d’actuació per millorar
aquell carrer. I, en general, sobretot, la idea és concretament sobre la seguretat
d’aquell carrer entre els trams de Lluís Millet i Sant Pere, que tinguem acreditada,
d’alguna manera, de forma tècnica, que allò que va passar va ser un tema puntual i
que en principi en circumstàncies normals no es tornaria a repetir. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bona nit a tothom. Nomes remetia un parell de preguntes per al regidor de Seguretat
Ciutadana. Una és que ara tenim properament les revetlles de Sant Joan i de Sant
Pere, ens agradaria saber amb quins mitjans materials i efectius comptem per garantir
la seguretat de trànsit de gent que tindrem dins del municipi pels festejos, de les festes
que hi hauran, quines mesures de protecció, quants efectius estaran treballant durant
aquests dies, i saber si tenim reforços de Mossos d’Esquadra,i de quants Mossos
d’Esquadra durant aquesta temporada, principalment per interessar-nos, perquè quedi
ben garantida la seguretat i la tranquil·litat de tots els veïns del municipi.
Després, una segona pregunta. Ara hem iniciat la temporada de la platja, i bé, a
l’entrada del nostre municipi, hi ha un cartell que posa “prohibida la venda ambulant”,
llavors, voldria saber, com vaig preguntar l’any passat, quines actuacions hi ha
previstes, si s’han fet ja, vam veure que la venda ambulant que es fa habitualment dins
de la platja del Masnou va en perjudici dels nostres comerciants, que paguen els
impostos puntualment. Penso que és un tema que s’ha de controlar i s’ha de vetllar per
evitar perjudicis per a la gent nostra que està treballant, que té un local, que té un
establiment, que té empleats, i que paga el seus impostos, gràcies.
La Sra. Carmen Martínez
A veure, la tanca que envolta el que és la jardineria del CAP d’Ocata està
completament doblegada i un tros trencada. La meva pregunta és si és que estan fent
alguna actuació puntual i ha d’estar així, perquè fa molt de temps que la veig així, o és
que és així.
El Sr. Jordi Matas
És que és així.
La Sra. Carmen Martínez
Doncs, visca el disseny! Perquè realment tothom està saltant per allà, per tant, no té
sentit aquella tanca, no. Pregunto jo, és així? Dons perdoni, però, en fi, a mi em sobta
perquè veig passat la gent per sobre i penso que es faran mal, però bé, si és el
disseny, no n’estic d’acord gens ni mica.
Desprès, també volia fer una altra pregunta referent al Ple del Infants que vam tenir al
mes de maig: si ja s’està posant en marxa tot el que es va demanar per consens, si
estarà aquest estiu o no, pregunto, no sé. Ja estan encarregades, molt bé moltes
gràcies.
Després, aquest darrer Ple del Infants, ens van obsequiar a l’Ajuntament amb una
Auca del Masnou, molt maca per cert, i me la van oferir en català o en anglès, però en
castellà no? Perquè, ja que hem contesta...
El Sr. Pere Parés
Li explico, nosaltres vam fer l’Auca en català, el que passa, que aprofito per contestarli ara mateix, el que passa és que vam fer una edició molt limitada, aprofitant la visita
que vam tenir de les escoles d’Escòcia, de Glasgow, i en van sobrar unes deu o vint,
no és que haguem fet una edició en català i una en anglès, vam fer una tirada especial
per regalar als escolars escocesos. No vegi coses on no n’hi ha.
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La Sra. Carmen Martínez
Perdoni senyor Alcalde, no veig res més del que hi ha, que no està en castellà,
simplement això, i molta gent la demana si pot ser, gràcies.
I perdó, l’última. Sí, que m’ha contesta el senyor Quim Fàbregas el tema dels taxis,
que, com bé vostè diu, això no és competència de l’Ajuntament, que l’escotadura
aquesta està principalment dirigida a les persones amb deficiència de mobilitat, i que,
per tant, és impossible posar-la allà. Jo penso que aquesta gent té tot el dret, és
evident que sí, aquestes persones, però pensem també en el municipi, em de buscar
un equilibri de forma, de forma que l’estació del Masnou hi hagi taxis, perquè és un
servei que el municipi ha de donar, penseu que el que ve de Masnou i demana un taxi,
gairebéi no fa falta que l’agafi, fins que no arribi aquí la parada. Hem d’estudiar-ho, no
sé com, els tècnics ho diran, però agrairia molt que es preocupessin pel tema. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Moltes gràcies, senyor alcalde. La primera qüestió és relacionada amb la placeta
situada davant de l’edifici municipal de Roger de Flor, on hi ha un espai destinat a
l’aparcament de serveis municipals i ciutadans que vagin a fer gestions, i que,
efectivament, és utilitzat d’aquesta manera en horaris d’oficina. Però en arribar al
vespre i la nit, la mateixa zona s’ha convertit en una nova zona de pàrquing. Jo he
arribat a veure fins a cinc cotxes aparcats, a aquesta hora hi havia tres, sense que
estigui regulat ni marcada la part destinada a aquesta funció, ni delimitat el seu ús, ja
que es tracta d’una zona de vianants amb pas restringit als veïns fora d’hores d’oficina.
Per això, volem preguntar al regidor responsable si aquesta zona és ara un pàrquing,
suposo que no; si ho és, preguntar quina regulació té, de quina manera es distingeixen
els vehicles dels veïns dels que no ho són, ja que, per exemple, jo mateix ho sóc de
veí, i no tinc cap distintiu que ho acrediti. i, finalment, si pensa que l’ús d’aquesta zona
com a pàrquing és compatible amb el caràcter de vianants d’aquest carrer. Si no fos
així, doncs prendre les mesures perquè això no es converteixi en un pàrquing.
I també, de pas, recordar que aquesta placeta que no té cap nom específic. Hi ha un
acord de la Comissió d’Honors i distincions per anomenar-la plaça dels Mestres del
Masnou, i que estaria bé que ho facin efectiu.
La segona pregunta és en relació a una demanada a l’Alcaldia, que faci una gestió
davant la Generalitat de Catalunya, el concessionari dels trens, perquè l’estació de
trens d’Ocata, malgrat que és una de les que té un major nombre d’usuaris, manté la
seva característica com a baixador. Això implica que, per exemple, té unes
instal·lacions com les que té, que a més té el personal que té. Sabem que la seva
remodelació és difícil i per això no entrarem en aquesta qüestió. Està situada en un
lloc que fa complicat alguna remodelació com les que s’han fet en altres llocs de la
comarca que siguin similars, tampoc han estat especialment reeixides, no entrarem en
aquest tema. Sí volíem fer referència a una altra qüestió, i és que, a nivell de personal,
quan la persona que està fent el servei de venda de bitllets s’absenta per qualsevol
cosa, que em consta que ho fa, com és normal, unes quantes vegades al cap del dia,
els veïns i veïnes de la nostra població no podem adquirir el tiquet de viatge. Fins aquí
no passaria res si després puges en el tren i trobessin, com havia abans, un
interventor, que es pogués comprar el bitllet; i no passaria res, però en aquest
moment els interventors ja fa anys que no hi són, per tant, la persona que no pot
arribar a agafar el bitllet arriba a l’estació de destinació i allà ha fer efectiva aquesta
qüestió. Què passa? Que últimament les persones encarregades d’efectuar el control
en algunes d’aquestes estacions s’han dedicat a multar a veïns del Masnou per no
tenir el bitllet. Demanem a l’Alcaldia que faci una actuació davant de la Generalitat i
davant del concessionari perquè això no succeeixi; en tot cas, si el fet de no portar un
títol de viatge vàlid no és una qüestió imputable, en aquest cas, als nostres veïns sinó
una qüestió imputable al seu propi sistema de servei, i que en tot cas primer arreglin
aquest servei, que facin el que sigui, o bé col·loquin més personal, que estaria molt bé,
que així hi hauria algun aturat menys, o bé col·loquin una màquina, que seria l’altra
qüestió més fàcil, i el que acabaran fent, una màquina expenedora de bitllets. I
després podran, efectivament, demanar a les estacions de finalització de viatge que la
gent porti el seu bitllet.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies senyor Alcalde, avui només quatre preguntes.
La primera és la següent: fa una setmana vaig adreçar un correu a l’Alcaldia, al regidor
responsable de Manteniment i al regidor responsable de Seguretat Ciutadana,
denunciant la utilització abusiva i sense autorització dels plafons municipals per part
d’una empresa que organitza activitats lúdiques i no gratuïtes fora del nostre municipi.
En el correu els demanava que adoptessin mesures al respecte i que m’informessin de
les mateixes. Donat que no he tingut encara resposta, he de pensar que aquestes
mesures no s’han produït. L’ocupació dels plafons per publicitat “forània” provoca un
greu perjudici tant a les entitats municipals com al propi Ajuntament, ja que aquesta
ocupació es produeix sense cap mena de respecte per la informació local existent als
mateixos. Així va succeir el passat dimarts, dia 11 al vespre, quan els cartells que la
nostra agrupació local havia col·locat anunciant un acte per al dia 15 van ser totalment
tapats per la col·locació d’uns altres cartells que anunciaven una activitat a realitzar
fora del nostre municipi. Voldríem saber què n’ha fet el Govern Municipal al respecte i,
a la vegada, li demanem al Govern Municipal que adopti les accions necessàries i, si
escau, redacti o modifiqui les ordenances pertinents, per poder perseguir i sancionar
aquestes actuacions.
La segona diu: en el Ple del passat mes de maig, vàrem adreçar un conjunt de
preguntes i demandes al Govern en relació a la problemàtica de les guinguetes. Una
de les demandes realitzades al Govern era que estudiés la possibilitat de, com s’havia
fet en altres ocasions, com en el cas de Ca n’Humet, es convoqui una reunió conjunta
entre adjudicataris i grups municipals, per conèixer de primera mà les seves demandes
i intentar trobar-hi la millor solució. Davant la manca de resposta, el 30 de maig vaig
adreçar un correu a l’Alcaldia insistint en la necessitat de convocar aquesta reunió i, 13
dies després, davant l’absència de resposta, vaig insistir novament amb un correu en
la demanda de reunió. L’endemà, 14 de juny, vaig obtenir la següent resposta:
“Els problemes plantejats s’han anat resolvent tant abans del Ple passat com en
converses posteriors, ja sigui amb concessionaris, ja sigui amb el representant dels
treballadors. Per tant, a hores d’ara, no creiem que calgui fer una reunió d’aquesta
mena”.
Volem posar de manifest que ens congratulem que finalment els problemes existents
s’hagin solucionat, si efectivament així ha estat, i, per tenir-ne un coneixement
complet, preguntem al Govern en quines dates s’han mantingut les converses a les
quals fa referència el correu rebut, quins són els temes que s’hi han tractat, quins són
els problemes que s’han resolt i quines són les solucions que s’han adoptat per
resoldre’ls. Així mateix, preguntem al Govern quins són els problemes que encara, en
la seva opinió, queden pendents de resoldre.
També el mes passat vàrem demanar al Govern que reconegués com a interlocutora
en temes d’Habitatge la secció de la PAH que recentment s’havia constituït al Masnou,
que els facilités la informació que li havia sol·licitat des de feia uns mesos, i que ens
fes arribar una còpia d’aquesta informació. Donat que no hem rebut la còpia
esmentada hem de deduir que, o bé la informació no els ha estat facilitada o bé el
Govern ha oblidat de fer-nos-la arribar. És per això que insistim en les nostres
demandes del Ple anterior i preguntem al Govern quines són les actuacions que,
relacionades amb polítiques d’Habitatge, pensa desenvolupar en els propers dos anys.
Així mateix, el nostre grup s’ofereix a col·laborar en totes aquelles actuacions que,
adreçades a facilitar l’accés a un habitatge digne al major nombre possible de
ciutadans i ciutadanes del Masnou, especialment als més desfavorits, plantegi el
govern municipal.
I l’última, és insistir en la demanda que també vàrem fer el passat Ple de maig al
Govern, en el sentit que convoqui a tots els grups municipals per tal de treballar
possibles estratègies destinades a disminuir, en la mesura del possible, els efectes
que l’actual crisi econòmica està provocant entre algunes de les famílies del Masnou
en relació a l’habitatge. Gràcies.
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El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies senyor alcalde. Primer, a títol personal, vull agrair el posicionament que
ha fet vostè, senyor alcalde, en nom del Govern, manifestant la voluntat que una de les
persones del grup que formen doncs no participarà de les votacions, jo crec que és un
gest que l’honora.
Voldria agrair la resposta que la senyora Sílvia Folch m’ha facilitat. No he pogut llegirla detingudament, la dono per resposta, analitzaré el seu contingut i, en tot cas, si crec
que cal algun tipus més d’informació ja em posaré en contacte amb vostè.
Hem rebut queixes de les accions del servei de jardineria en alguns espais. Jo, en
anteriors plens, he felicitat al govern pel que considerava una bona feina d’allò que he
anat veient en determinats espais. En aquest cas, hi ha una crítica, jo crec que val la
pena traslladar-la, m’estic referint al talús de l’escola bressol pública Sol Solet, que
sembla ser que, degut a l’arribada de l’estiu, ha sorgit en aquell talús una flora
d’aquesta que és espontània, que embellia l’entorn, i el servei de jardineria, jo entenc
que amb directrius que li han donat i entenem que es tractava de plantes diguem no
plantades ni ornamentals, les han eliminat, han deixat el talús ras. Nosaltres creiem
que encara que sigui espontani allò fa més maco que no pas el no res. Volem
traslladar aquesta observació perquè ho traslladi al departament corresponent.
Des del mandat passat, el nostre Ajuntament és soci benefactor de la Fundació per la
Prevenció dels Residus i Consum, amb la qual ja vam col·laborar estretament amb
diverses accions. Aquesta fundació va ser la que va impulsar la campanya d’eliminació
de les bosses de plàstic que es va fer tant famosa. Nosaltres hem col·laborat amb
promoció de l’eliminació de les bosses de plàstic, així com per exemple amb un estudi
de la qualitat de l’aigua del Masnou. Precisament, la meva intervenció es fa en el sentit
que el proper 3 de juliol se celebra el dia internacional lliure de bosses, doncs el que a
mi m’agradaria saber és si l’Ajuntament ha previst algun acte, si no l’ha previst, doncs
jo els suggeriria que es posessin en contacte amb aquesta fundació de la que,
repeteixo, en som col·laboradors, o socis benefactors, com diuen ells, perquè els
assessorés o els facilités algun tipus d’activitat vinculada amb aquest tema.
Aprofitant que parlo de la fundació, vull comentar un cas que està portant aquesta
fundació, una prova pilot que està portant al municipi de Cadaquès, relativa a un
sistema de retorn d’envasos de beguda, jo crec que és un tema prou interessant
perquè pugui ser aplicat en un futur al Masnou, vinculat al contracte de neteja. Jo el
que els demanaria és que es desplacessin, facin un contacte amb la fundació per
conèixer quin és l’abast de la prova pilot i si s’escau desplaçar-se el regidor i personal
tècnic in situ per veure com està, i a veure si és viable la seva aplicació al municipi del
Masnou.
I ja que parlem també del concurs de neteja, jo, senyor Matas, vull recordar-li que el
temps passa inexorablement, ja el passat 31 de gener vam aprovar el plec transitori
del concurs que està en vigor, per un termini. Una data de finalització té data de
caducitat i nosaltres vam votar a favor amb la voluntat de participar-hi activament des
del primer moment. Ja els vam avançar que aquell vot afirmatiu no es tractava d’un
xec en blanc, han passat ja mesos, i no tenim coneixement, no vull dir que no però
nosaltres no en tenim coneixement. Una de les coses que vam demanar era que
volíem mantenir una reunió amb l’equip redactor, volíem conèixer quines eren les
seves impressions i quin seria el sentit que volien donar a la redacció del plec. I a
hores d’ara encara no ens hem pogut reunir. El nostre grup creu que és molt important
també participar d’aquestes reunions per poder establir les línies vermelles, com a
mínim les que el nostre grup creu que no s’han de travessar, o en les quals cal
incardinar el disseny del plec. El que ens agradaria saber és saber com està el procés,
que ens informin, si és possible en aquest plenari, de quin és l’estat d’aquest procés;
saber si hi ha previst per abans que marxem de vacances que ens presenti l’equip
redactor extern, i quant preveu que tindrem ja la primera reunió de treball amb algun
document perquè els grups ja podem fer aportacions pel disseny del plec. Moltes
gràcies.
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La Sra. Núria Fusellas
Gràcies, bona nit. El Ple passat vaig fer la següent intervenció: El dia 22 d’abril, ja fa
ben bé un mes, vaig enviar un mail a Alcaldia, del qual no he tingut resposta, en
relació a la moció aprovada sobre la reforma urgent de les rendes mínimes d’inserció i
de suport a la ILP de renda garantida de ciutadania. Encara avui, 20 de juny, no he
obtingut resposta, ni he vist que se n’hagin tirat endavant els acords, és a dir, donar el
suport institucional necessari, així com facilitar la difusió del procés de recollida de
signatures de la ILP sobre la renda garantida de ciutadania, mitjançant els mitjans de
comunicació locals i a les entitats social del municipi. Recordo al govern que aquesta
moció va estar aprovada pel plenari i que tenen l’obligació de donar sortida als acords,
difondre i facilitar el procés de recollida. Com que sembla que no hi ha cap intenció de
fer-ho, i em sembla increïble que pugui ser així, perquè, repeteixo, va estar aprovada
pel plenari, sortirem nosaltres, el nostre grup, a recollir les signatures aquest dissabte,
al migdia. És possible que no ens oblidem de comentar com ha anat tot plegat, i
perquè estem fem l’oposició la feina de l’Equip de Govern.
Passo ara a felicitar-los perquè, finalment, el CIRD està ubicat en un lloc adequat.
Benvinguts al sentit comú. Els recordo que la decisió de treure el CIRD de la Casa de
Cultura i ubicar-lo a Roger de Flor ja estava presa abans que la Casa de Cultura
hagués de ser desallotjada. Al Ple de desembre de 2011, el meu grup presentava una
moció per preservar la continuïtat del CIRD. I la vàrem haver de retirar perquè no
volíem incorporar les esmenes de l’Equip de Govern, en què, entre altres coses,
platejàvem la ubicació de Roger de Flor com idònia. Aquell dia ja els avisàvem, és
important subratllar que el CIRD rep una subvenció important i que l’edifici de Roger
de Flor no és un espai adequat, no és un espai públic diferenciat i les usuàries no
tenen accés directe.
Així ha estat, ni l’ICD ni la Diputació han atorgat la subvenció per aquest motiu durant
el curs passat, i això els ha portat a rectificar, cosa que celebrem pel benefici de totes
les usuàries, que som moltes.
La Sra. Marta Neira
Gràcies, senyor Alcalde. Bona nit a tothom. Bé, jo voldria agrair, però fer algunes
matisacions a la resposta que m’ha donat el senyor Matas, sobre les guinguetes. Jo li
feia un suggeriment per afavorir que les guinguetes de la platja puguin fer les seves
activitats culturals. A veure, vostè, senyor Matas, em contesta que l’Ajuntament ha de
vetllar pel Pla d’usos de temporada que fa referència a les activitats ordinàries, i jo li
plantejava que les activitats culturals de les guinguetes s’haurien de considerar com a
activitats extraordinàries. Vostè mateix diu, referent a les activitats de la platja: segueix
sent preceptiu que es demani autorització a la Generalitat per qualsevol actuació que
es vulgui realitzar, sigui esportiva o cultural. Doncs això és el que li estic dient, que de
la mateixa manera que demanen l’autorització de la Generalitat per fer el Fascurt, el
Ple de Riure, que tinguin una reunió amb les guinguetes, que programin les activitats
culturals que vulguin fer, i que demanin el permís a la Generalitat, això és el que li estic
demanant; perquè jo no sé si ho ha entès, però amb les limitacions que els ha posat és
impossible que puguin fer activitats culturals, ni monòlegs, ni concerts. Per tant, espero
que ho facin, i no m’ha contestat això. Senyor Matas, el diumenge 16, al diari Ara,
l’Ajuntament del Masnou, va fer una publicació en què diu textualment: “A les
guinguetes podràs degustar un aperitiu a la vora del mar, o viure una nit d’estiu
fantàstica amb espectacles, monòlegs i música en directe”. Anem a veure. Com li
explico que ja han dit les guinguetes que amb la capacitat que tenen en aquest
moment no poden fer aquestes activitats? Que les pensa pagar vostè, aquestes
activitats? Què és el que no entenen? No, ja, si volen fer algun comentari, per això
estan, per debatre i perquè em contestin.
A veure, passem a un altre tema, senyor Matas. Parlem de les banderes blaves. I, per
tant, parlem de la seva gestió al capdavant de la Regidoria de Medi Ambient.
Certament vostè ha batut el rècord de mala gestió, tant que l’ha dut a perdre les dues
banderes blaves. La de la platja d’Ocata, que s’havia mantingut amb alguna
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interrupció, és cert, durant més de vint anys; i l’obtinguda l’any passat, de la platja del
Masnou. Senyor Matas, vostè és el responsable directe de la pèrdua de les banderes
blaves, i ha d’assumir aquesta responsabilitat; i perquè simplement l’Ajuntament és
qui ha de fer la sol·licitud de la bandera blava, és l’Ajuntament qui ha de vetllar i
mantenir la platja en condicions per poder tenir aquest distintiu. I si hi detecta algun
problema, doncs l’ha de resoldre, o instar a qui correspongui perquè ho faci. En
definitiva, és l’Ajuntament qui ha de vetllar pels interessos de la ciutadania; i, per tant,
quan les coses es fan bé, el mèrit és de l’Ajuntament, del Govern Municipal en general,
i del responsable de Medi Ambient, en aquest cas en particular. Vostè mateix, senyor
Matas, ressaltava l’any passat el mèrit, l’encert, del seu antecessor senyor Eduard
Garcia, per haver obtingut per primera vegada la bandera blava de la platja del
Masnou. És just, estic d’acord, però senyor Matas, de la mateixa manera que
reivindiquem els èxits, també hem d’assumir els fracassos i els errors; i vostè no
nomes no assumeix la responsabilitat política que li pertoca, sinó que culpabilitza les
guinguetes i el Càmping Masnou del seu fracàs, la qual cosa és el súmmum de la
irresponsabilitat. Ja sé, senyor Matas, que ara em traurà la carta de l’Associació
d’Educació Ambiental, la qual genera més preguntes que respostes: quan ha fet la
inspecció l’ADEAC, com saben que el vessament és culpa del càmping? Perquè s’ha
d’aclarir que sempre que es parla de les mesures d’aquella aigua, un dels punts és
davant del càmping de Masnou, no vol dir que tot el que passi davant del càmping del
Masnou sigui culpa del càmping del Masnou, cosa que haurien d’haver aclarit.
Més preguntes poden ser que aquest vessament sigui del col·lector del Consell
Comarcal, o de l’incorrecte funcionament del clavegueram. Qui va determinar i va
comunicar que el vessament era del càmping? I la pregunta més important, han resolt
el problema: han demanat un mostreig addicional? Miri, l’any passat, l’anterior i l’altre,
sempre ha hagut sobreocupació de la platja en hores nocturnes, i mai, mai, ha estat un
motiu per denegar la bandera blava, que hi ha de diferent aquest any?. Qui ha
sancionat les guinguetes?, qui ha informat sobre aquest aspecte? Moltes preguntes
sense resposta, però segur que molts intuïm la resposta. Oi que sí? És evident que ni
les guinguetes han ocupat més que altres anys, ni el càmping Masnou, si us plau,
embruta les nostres platges; És més, són per raons òbvies els primers interessats en
que la platja estigui en bones condicions. En aquest sentit vull destacar els informes de
l’Agència Catalana de l’Aigua, que destaca que les mostres obtingudes de l’aigua
davant el càmping del Masnou són d’una qualitat excel·lent, que per cert, si em
permeten, vull ensenyar-los (en aquest moments ensenya a les persones assistents
unes fotografies). Això són els tres punts on es prenen les mostres d’aigua, que són el
carrer Brasil, a l’alçada del club Nàutic, i a l’alçada del càmping Masnou, i es prenen
mostres setmanalment, val. Mostres davant del càmping del Masnou, excel·lent,
excel·lent, excel·lent, excel·lent, excel·lent, bona, bona, excel·lent. A veure, això és el
que haurien d’haver publicat al web, senyor Matas, això és el que hauria d’haver
publicat a la web i no el que ha fet. És veritat que hi ha un nou criteri de l’ADEC que
diu que totes les mostres han de ser excel·lent, però bé, s’ha d’explicar que és bona,
no és que estigui malament. I en tot cas tenen la possibilitat de demanar un mostreig
addicional. Jo per això abans he fet aquesta pregunta, a veure si l’havien fet. En
aquest sentit, bé, podríem de la mateixa manera que culpa el Càmping Masnou, i les
guinguetes de la pèrdua de la bandera blava, també els podria agrair a ells l’obtenció
de les banderes blaves els anys anteriors, en lloc d’agrair-li al senyor Eduard Garcia.
Jo, senyor Matas, crec que la manca i de responsabilitat política l’ha de compensar, jo
crec que l’hauria de compensar amb la seva dimissió. I, si més no, almenys fer una
disculpa pública, perquè jo crec que amb la seva actitud i la seva gestió va en contra
dels interessos del Masnou, de la nostra ciutadania, dels nostres emprenedors, i dels
nostres empresaris, i perdoni que li digui, però això és intolerable. Moltes gràcies.
El Sr. Àngel Lugo
Bona nit a tothom. Volia donar contesta al senyor Màxim. En primer lloc, demanar-li
disculpes, bé, pel fet de no contestar-li, és perquè primer havia demanat a l’inspector
que fes un control exhaustiu verificant si aquests problemes es donaven en altres
plafons. Bé, la contesta és ben senzilla, en els que es consideren plafons municipals,
en aquells que són tancats amb vidre, no hem detectat cap anomalia, entenem segons
l’article 99, que la resta de plafons són d’ús públic, aquí jo crec que més que entrar en
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una discussió legal, és més una qüestió ètica. Jo, si vol, em puc comprometre a
intentar contactar amb aquesta empresa i posar-li els punts sobre les is, però, en
principi, no detectem que hi hagi un problema legal en aquest aspecte. Sí, precisament
és la que estava mirant, que és la que em va fer arribar l’inspector, i és l’article 99, més
concretament, de l’Ordenança Municipal de convivència ciutadana, on estableix la
propaganda comercial d’espectacles, s’haurà de col·locar en el llocs autoritzats per
aquest Ajuntament.
Em sembla només que és un plafó o dos.
El Sr. Màxim Fàbregas
Com a mínim, el fet s’ha produït en tots els plafons del Camí Ral i el plafó situat davant
l’estació del Masnou va quedar totalment cobert.
El Sr. Àngel Lugo
Bé, doncs mirarem de fer una investigació.
El Sr. Pere Parés
En qualsevol cas, voldria dir al senyor de las Heras que per Sant Joan hi ha un
desplegament amb col·laboració amb Mossos d’Esquadra, junt amb la nostra policia,
que vetllarà sobretot en la línia costera. Mossos d’Esquadra, Renfe i Policia Local,
estaran activats, es tornarà a produir, l’any passat estem satisfets, és a dir, va ser
raonablement satisfactori, que va haver-hi un dispositiu correcte, i aquest any es
tornarà a repetir, va ser gairebé tema únic de la darrera Junta de Seguretat, el
desplegament. Si de cas, ja li informarem doncs de manera més precisa del nombre
d’efectius, o si hi haurà un desplegament especial per Sant Joan.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies senyor alcalde. Voldria comentar el que ens ha proposat o ha comentat la Sra.
Carmen Martínez en relació a la parada que han sol·licitat els taxistes a l’estació del
Masnou. I la meva resposta, segurament a la resposta no m’he explicat prou bé, però
el que volíem, com a Govern, era comentar que l’escotadura que hi ha a tocar de la
carretera nacional II, i l’estació de Masnou, aquella escotadura no és competència de
l’Ajuntament, en tot cas l’Ajuntament pot estar d’acord o no que es posi una parada de
taxis allà, que en principi ho veuríem amb bons ulls, però el que passa és que
l’Ajuntament no pot autoritzar posar allà una parada de taxi.
Una altra cosa que comentava la Carme és que la parada aquesta de taxis el que no
hauria de fer és eliminar les places que hi ha reservades per a persones amb
discapacitat que vulguin accedir al transport públic, és a dir, a Renfe. D’altra banda,
hem fet gestions tal com comento a la pròpia carta, a traves del Port perquè ja fa uns
anys es va comentar als taxistes de tenir una parada a tocar a l’estació del Masnou,
dins del Port esportiu, que de fet queda més a prop que l’escotadura aquesta, que la
majoria d’usuaris del servei de taxis és probable que vinguin de Barcelona i parin a
l’estació del Masnou, i per tant si es posa la parada a tocar a la sortida que hi ha
d’accés des de l’estació de Masnou al Port, estan més a prop els taxis que no
l’escotadura que queda a l’altre banda de la via, perquè han de travessar la via, per
tant com a Govern creiem positiu que s’ubiqui una parada de taxi en el Port. Però ara a
l’escotadura no pot ser l’Ajuntament qui l’autoritzi. Podem estar d’acord, o no, ens
semblaria bé la proposta però no haurem de ser nosaltres, hi ha una altra
administració que hauria de donar l’autorització. Quant a ubicar-la al Port, tampoc la
podem autoritzar nosaltres, però hem parlat amb Promocions Portuàries, que és
l’empresa que gestiona el Port, i ho veuria amb bons ulls, però en funció de les
condicions que demanessin els taxistes.
I en relació a l’apunt que ha fet el Sr. Xavier Serra en relació a la plaça a questa que hi
ha davant de l’edifici de Roger de Flor, allà no és permès l’aparcament, el Sr. Jordi
Matas, em sembla que era dissabte passat, em va enviar una fotografia a traves del
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whatsapp i em comentava, mira, hi ha veïns, o conductors que estan estacionant allà.
Ara jo he passat i efectivament, n’hi havia tres, jo no sé si és que la senyalització que
hi ha allà no és prou clara, però allà la senyalització el que vol indicar, el que s’ha
d’analitzar és si és prou clara, és que està prohibit estacionar, excepte per horari
d’oficina i per fer gestions a l’OAC. En tot cas, analitzarem la senyalització i, si convé,
la reforçarem per tal d’impedir que fora de l’horari d’atenció al públic de l’OAC es doni
estacionament allà, que sovint pel que ha comentat vostè s’allarga durant tota la nit.
Gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Per donar resposta al Sr. Frans Avilés respecte al tema de les escoles concertades.
De les tres escoles concertades, evidentment una, l’Escola Sagrada Família, és la que
ha patit la davallada d’inscripcions aquest any. Per aquest motiu, i en previsió que
poguessin perdre el concert, vam demanar una reunió urgent amb el Director General
de les escoles concertades de la Via Augusta, del Departament. Reunits amb ells, no
ens ha donat una resposta definitiva, evidentment serà l’escola qui la rebrà en primer
terme, i la tindrem al mes de juliol. L’expectativa no és massa bona, de cara al tema
del concert, però ho estan estudiant, i, per tant, no en sabem res més. Com a
Ajuntament, vam demanar prioritat al fet que no es perdés, l’escola sí que ens ha
tramès que.,en reunió interna, mantindran la línia, és a dir, passi el que passi,
mantindríem les deu línies d’escolarització, al marge de si hi ha concert o no. De
moment, la pròpia fundació hauria admès fer-se càrrec en el cas que arribés la carta
dient que es perdria aquest concert. A dia d’avui, encara no en tenim notificació.
El Sr. Ferran Flo
Gràcies senyor Alcalde. És per una resposta al Sr. Avilés en referència al mosquit
tigre. Ha nomenat allà, a l’antiga Dogi. No en tenim constància en aquet moment que
hi hagi presència del mosquit tigre, de tota manera sí que s’ha enviat un requeriment,
sistemàtic, de totes les zones que pugui haver mosquit tigre, dient-los que no hi hagi
acumulacions d’aigua, bassals, etc. I les rodes velles de cotxes, que és on té més risc
d’aigua i que hi pot haver el mosquit tigre. De totes maneres, hi anirem, anirem a fer un
volt per allà per veure si hi ha presència o no de larves, etcètera, de mosquit tigre, ja
direm alguna cosa.
El Sr. Jordi Matas
Sí, pel Sr. Avilés ja li respondré amb més detall. Vam estar parlant del que s’havia fet,
s’havia reforçat encara més el terra, aquell punt de Mare de Déu del Carme, ja en
parlarem en aquest sentit.
Referent al que és guinguetes de la platja, les guinguetes que ens has sol·licitat poder
realitzar les activitats, se’ls està responent favorablement; per tant, poden fer les
activitats dintre de l’espai que nosaltres tenim concedit pel Pla d’Usos. Fora d’aquest
espai, igual que qualsevol altre entitat, han de demanar permís a la Generalitat. Això
sí, nosaltres, excepte dos que a dia d’avui no tinc constància que ho han presentat,
que és el mateix concessionari i que encara no ha presentat la sol·licitud de poder
realitzar els espectacles, els altres quatre sí, ja ho han tramitat, això ho tenen.
Per altre banda, tema de la bandera blava, Sra. Neira, per mi falta a la veritat, falta a la
veritat, en el sentit que la pèrdua de la bandera blava no és per culpa d’una gestió
meva o d’aquest Equip de Govern. Ho sento però no és així, la qualitat de l’aigua és
excel·lent, l’any passat, no en tres punts sinó en quatre punts, on s’agafen mostres, el
Sr. Suñé va estar dies enrere i va poder verificar tota la documentació referent a la
bandera blava i tots els tràmits que la regidoria ha fet en aquest sentit. S’ha sol·licitat
tot exactament igual que els anys anteriors, tot. Per una altra banda, jo no he
culpabilitzat les guinguetes ni el càmping, l’escrit que es va publicar al web, en aquest
sentit, posava en dubte que el càmping en aquest sentit fos la causa de la platja del
Masnou, i estava en desacord que per l’accés excessiu de les guinguetes fos motiu
per treure’ns la bandera blava. He demanat, i a hores d’ara encara no he rebut, el Sr.
Suñé també ha comprovat la carta que es va enviar, i a dia d’avui li haig de dir que
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encara no hem rebut resposta, de les explicacions i dels motius concrets de per què no
se’ns ha concedit. Per paraules amb converses amb alguns concessionaris ens han dit
que van passar a l’agost, dues noies, que van venir per aquí; fora d’això no tenim
coneixement de ningú ni se’ns ha dirigit a l’Ajuntament, són comentaris que ens han fet
els mateixos concessionaris. Per una altra banda, qui ha sancionat entenem que és la
mateix que ha pres aquest mateixa decisió, no tenim constància de ningú, només
l’associació és la que ha decidit no concedir-nos la bandera blava per aquest any. La
qualitat, ja ho he dit, és la mateixa, de l’aigua i de la sorra, s’ha mantingut, estem
parlant de la temporada passada, els mateixos requisits i actuació a les platges dels
anys anteriors, actualment, a la platja, aquest cap de setmana l’aigua era transparent,
per tant, tant de bo continuem així en aquest aspecte.
Parlant amb el tècnic del Consell Comarcal també ens posa en dubte que pugui ser el
càmping el motiu de la platja del Masnou, igual que nosaltres a dia d’avui dubtem
d’aquest tema. S’ha de fer una revisió i s’ha d’analitzar què ha passat aquí, quan no
tenim coneixement d’aquet tema, que fos motiu o que hagi passat un aspecte com el
que diuen ells que va passar. Per tant, repeteixo, no estic culpabilitzant uns i uns altres
d’haver perdut aquest tema, no estic d’acord en com se’ns ha castigat per aquest
aspecte.
La Sra. Marta Neira
Simplement una cosa, Sr. Matas, vostè és el regidor de Medi Ambient. Sí, veritat?,
doncs vostè és el responsable polític, a veure si ho entén. I no és veritat que hagi
culpabilitzat el càmping Masnou i les guinguetes, perquè la primera notícia que surt a
la web diu concretament, que les causes són el càmping del Masnou i les guinguetes, i
ho diu clarament, després hi ha una rectificació, després hi ha una rectificació i vostè
mateix ha dit que estan comprovant, perquè clar, hi ha moltes preguntes, hi ha molts
dubtes, precisament per això no havia d’haver-hi aquesta publicació, Sr. Matas.
El Sr. Jordi Matas
Només una matisació, la notícia al web argumentava, primer, els motius que ens
havien posat, el que no és lògic és dir no estem d’acord amb aquest tema, llavors la
gent pregunta per què, perquè se’ns ha dit una platja per aquest motiu i l’altra platja
per aquest. I nosaltres dèiem que no estàvem d’acord, senzillament això, no ens
posarem d’acord si vostè em vol perseguir, doncs molt bé.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, per donar resposta a una de les preguntes que ha fet el Sr. Màxim Fàbregas, i va
adreçar a l’Equip de Govern, i a la regidoria d’Habitatge. No se li ha donat resposta
perquè té la lectura de la pregunta que vostè va fer. Nosaltres ens ho vam prendre
més com un prec o un suggeriment que no pas com una demanda. Pel que fa a la
documentació, vostè parlava que els faciliti la formació que han sol·licitat des de fa uns
mesos, i no vam saber entendre que vostè també volia una còpia, de totes maneres si
vol la llegeixo amb veu alta.
Si hem permet, almenys pel paper que jo tinc, que entenc que és una còpia fidedigne
del que vostè va presentar, diu i llegeixo literalment: “Tenim notícia de que el Masnou
s’ha constituït una secció de plataforma d’afectats per la hipoteca i que han mantingut
contactes amb el govern municipal, demanem al govern que el reconegui com ha
interlocutors amb temes d’habitatge conjuntament amb les entitats social que tenen
entre els seus objectiu atendre les necessitats de les persones del Masnou afectades
per la problemàtica dels desnonaments i els grups municipals i que els faciliti la
informació que els hi ha sol·licitat des de fa mesos”. Per tant, entenc, que el que
demana és que els faciliti a ells, en tot cas, aquí tampoc interpreto que hi hagi una
pregunta sinó que el que vostè fa és un suggeriment o és un prec, no, i demanava que
convoqués al Govern, és a dir, el que hi volia transmetre és que si no se li ha donat
resposta és perquè precisament, perquè no vam entendre que això era una pregunta,
sinó que vam entendre que era un prec o un suggeriment, i per tant actuarem en
conseqüència, i que si no s’havia donat la informació a vostè és per perquè vam
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entendre que no ens la demanava sinó el que vostè demanava és que li facilitéssim a
la plataforma d’afectats la documentació que ells ens demanàvem. Res més, només
volia dir això.
A proposta de la presidència, es proposa fer un recés de cinc minuts.
El Sr. Pere Parés
Us recordo que, a l’efecte del còmput de votacions serem 19. La Sra. Folch no
s’absentarà de la sala de plens, hi serà com a públic i no votarà.
10) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre el deute de la
Generalitat i el finançament local
El Sr. Artur Gual i Castellana llegeix la moció següent:
“Si bé som plenament conscients que l’actual situació econòmica, crítica i excepcional,
està afectant a totes les administracions, a ningú se li escapa que aquesta afecta de
manera especial al món local.
Els Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya estan disminuint
progressivament els recursos compromesos amb els ajuntaments i aquesta última no
resol el deute pendent amb el municipalisme.
Una minva d’ingressos a la que cal afegir, entre d’altres, la caiguda dels ingressos
propis; el descens generalitzat de l’activitat econòmica; les retallades en subvencions
com en l’àmbit educatiu català; els augments de la tarifa de l’aigua per part de l’ATLL i
de l’IVA per part del Govern de l’Estat, i que han comportat nous sacrificis econòmics
per a les arques municipals.
En l’àmbit econòmic els ajuntaments catalans patim una situació financera límit. Una
situació, agreujada amb el deute que la Generalitat de Catalunya té amb el món local.
Exigim a la Generalitat que resolgui aquest deute pendent amb els ens locals que,
calculem pot ser d’uns 1.000 milions d’euros. Sabem que hi ha deute no reconegut
perquè no computi com a dèficit. Demanem al Govern català que aprofiti el nou Pla de
proveïdors anunciat pel Ministre Montoro, que prioritza els ajuntaments a l’hora de
cobrar els diners pendents de les autonomies, i que pagui immediatament als
ajuntaments catalans.
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una moció en aquesta línia, que insisteix
en la necessitat de redactar de manera urgent la nova Llei d’Hisendes Locals, la qual,
s’hauria de tramitar juntament amb la nova Llei de Governs Locals de Catalunya, tenint
com a eix rector el model de finançament local que fixen els principis estatutaris.
Demanem, en definitiva, que d’una vegada, es resolgui el greu problema de
finançament del món local. Necessitem un finançament just i suficient que garanteixi
la qualitat de prestació dels serveis públics. Volem un nou i millor finançament local,
fonamentat en el nostre marc institucional que permeti atendre les competències
transferides.
Instem a la Generalitat a garantir el finançament dels serveis públics conveniats amb el
món local, així com els seus compromisos econòmics mitjançant la Llei de Barris i en
favor dels serveis socials, pactant com es manté la cohesió social i no deixant sense
assistència ningú. Volem un model de finançament local consensuat, que garanteixi
l’autonomia política local i unes competències i recursos econòmics clarament definits.
Exigim un finançament adequat i suficient pel desenvolupament de les polítiques
públiques i prestació dels serveis que els ajuntaments donem.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament del Masnou acordi:
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1. Demanar a la Generalitat de Catalunya a fer públic, en el termini d’un mes, el
deute que té reconegut a favor de l’ajuntament del Masnou, així com tots aquells
derivats d’acords i convenis signats entre la Generalitat i l’ajuntament del
Masnou encara que no constin com a deute reconegut.
2. Enviar en el termini d’un mes a l’ajuntament del Masnou un certificat que acrediti
el deute global amb aquesta institució, per tal que consti com a deute reconegut,
i a signar els convenis pendents amb l’ajuntament del Masnou per tal de
formalitzar aquest deute.
3. Liquidar a l’ajuntament del Masnou el total dels deutes reconeguts i no
reconeguts en el termini màxim de tres mesos.
4. Redactar de manera urgent una Llei de Hisendes locals de Catalunya que
desenvolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Aquesta Llei ha de tenir
com a eix rector, un model de finançament
incondicionat segons preveuen els principis estatutaris, i s’haurà de tramitar al
mateix temps que la Llei de Governs Locals.
5. Complir els terminis acordats amb les Diputacions en el Pla extraordinari
d’assistència financera local, que va consistir en un préstec a la Generalitat de
211 milions d’euros, i que instava al Govern a retornar aquest préstec abans de
finalitzar el 2012.
6. Fer públic el llistat d’inversions aprovades, pressupostades i no executades amb
l’ajuntament del Masnou i consignar una dotació extraordinària als propers
pressupostos que possibilitin acabar les obres i prestar els serveis ja iniciats.
7. Demanem al Govern català que aprofiti el nou Pla de proveïdors anunciat pel
Ministre Montoro, que prioritza els ajuntaments a l’hora de cobrar els diners
pendents de les autonomies, i que pagui immediatament als ajuntaments
catalans.
8. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la
Federació de Municipis de Catalunya i a les entitats locals del nostre municipi.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. F. Xavier Serra
En nom del nostre Grup, i en aquesta que és la primera de les mocions que es vota,
agraeixo el gest que ha tingut l’Equip de Govern en el tema dels vots. També vull
mostrar el nostre suport a aquesta iniciativa, cosa que hem fet ja en alguna altra
ocasió en aquest Ple, i que també s’ha fet en altres institucions, com el Consell
Comarcal, en un sentit absolutament similar. Recordo que, a més, aquests diners que
es deuen, molt sovint van a parar o haurien de servir per poder suportar la despesa en
temes tan importants com els serveis socials o l’educació, que són dos dels elements
afectats de manera greu per aquest tipus d’impagaments, i que això afecta
directíssimament la vida quotidiana dels vilatans, i més en un moment de crisi com
l’actual, i per això cal que els diners arribin d’una vegada. De la mateixa manera que la
Generalitat, amb tota la raó, reclama a l’Estat que pagui els deutes que té assumits
amb Catalunya, en tota una sèrie de qüestions, entre elles, els temes de l’Estatut,
perquè és una institució que està molt més a prop del ciutadà que no pas
l’Administració de l’Estat. En el mateix sentit, i encara més, l’Ajuntament necessita
aquests diners per poder fer aquestes polítiques que van adreçades al ciutadà i que es
reclamen de manera directa.
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El Sr. Artur Gual
Únicament per agrair el suport de tots els grups municipals i agrair, encara que no
hagin votat la Sílvia ni l’Elena, que avui no hi són, que de ben segur que haurien votat
també en el mateix sentit.
11) Moció presentada pel Grup Municipal PSC-PM del Masnou, amb l’esmena
incorporada del Grup Municipal de CiU, de reconeixement de l’habitatge com a
dret social
La Sra. Sílvia Folch Sánchez es queda a la sala de plens com a públic i no forma part
de la corporació.
El Sr. Ernest Suñé i Nicolás llegeix la moció següent:
A la vista de l’escrit d’esmenes presentat pel Grup Municipal de CiU, i d’acord amb el
dictamen de la Comissió Informativa de Foment del 10 de juny de 2013, la moció
presentada pel Grup Municipal PSC-PM queda redactada de la manera següent:
“Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi
que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit
que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu
habitatge habitual.
Des de l’any 2007, any en què va esclatar la crisi, fins a dia d’avui, el nombre
d’execucions hipotecàries a l’Estat espanyol ha superat amb escreix les 400.000. Per
exemple, només en l’últim trimestre de l’any 2012 s’han comptabilitzat, segons dades
del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), 19.324 execucions hipotecàries a
Espanya, i d’aquestes, 3.879 a Catalunya.
Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i
efectives, solucions reals als problemes de la ciutadania com és la situació que s’està
produint a la nostra vila, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos
de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals. Hem d’evitar que les
conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte
hipotecari: les famílies. Per això, ara més que mai, són indispensables polítiques que
atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata
i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les
mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre o pal·liar la situació
dels deutors hipotecaris. I els ajuntaments, com institucions més properes a la
ciutadania i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no ens podem quedar
de braços creuats.
Atès que altres organismes, com per exemple la Junta d’Andalusia ha aprovat
recentment un Decret-Llei per posar fre al drama dels desnonaments i en
reconeixement de l’habitatge com a dret social.
Atesa la possibilitat de legislar i desenvolupar altres tipus de mesures que permetin
que els habitatges desocupats es destinin a lloguer social, incentivant, per exemple,
l’entrada al mercat del lloguer dels habitatges desocupats propietats de bancs i
promotors.
En aquesta mateixa línia, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una modificació
de la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya (Proposició de Llei de modificació de la
llei 18/2007, 28 desembre) que adapta el Decret-Llei de la Junta d’Andalusia i
contempla mesures excepcionals com l’expropiació temporal de l’ús dels habitatges en
procediment de desnonament hipotecari a Catalunya en el cas d’entitats financeres
que hagin rebut ajuts públics. L’objectiu d’aquesta és protegir les famílies en risc
d’exclusió i implantar una mesura de caràcter excepcional per a casos excepcionals,
que permeti disposar dels habitatges que estiguin en procés de desnonament com a
habitatges habituals i permanents durant un període de tres anys, sempre i quan les
entitats financeres prestadores hagin rebut ajuts públics.
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Per tot plegat, insistim en la necessitat de defensar un canvi legislatiu urgent, que
adapti el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les necessitats de les
persones afectades.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament del Masnou acordi:
1.-Manifestar la nostra defensa de l’interès general davant els interessos particulars,
contràriament a la submissió del Govern central als dictàmens de la banca.
2.-Instar el Govern central a reformar la Llei Hipotecària, així com la dació en
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual, exigint la
paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així
com els interessos de demora del deute.
3.-Instar el Govern de l’Estat a fer una llei de segona oportunitat per a les persones i
de lluita contra el sobre endeutament, que pot suposar no només una solució personal
per als que es trobin en una situació que la fa necessària, sinó també una solució
social.
4.-Instar el Govern català a legislar reconeixent la funció social de l’habitatge, per tal
de garantir-lo com a dret social: amb mesures com ara l’expropiació temporal de l’ús
d’habitatges en processos de desnonament hipotecari a Catalunya en el cas d’entitats
financeres que hagin rebut ajuts públics; en els casos més greus d’emergència social;
fomentar el lloguer; i garantir que es pugui disposar dels habitatges que estiguin en
procés de desnonament com a habitatges habituals i permanents durant un període de
tres anys, sempre i quan les entitats financeres prestadores hagin rebut ajuts públics.
5.-Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al
Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, al
Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades i a les associacions
de veïns de la vila.”
El Sr. Eduard Garcia
Hi ha unes esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU.
El Sr. Ernest Suñé
Jo voldria fer un aclariment. Estem parlant d’una moció que ha estat presentada en
comissió i que ha estat, doncs, votada, informada. S’hi han presentat esmenes que
han estat informades i votades, i, per tant, jo entenc que el que fa el Grup Municipal de
CiU, i m’agradaria que la secretària m’ho aclarís, és presentar una esmena
transaccional, perquè, si no, no té cap sentit davant d’una moció ja informada en
comissió informativa tornar-hi a presentar in situ esmenes, i a mi m’agradaria en
aquest sentit que es repassés l’article 49 del Reglament orgànic municipal, que regula
les esmenes transaccionals. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
En part té raó.
El Sr. Eduard Garcia
M’agradaria fer una petita explicació. En tot cas, independentment del que pugui dir el
ROM i que evidentment vostè té raó, que aquesta moció va passar per comissió
informativa, va ser esmenada, i part de les esmenes van ser acceptades i van quedar
incorporades, i també es va parlar de la possibilitat de presentar una esmena amb la
voluntat de poder assumir el major consens possible. L’esmena que nosaltres
presentem no tenia cap més intenció que buscar aquest consens en el qual ens vam
comprometre a la comissió informativa. Si això té un problema formal, doncs nosaltres
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retirem les esmenes i no és la nostra voluntat crear cap tipus d’inconvenient formal
més enllà de la bona voluntat que vam entendre que hi havia a la comissió informativa,
res més.
El Sr. Ernest Suñé
Jo entenc la voluntat del ponent de CiU, però nosaltres demanaríem que fos retirada,
perquè, si realment hi hagués hagut una voluntat d’arribar a un consens, nosaltres,
com a ponents, n’hauríem d’haver estat informats, com a mínim abans d’entrar al Ple,
per intentar consensuar una postura comuna. El fet de presentar-la d’entrada sense
haver-la poguda estudiar, sense haver-la poguda consensuar, jo crec que impedeix
que el nostre Grup la pugui acceptar, i, per tant, doncs, agrairia que fos retirada i, per
tant, m’estalviaria haver-la de rebutjar.
El Sr. Eduard Garcia
Si li sembla bé, i en aquest clima de cordialitat i bona fe de les dues parts, el que li
demanaria, si fos possible, és votar per punts aquesta moció, excloent l’acord quart.
El Sr. Ernest Suñé
Doncs miri, també he de dir-li que una de les coses que hem debatut és la visió global
del que suposa aquesta esmena i creiem que ha de ser votada en la seva totalitat i,
per tant, tampoc no acceptaríem ni posaríem a votació l’esmena global amb tot el seu
conjunt, gràcies, la moció vull dir.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 10 vots a favor (ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita), 7 vots d’abstenció (CiU) i 2 vots en
contra (PP). S’aprova per majoria simple.
La Sra. Judit Rolán
Bona nit a tothom. Aquesta regidora creu que el reconeixement del dret a l’habitatge
és un dret constitucional, ha de ser considerat una necessitat bàsica imprescindible
per viure amb dignitat i seguretat, la seva vulneració posa en perill la integritat de les
persones afectades, i per desgràcia la situació actual no és gaire encoratjadora, i per
això donar suport a mocions com la presentada pel Grup Socialista és imprescindible
en aquests moments. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt breument. Hi veia alguns punts amb què potser no
estaria del tot d’acord. La veritat és que la situació real, actualment, és que hi ha un
gran desequilibri entre els desnonaments que s’estan produint dia a dia i el gran
paquet d’habitatges buits que hi ha en aquests moments, i, per tant, això és una
alternativa, això és una iniciativa per mirar de fer més petita aquesta escletxa, aquesta
distància, perquè la majoria de les persones, en aquests moments de crisi, en realitat
puguin viure i disposar d’un habitatge amb una mínimes condicions d’habitabilitat; per
tant, és una moció que enteníem que era positiva o que és positiva i que tant de bo es
legisli en el sentit que marca.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat que no a la pura demagògia, com no
podia ser d’una altra manera, i dic pura demagògia en majúscules. M’explico: aquesta
moció la presenta el Partit Socialista, PSC, partit estatal PSOE, que recordem la
trajectòria d’on ve i què és el que ha provocat, i que a sobre del respecte i les
explicacions que tant demana no va fer absolutament res, zero coma zero, aquesta és
l’única realitat. Jo els explicaré molt breument el que ha fet el Partit Popular en aquests
temes per intentar resoldre un problema molt important que s’ha trobat, un problema
de difícil solució en el qual s’ha posat molt bona voluntat per buscar bones solucions.
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D’altra banda, vull comentar que en el preàmbul manifesta el ponent la defensa de
l’interès general davant dels interessos particulars contràriament a la submissió del
Govern central als dictàmens de la banca. El Govern central no està sota els
dictàmens de la banca, el Govern Central està sota el dictamen del seu vot i de la seva
majoria per legislar. Després, a partir d’aquesta manifestació, fan quatre acords més,
en el quals insten, entre d’altres, que el Govern de l’Estat faci una llei de segona
oportunitat, a reformar la llei hipotecària, o sigui com si no s’hagués fet absolutament
res. Jo faré una mica de memòria, una mica de repàs, breument, perquè serien moltes
pàgines per llegir, i jo penso, així i tot, que aquest fòrum no sé si és el més adequat
per discutir aquests temes. Aquí potser ens interessa discutir temes més propis del
poble, temes com el dels veïns de la Colomina, la platja, la carretera, l’enllumenat, les
jardineries, però, bé, ja que hi ha aquesta tònica per part d’alguns partits aquí presents
a presentar contínuament mocions, que sembla que estiguem al Parlament de no sé
on, bé, doncs haurem de donar-hi alguna resposta o algun posicionament, almenys
per evitar que quedin enlaire una sèrie de manifestacions i posicionaments que com a
mínim són poc encertats, desmemoriats i obvien realitat que s’ha fet pel camí.
Què ha fet el Govern del Partit Popular? I seré breu per no allargar gaire la presentació
del meu argumentari. Doncs ha adoptat una sèrie de mesures davant dels deutors
hipotecaris, va començar amb el codi de bones pràctiques, acceptat per tota la banca, i
un codi acceptat és llei, un cop s’accepta és llei. I això va suposar l’inici del canvi en
una problemàtica que hi ha en un sector de gent que pot estar al voltant del 3,4% de
les persones que van demanar una hipoteca els últims anys i van agafar els preus més
cars i les hipoteques més elevades. S’ha fet també el projecte Llei de protecció dels
deutors de reestructuració del deute i del lloguer social. Aquí ho obvien i estan
demanant coses que ja s’han fet i s’estan legislant, i si cal es tornaran a legislar.
S’ha parlat i s’ha tractat del codi de bones pràctiques, entre altres punts, la quita i la
dació en pagament, s’han elevat els preus de l’habitatge hipotecat, a efectes que les
persones es puguin acollir a les fases de reestructuració, hi ha el deute per a persones
en situació de necessitat i s’ha fet una sistematització per poder reestructurar els
deutes, primer ve la reestructuració després ve un tema d’una quita, en un dels casos,
no entrarem en els detalls, i en un dels moments donats es pot entrar en el tema de la
dació en pagament de facto, i ho està exercint bona part de la banca en casos
determinats. S’ha inclòs perquè no surtin perjudicats en una sèrie de millores, com és
incloure els avaladors i fiadors, típicament, a vegades els pares, els avis o un familiar,
que avalaven una hipoteca i, com que el el deutor era insolvent, els arrossegava a ells
amb tota la seva problemàtica. Aquest tema també s’ha inclòs per protegir-los. S’han
delimitat els interessos de demora, s’ha permès que el deutor presenti plans de
reestructuració, s’ha reforçat el règim sancionador per l’aplicació del codi. Les entitats
que han acceptat el codi, que són totes, l’han d’aplicar sota pena d’aplicació
d’importants sancions, s’ha fet una suspensió de llançaments i la creació d’un fons
social d’habitatge, s’ha creat un fons social d’habitatge i sobre la marxa s’haurà de
veure si cal augmentar-lo i de quina manera, però és un tema que s’ha fet, etc., etc. No
vull entrar en tot el detall. Hi ha nou pàgines molt detallades de tot el que estic dient,
amb explicacions molt acurades, i penso que com a mínim aquesta moció és una
càrrega de demagògia, i, d’altra banda, el que he comentat, que no sé si és la nostra
feina, com a regidors del Masnou, dedicar-se a tractar aquests temes. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Jo no pensava intervenir, però nosaltres hem votat a favor de la moció perquè
compartim el 100% tant de l’exposició de motius com de les quatre propostes d’acord, i
som contraris a la intervenció que ha fet el regidor del PP, perquè creiem que sí que és
un lloc, l’Ajuntament del Masnou, en el qual es poden debatre i s’han de debatre
aquests temes, al Masnou hi ha problemes de desnonaments, al Masnou hi ha
problemes d’impagaments de lloguers i d’impagament d’hipoteques. Per tant, debatre
al Masnou la necessitat o no d’exigir tant al Govern de l’Estat com al Govern de
Catalunya de legislar d’una manera diferent a la que s’ha legislat fins ara crec que és
una cosa que no només és convenient, sinó que estem obligats a fer-la. Una altra cosa
és la seva opinió contrària, que vostè ha manifestat moltes vegades. Jo no sóc ningú
per defensar el Partit Socialista i la seva moció, ja ho faran ells, però sí que volia
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deixar clara quina és l’opinió del nostre grup, i el nostre grup continuarà presentant-ne.
Bé, tot seguit en llegirem una altra que suposo que tindrà una intervenció semblant a la
que ha fet ara, en el sentit que la rebutjarà i argumentarà que és una moció
demagògica. És la seva opinió, és una opinió que ja coneixem des de fa molt de temps
i, no se sorprengui, però que no compartim. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
El Grup Municipal de CiU està a favor de la funció social de l’habitatge, com després
expressarem clarament en l’altra moció que s’ha presentat en aquesta línia. El fet que
ha provocat la nostra abstenció, i que és el que volia resoldre l’esmena que hi vam
presentar, és que nosaltres no estem d’acord en una mesura en concret que aquesta
moció agafa i que reivindica que s’emmiralli en una mesura adoptada pel Govern
d’Andalusia i que el que fa és fer expropiacions forçoses. Nosaltres creiem que
aquesta opció l’únic que fa és ajornar la problemàtica tres anys i, en aquesta línia, ja
tenim la suspensió de dos anys que es va aprovar al Govern estatal i el Fons Social
d’Habitatges per donar sortida a les situacions més problemàtiques. De fet, el
procediment de la Llei d’expropiació forçosa a l’Estat comporta la tramitació d’un
expedient que, pel cas, amb un cost elevat i una gran dificultat, entenem que aquest
cost elevat i aquesta gran dificultat són les que expliquen que, malgrat que aquesta
mesura és possible des de l’any 2007, doncs el partit que avui presenta la moció, en
tres anys durant els quals va tenir-ne la possibilitat, quan tenia responsabilitat de
govern, i no va realitzar ja no tan sols cap expropiació, sinó que ni tan sols va obrir cap
expedient en aquest sentit, quan en aquell moment ja es produïen llançaments i
desnonaments. Les nostres esmenes eren per proposar altres tipus de mesures,
allunyades d’aquesta expropiació forçosa, altres mesures com ara incentivar d’entrada
el mercat de lloguer dels habitatges desocupats, propietats de bancs i promotors o
treballar la possibilitat que el gran nombre d’habitatges desocupats que hi ha al nostre
territori es destinin a lloguer social, i, en aquest sentit, sí que hi estaríem d’acord i, de
fet, des del Govern de la Generalitat s’està proposant a les entitats financeres i al
SAREB que cedeixin els habitatges de què disposen en zones de necessitat i amb
demanda per incorporar-los als programes socials.
És a dir, nosaltres estem a favor de la funció social de l’habitatge, estem a favor de
buscar fórmules o solucions que fins ara no s’han aplicat i que serien d’aplicació, però
no estem a favor, i això ens ha impossibilitat el nostre posicionament a favor i ha
provocat la nostra abstenció, d’aquest emmirallament en les mesures adoptades pel
Govern d’Andalusia pel que fa a l’expropiació forçosa. Res més.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Amb la presentació d’aquesta moció, defensem la necessitat
d’un canvi legislatiu que adapti el marc legal a la realitat social i volem donar resposta
a les persones afectades, veïns del Masnou en molts casos, Sr. De las Heras. Per ferho, prenem la referència de la normativa que ha fet el Govern andalús com la que ha
presentat el Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Cal dir, perquè és just dir-ho,
que la proposta del Govern andalús ha sortit d’una conselleria d’Esquerra Unida, que
governa Andalusia juntament amb el PSOE, fet que vull destacar, perquè quan les
esquerres governen unides ho fan millor que en altres indrets. No em justificaré dient
que si abans hi havia menys llançaments o que la problemàtica abans era diferent, no.
El PSOE i el PSC han governat, i tots dos han governat, en els seus respectius àmbits,
han estat partits de govern i són responsables en part de les situacions que avui pateix
part de la ciutadania, Sr. De las Heras, ho sabem, en som conscients i ho diem
públicament, no ens n’amaguem; ni ens en volem amagar ni ens n’amaguem.
Mirant enrere, ens adonem que ho hauríem pogut fer millor, que hauríem pogut legislar
amb valentia i haver pres mesures que avui dia serien una solució, com per exemple la
dació en pagament. Això, cal dir-ho, però no digui que això no és un problema del
Masnou, Sr. De las Heras, ni digui que és demagògia. En tot cas, assenyali el nostre
partit per no haver fet la feina, que li ho reconec, però no és demagògia, és una
demanda o una necessitat. I no ens resignem a quedar-nos de braços plegats.
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Se’ns han obert els ulls, possiblement, però no ens quedem parats, actuem. I per això
treballem per protegir les famílies, sobretot les que estan en risc d’exclusió, i per poder
implantar mesures de caràcter excepcional, perquè, com hem dit, són moments
excepcionals que requereixen mesures excepcionals. Podem fer-ho, podem demanar
que canviïn la llei, podem exigir que es canviï la llei, per donar un ajut als que més ho
necessiten. Hem de ser capaços tots, Sr. De las Heras, d’aprendre dels nostres errors.
Vull agrair als grups que hi han donat suport i les seves intervencions. Gràcies.
12) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per defensar la funció
social de la propietat d’habitatges, la creació d’un fons social català d’habitatges
i la recuperació del lloguer forçós dels habitatges buits
La Sra. Sílvia Folch Sánchez es queda a la sala de plens com a públic i no forma part
de la corporació.
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
d’Intervenció.
El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent:
“El 10 de desembre de 1948 l’Assemblea General de l’ONU va aprovar una Declaració
Universal en què es va establir el dret individual de cada persona "a un nivell de vida
que asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a
alimentació, el vestit, l’habitatge...”.
Posteriorment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966
va avançar en aquesta tutela efectiva d’aquest dret vinculant als estats part, no només
al reconeixement del "dret de tothom a un nivell de vida adequat per a si i la seva
família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats" sinó també a garantir les
"mesures adequades que assegurin l’efectivitat d’aquest dret ".
El vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en el seu article 26, que les
persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge
digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de
mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis. En el
mateix sentit, la Constitució espanyola, en els seus articles 47 i 33, recull aquest dret i
la garantia d’un habitatge digne i adequat així com la funció social que delimita el
contingut del dret de propietat.
Per a ICV-EUiA l’assumpció d’aquests drets comporta no només el reconeixement
d’un dret individual sinó també l’obligació de totes les administracions, tant la central
de l’ Estat com la de la Generalitat, d’actuar amb tots els mitjans al seu abast per fer
efectius aquests drets.
l’Estat Espanyol, tal i com ha determinat el Tribunal de Justícia de la UE, té un
sistema hipotecari injust i abusiu en el seu conjunt, que està provocant que milers de
famílies perdin la seva llar i, a més, continuïn acumulant deutes amb les entitats
creditícies.
A Catalunya, durant l’any 2012, els jutjats de primera instància van resoldre 25.244
processos d’execució hipotecàries. A la vegada, hi ha més de 61.000 persones
inscrites als registres oficials per accedir a habitatges de protecció oficial. Front això
ens trobem que hi ha més de 400.000 habitatges desocupats, dels quals uns 85.500
són habitatges acabats, procedents de promocions d’habitatge que no han estat
venudes o s’han adjudicat els bancs en procediments hipotecaris.
El Fondo Social de Vivienda, creat pel Ministerio de Fomento, solsament disposa de
5.891 habitatges, procedents dels bancs i caixes intervinguts, que representen menys
d’un 3 % del parc total d’habitatges buits que els les entitats bancàries retenen en el
seu poder a tot l’Estat espanyol, i d’aquells tan sols poc més de 500 han estat posats
efectivament en disposició de ser ocupats per famílies sense sostre.
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Les entitats socials del Tercer Sector en l’àmbit de l’habitatge venen reclamant de
forma insistent que Catalunya disposi d’un parc d’habitatge socials assequibles per a
aquelles persones excloses o en risc d’exclusió d’aquest dret bàsic a conseqüència de
l’actual situació econòmica i social i del gran nombre de desnonaments no sols
hipotecaris sinó també arrendataris.
Malgrat tot l’esmentat, el Partit Popular, al Congrés de Diputats, ha desvirtuat totalment
la “Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament retroactiva i el lloguer
social”, que ha estat impulsada per un milió i mig de ciutadans i ciutadanes, deixant
sense solució el problema de més del 80 % de les famílies que estan en risc de perdre
el seu habitatge habitual com a conseqüència dels procediments d’execució
hipotecària.
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament
Ple prengui els següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a crear, el més aviat possible, el Fons
Social d’Habitatges de Catalunya, a partir del parc privat desocupat, en àrees amb
demanda residencial forta i acreditada, i principalment dels habitatges que han quedat
en mans de bancs i caixes intervingudes, i que reclami al Ministerio de Fomento que li
cedeixi l’administració d’aquests habitatges. Aquest Fons s’haurà de gestionar
concertadament entre la pròpia Generalitat, les administracions locals i les entitats
socials.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a impulsar les modificacions legislatives
necessàries per tal que, amb caràcter d’urgència, es recuperin les determinacions dels
apartats 6 i 7 de l’article 42 de la llei catalana 18/2007 de 28 de novembre,
corresponents a les mesures de foment, requeriment previs a les entitats propietàries
i –en el seu cas- de lloguer forçós per garantir l’ocupació efectiva dels habitatges
buits de forma injustificada, per tal que compleixin amb la seva funció social.
TERCER.- Demanar al govern municipal que estudiï i adopti les mesures necessàries
per tal de establir una línea d’ajuts al pagament de lloguers per a aquelles famílies que
no hi poden fer front, i realitzi les modificacions pressupostàries que corresponguin per
tal de fer efectius els ajuts esmentats.
QUART. Traslladar aquests acords al President del Govern de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats, associacions i col·lectius del
nostre municipi.”
El Sr. Eduard Garcia
El Grup Municipal de CiU, hi ha presentat una esmena que diu el següent:
Substituir l’acord tercer pel redactat següent: “Demanar al Govern municipal que
continuï implementant la línia d’ajuts al pagament de lloguers per a aquelles famílies
que no hi poden fer front.”
El Sr. Màxim Fàbregas
Si el sentit de l’esmena és que es reconegui que en part el Govern municipal ja està
fent actuacions en aquest sentit, nosaltres hem de reconèixer que això està passant,
no hi tenim cap problema, però la nostra proposta és que sigui una línia d’ajuts
específica, és a dir, que no estiguin únicament relacionats o condicionats per la partida
de Serveis Socials, i per això demanem que s’implementi aquesta línia d’ajuts i que, si
escau, es modifiqui el pressupost. Per tant, lamentem no poder acceptar l’esmena.
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El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del CiU amb el
resultat següent: 9 vots a favor (CiU i ERC-AM), 8 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA,
GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta i
s’incorpora a la moció.
La moció queda de la manera següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per defensar la funció social de
la propietat d’habitatges, la creació d’un fons social català d’habitatges i la
recuperació del lloguer forçós dels habitatges buits, amb l’esmena incorporada
del Grup Municipal de CiU
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 10 de desembre de 1948 l’Assemblea General de l’ONU va aprovar una Declaració
Universal en què es va establir el dret individual de cada persona "a un nivell de vida
que asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a
alimentació, el vestit, l’habitatge...”.
Posteriorment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966
va avançar en aquesta tutela efectiva d’aquest dret vinculant als estats part, no només
al reconeixement del "dret de tothom a un nivell de vida adequat per a si i la seva
família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats" sinó també a garantir les
"mesures adequades que assegurin l’efectivitat d’aquest dret ".
El vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en el seu article 26, que les
persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge
digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de
mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis. En el
mateix sentit, la Constitució espanyola, en els seus articles 47 i 33, recull aquest dret i
la garantia d’un habitatge digne i adequat així com la funció social que delimita el
contingut del dret de propietat.
Per a ICV-EUiA l’assumpció d’aquests drets comporta no només el reconeixement
d’un dret individual sinó també l’obligació de totes les administracions, tant la central
de l’ Estat com la de la Generalitat, d’actuar amb tots els mitjans al seu abast per fer
efectius aquests drets.
l’Estat Espanyol, tal i com ha determinat el Tribunal de Justícia de la UE, té un
sistema hipotecari injust i abusiu en el seu conjunt, que està provocant que milers de
famílies perdin la seva llar i, a més, continuïn acumulant deutes amb les entitats
creditícies.
A Catalunya, durant l’any 2012, els jutjats de primera instància van resoldre 25.244
processos d’execució hipotecàries. A la vegada, hi ha més de 61.000 persones
inscrites als registres oficials per accedir a habitatges de protecció oficial. Front això
ens trobem que hi ha més de 400.000 habitatges desocupats, dels quals uns 85.500
són habitatges acabats, procedents de promocions d’habitatge que no han estat
venudes o s’han adjudicat els bancs en procediments hipotecaris.
El Fondo Social de Vivienda, creat pel Ministerio de Fomento, solsament disposa de
5.891 habitatges, procedents dels bancs i caixes intervinguts, que representen menys
d’un 3 % del parc total d’habitatges buits que els les entitats bancàries retenen en el
seu poder a tot l’Estat espanyol, i d’aquells tan sols poc més de 500 han estat posats
efectivament en disposició de ser ocupats per famílies sense sostre.
Les entitats socials del Tercer Sector en l’àmbit de l’habitatge venen reclamant de
forma insistent que Catalunya disposi d’un parc d’habitatge socials assequibles per a
aquelles persones excloses o en risc d’exclusió d’aquest dret bàsic a conseqüència de
l’actual situació econòmica i social i del gran nombre de desnonaments no sols
hipotecaris sinó també arrendataris.
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Malgrat tot l’esmentat, el Partit Popular, al Congrés de Diputats, ha desvirtuat totalment
la “Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament retroactiva i el lloguer
social”, que ha estat impulsada per un milió i mig de ciutadans i ciutadanes, deixant
sense solució el problema de més del 80 % de les famílies que estan en risc de perdre
el seu habitatge habitual com a conseqüència dels procediments d’execució
hipotecària.
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament
Ple prengui els següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a crear, el més aviat possible, el Fons
Social d’Habitatges de Catalunya, a partir del parc privat desocupat, en àrees amb
demanda residencial forta i acreditada, i principalment dels habitatges que han quedat
en mans de bancs i caixes intervingudes, i que reclami al Ministerio de Fomento que li
cedeixi l’administració d’aquests habitatges. Aquest Fons s’haurà de gestionar
concertadament entre la pròpia Generalitat, les administracions locals i les entitats
socials.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a impulsar les modificacions legislatives
necessàries per tal que, amb caràcter d’urgència, es recuperin les determinacions dels
apartats 6 i 7 de l’article 42 de la llei catalana 18/2007 de 28 de novembre,
corresponents a les mesures de foment, requeriment previs a les entitats propietàries
i –en el seu cas- de lloguer forçós per garantir l’ocupació efectiva dels habitatges
buits de forma injustificada, per tal que compleixin amb la seva funció social.
TERCER. Demanar al govern municipal que continuï implementant la línia d’ajuts al
pagament de lloguers per a aquelles famílies que no hi poden fer front.
QUART. Traslladar aquests acords al President del Govern de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats, associacions i col·lectius del
nostre municipi.”
El Sr. Pere Parés
El Sr. de las Heras demana la votació punt per punt. El ponent hi està d’acord i es
procedeix a votar-la en quatre punts.
El president sotmet a votació el punt primer de la moció amb el resultat següent: 17
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots
en contra (PP). S’aprova el primer punt per majoria absoluta.
El president sotmet a votació el punt segon de la moció amb el resultat següent: 16
vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 3 vots en contra (PP i la
regidora no adscrita). S’aprova el segon punt per majoria absoluta.
El president sotmet a votació el punt tercer de la moció, amb l’esmena incorporada del
Grup Municipal de CiU, amb el resultat següent: 16 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSCPM, ICV-EUiA i GIM), 1 vot en contra (de la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció
(PP). S’aprova el tercer punt per majoria absoluta.
El president sotmet a votació el punt quart de la moció amb el resultat següent: 17 vots
a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots
d’abstenció (PP). S’aprova el primer quart per majoria absoluta.
La Sra. Judit Rolán
És per donar una explicació de per què he demanat la votació per punts i per què he
votat en contra del segon punt sobretot. Simplement, hi ha una part del redactat que
parla del lloguer forçós per garantir l’ocupació efectiva del habitatges buits de forma
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injustificada, amb la qual no em sentia còmoda i per això he sol·licitat la votació per
punts, i agraeixo al Grup que presenta la moció que ho hagi acceptat.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, bàsicament pels mateixos motius, m’he adreçat a la defensa de la moció del Partit
Socialista que hem votat abans. L’única qüestió és en el vot negatiu a l’esmena que ha
presentat CiU, referent a la moció, tot i que podríem compartir-la, mirarem d’aplicar el
principi que si el ponent de les mocions en aquest tipus d’esmenes que passen al Ple,
una altra cosa és que puguem discutir-ne abans algunes de les quals es podran i
d’altres no, doncs seguirem el criteri que el ponent les accepti o no les accepti. En
definitiva és un treball previ que ha realitzat cada grup polític i entenem que, si ells són
els qui decideixen portar íntegrament la moció al Ple, doncs hauria de ser així,
defensar cada un dels grups polítics de la manera que considerin més oportú. Per això
hem votat en contra de l’esmena presentada per CiU, i en la moció, igual. En definitiva,
totes dues mocions van en la línia de resoldre una problemàtica més que evident avui
en dia i, per tant, qualsevol iniciativa és positiva.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Només vull aclarir una mica la confusió que hem tingut en aquesta actuació. Ha estat
així, no hi ha gaire història més per explicar, però bé, sí que hi ha un fet que cal
destacar, que és que hi volíem donar suport. Aquí el fet que s’està dient és que el
Govern ja ha estat donant ajuts en els casos de lloguers, que és cert, i l’esmena d’ICV
diu que s’ha de crear una línia específica per a ajuts de lloguer. Bé, és una necessitat,
però potser és un tema que s’ha de parlar dins d’un context una mica més ampli,
perquè exactament hi ha molts ajuts que ja s’estan establint des d’altres organismes i
cal valorar la necessitat real que hi ha en aquests moments per a aquest tema. O sigui,
el que jo crec és que no s’ha de fer una picabaralla sobre el tema de les necessitats
concretes amb els ajuts de lloguer possibles que hi pugui haver en famílies actualment
desfavorides i el que sí que s’ha de fer és una actuació o un debat una mica potser
més seriós. Nosaltres aquí no volem entrar gaire a fons en el tema del debat. La resta
de punts no ens interessen. Ens interessa el punt concret del Masnou i, en aquest
punt, el que s’ha de fer adequadament és valorar si realment les ajudes que hi ha
establertes tant per la Generalitat com per l’Ajuntament són suficients per atendre el
col·lectiu de gent que en pugui necessitar al poble i, si no és així, cal exposar el
problema, valorar-lo i tirar-lo endavant, però bé, el “jo ho faig, tu no ho fas” jo no sé si
és potser el sistema o la metodologia o el procediment més adequat. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Seria per esmentar una precisió que crec que, en el pressupost que té aquest
Ajuntament, no només hi ha un instrument per actuar en aquests ajuts de pagament de
lloguer, que són els ajuts socials, sinó que també tenim un altre instrument que pot
servir per implementar aquest tipus de línies d’ajuts, que seria el Pla d’acció social,
que també preveu el pressupost que va aprovar aquest Ple. Per tant, tindríem dos
instruments importants en el pressupost per actuar en aquestes situacions d’exclusió
social.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, només per explicar, tal com he dit i he fet quan he presentat l’esmena, així com ho
ha interpretat el ponent, que la voluntat de l’esmena no era cap altra que reconèixer
les actuacions que ja està fent l’Ajuntament i aquest Equip de Govern. Res més.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer, vull agrair el vot favorable dels grups o regidors que
han donat suport a la moció. En segon lloc, vull posar de manifest que, una vegada
més, les polítiques d’habitatge que defensa el nostre Grup Municipal i les que defensa
el Partit Popular, ja s’ha vist clarament, estan totalment als antípodes, però hi ha una
cosa que no acabo d’entendre i que quan acabem el Ple diré al regidor del Partit
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Popular que m’expliqui, i és que ell diu que estaven d’acord amb la nostra proposta
d’acord tercer, tot i que no han votat en contra de l’esmena de Convergència. Entenc
que és un errada i s’ha disculpat, però, en canvi, ells no hi entren perquè no els
interessa la proposta d’acord u i dos, perquè diuen que ells només es dediquen al
Masnou. No ho sé, potser el regidor del Partit Popular entén que demanar al Govern
de la Generalitat que posi en funcionament un fons social d’habitatge de Catalunya no
té cap tipus de transcendència al Masnou o demanar al Govern de la Generalitat que
impulsi actuacions legislatives per solucionar els temes que planteja el segon acord
tampoc no afecta l’Ajuntament del Masnou. Jo entenc que, en mocions en les quals es
posen en qüestió en les propostes d’acord les polítiques del Partit Popular, vostè actuï
de manera coherent amb les directrius del seu partit i hi voti en contra, però en aquest
cas concret en què les propostes d’acord únicament feien referència o bé al Govern
Municipal o al Govern de la Generalitat de Catalunya, no acabo d’entendre ni la seva
postura, perfectament comprensible des del seu punt de vista, i menys l’argument que
dóna per justificar-la. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Com diu el regidor, després li explicaré la nostra postura, que és una postura que es
repetirà, segurament, en moltes properes votacions. I una puntualització respecte a la
nostra postura i les directrius que tenim del Partit Popular: nosaltres tenim plena
llibertat d’acció, és a dir, nosaltres, per actuar en els plens, en l’actuació del Govern
Municipal, no tenim cap directriu, zero, és a dir, ho decidim tot dins del Grup Municipal
aquí, a casa nostra. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Suposo que fins i tot les abstencions, quan el que realment es volia fer era votar-hi en
contra. Només una cosa més que m’he deixat de comentar respecte de l’esmena de
CiU. Ja he dit en el moment de decidir o d’exposar que no l’acceptàvem, que nosaltres
no tenim cap inconvenient a reconèixer que el Govern municipal està actuant en
aquesta línia.
I al regidor d’Esquerra Republicana: ja som coneixedors que hi ha dues línies, però
entenem que són totalment insuficients, que com a mínim aquesta segona línia a la
qual el regidor d’ERC feia referència, el Pla dotat amb 100.000 euros, doncs estaria bé
que s’hagués acceptat la nostra tercera proposta d’acord i que ens hagués dit,
d’aquests 100.000 euros, se’n destinaran 5.000, 10.000 o 15.000 justament a
completar les polítiques d’ajuts al pagament al lloguer que s’estan duent a terme des
de Serveis Socials, cosa que el Govern finalment ha decidit no fer. Gràcies.
13) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per exigir la retirada del
projecte de Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE)
La Sra. Sílvia Folch Sánchez es queda a la sala de plens com a públic i no forma part
de la corporació.
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 Sr. Màxim Fàbregas i Añaños llegeix la moció següent:
“El Consell de Ministres del divendres, 17 de maig de 2013, va aprovar el Projecte de
Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) com a pas previ al seu
tràmit parlamentari.
El text actual ha estat aprovat sense ni tan sols intentar el consens amb la comunitat
educativa, amb els agents socials, amb els governs autonòmics i locals i amb els
partits polítics de l’oposició.
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La LOMCE és la setena reforma en profunditat de la norma estatal d’educació en 35
anys de democràcia i la seva manca de consens anuncia una vuitena reforma, una
situació inèdita a la resta de països europeus que provoca incredulitat, incertesa,
frustració i indignació en el professorat i en el conjunt de la societat espanyola.
La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, pretén segregar els alumnes en
funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal. Recentralitza les
decisions educatives pel que fa al currículum, ja que l’Estat espanyol marca la major
part de continguts (assignatures troncals), i té la voluntat d’homogeneïtzar l’educació
de forma efectiva establint nombroses avaluacions o revàlides comunes per a tot
l’Estat espanyol com a eina de control sobre la metodologia, el contingut i els valors, i
com a condicionant als i les ensenyants a l’hora de prioritzar continguts.
La LOMCE va molt més enllà dels aspectes lingüístics i recentralitzadors més criticats
pel govern de la Generalitat de Catalunya, doncs ataca la cohesió social perquè no fa
cap referència als alumnes amb necessitats educatives específiques, segrega els
alumnes per capacitats des de 4t. d’ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics
diferenciats, separa els alumnes en funció de l’elecció de l’assignatura de religió i
incentiva la segregació per sexes blindant els concerts econòmics a les escoles que la
practiquen.
La LOMCE també fomenta l’exclusió i la segregació en promoure la competència entre
l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la cooperació i del treball en
equip. Prioritza els resultats per davant de la qualitat i de l’equitat dels processos
educatius, preveu la publicació de rànquings i, fins i tot, mesures correctores per als
centres amb baixos resultats.
La LOMCE va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu, perquè
elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions de la cúpula
eclesiàstica, torna a col·locar amb força la religió com assignatura avaluable per a la
nota final d’ESO.
La LOMCE és també un atac al model d’escola democràtica, perquè es redueix
l’autonomia dels centres i perquè la participació del professorat i de les famílies en les
decisions que afecten el procés educatiu als centres queda sensiblement reduïda (els
consells escolars seran consultius i perden competències en favor de les direccions i
les direccions són escollides amb més intervenció per part de l’Administració).
La LOMCE relega els governs locals, perquè els municipis deixen de ser interlocutors
per a la programació de l’oferta educativa i no tindran representants en els consells
escolars d’escoles concertades, fet que quedarà reforçat per la reducció de les
competències municipals prevista en la proposta de reforma de la Llei de Bases de
Règim Local.
La LOMCE defineix l’educació com un servei i no pas com un dret, i afavoreix l’esperit
mercantilista i la privatització de l’ensenyament: amplia la durada dels concerts
econòmics a sis anys, blinda les escoles d’èlit que segreguen els alumnes per sexes,
permet la selecció d’alumnes, crea rànquings de resultats i no assegura la gratuïtat en
l’educació infantil i en els estudis post-obligatoris. Tampoc garanteix una oferta pública
suficient a cada territori perquè l’oferta s’ordenarà en funció de la demanda de les
famílies i, per tant, l’escola pública pot quedar com a oferta subsidiària de la
concertada.
Finalment, la LOMCE també oblida aspectes fonamentals com l’educació de les
persones adultes i l’educació al llarg de la vida.
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament
Ple prengui els següents
ACORDS
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Primer.- Exigir al govern de l’Estat espanyol la retirada del Projecte de Llei de Millora
de la Qualitat Educativa (LOMCE), perquè si s’aplica significarà una pèrdua de la
qualitat de la participació de la comunitat educativa i dels governs locals, perquè
atempta contra la cohesió social i la immersió lingüística a Catalunya, recentralitza,
segrega i mercantilitza l’educació, i perquè tindrà un impacte negatiu en la qualitat de
l’educació.
Segon.- Exigir el cessament immediat del ministre d’educació, Sr. José Ignacio Wert,
per la seva manca de diàleg i de consens amb la comunitat educativa, els agents
socials, els governs autonòmics i locals i els partits polítics de l’oposició.
Tercer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya i a tota la comunitat educativa
de Catalunya a mantenir el sistema d’immersió lingüística i el conjunt de programes de
cohesió social.
Quart.- Sol·licitar a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, i de l’Estat
espanyol, FEMP, un posicionament contrari a la LOMCE basat en tots els aspectes
descrits en aquesta moció.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del govern de l’Estat espanyol, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i de les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Federació
Española de Municipios y Provincias (FEMP), als centres educatius i a les
organitzacions de Pares i Mares, i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre
municipi.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 16 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 1 vot
d’abstenció (GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
La Sra. Judit Rolán
Que el Govern Central té una visió diferent de l’educació de la que tenim en aquest
moment és una realitat evident. Se’ns planteja una reforma centralitzadora que bé
podria respondre a la por, una reforma homogeneïtzadora que no reflecteix la realitat
de les aules, una reforma que no ha trobat el consens, que tampoc no s’ha cercat,
evidentment, i que per al poble català suposa un clar pas enrere. Reformem la llei,
però reformem-la des de la realitat de la societat actual i donem-li estabilitat, que ja
toca, en matèria educativa. L’educació és el pilar de la nostra societat i del seu futur, i
amb accions com aquesta, com la LOMCE, no fem més que destruir aquest pilar.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bàsicament perquè se’ns fa molt difícil opinar sobre una llei
que no hem llegit, aquesta és la veritat, i segurament fins i tot m’atreviria a dir que cap
dels que som aquí no hem llegit en profunditat. En qualsevol cas, és una moció de
caire polític, que respectem, i és molt legítima, però nosaltres, atès aquest punt de
vista tan polític, doncs no ens hi pronunciarem.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquí s’ha parlat de tot menys de les notes que treuen els
alumnes, el rendiment i la taxa d’abandó. Aquí és parla de la immersió lingüística, que
ataca la llengua, que ataca no sé què, però el que ens importa són els alumnes, el que
ens importa és que la propera generació tingui un nivell educatiu més elevat del que
tenim actualment. Els informes PISA parlen per si sols i alguna cosa s’havia de fer. El
que passa és que ningú no vol fer res, és clar, ningú no vol fer res perquè el model
socialista, que és de fet el model educatiu que ha regit en l’ensenyament durant molts
anys, ha esdevingut un fracàs molt important amb les necessitats actuals. Parlar
d’atacs lingüístics, d’atacs a la llengua..., vejam, centrem el tema. L’important és que
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els nostres fills apugin la seva qualitat, les seves notes, , les seves capacitats i es
desenvolupin d’acord amb el que toca avui dia, és a dir, fent un pas endavant en
l’educació, i aquesta reforma era imprescindible i necessària.
El senyor Màxim Fàbregas parla d’un projecte de llei i deia que no hi havia un consens
amb la comunitat educativa, amb ningú. Avui mateix he agafat Internet per veure les
accions de relacions públiques que està fent el ministre, i les reunions amb rectories,
amb sindicats i amb altres entitats són vives aquests dies, perquè és un projecte viu,
que s’està debatent, i s’ha ofert en nombroses ocasions escoltar tota la comunitat
perquè hi presenti les seves millores. Què fan? Bé, en concret i només des de
Catalunya, bàsicament, es pren com un atac a la llengua. No és així en altres
comunitats, que han plantejat uns temes que s’hi incorporaran. Alguns deien, ostres,
és que el nivell que es vol posar és molt exigent amb les beques, parlem-ne i s’està
parlant d’aquest tema. Quan surti la llei, sortirà modificada amb les diferents
aportacions i no amb els punts tan negatius. Ens estaven portant a plantejar i a parlar
d’aquests temes. Només per no donar gaires més voltes al tema, vull comentar que,
de les principals reformes que s’estan posant sobre la taula, cosa que no s’ha
comentat, l’una és que a tercer de primària es fan proves de detecció precoç per
dificultats d’aprenentatge, a sisè s’introdueixen mesures de preparació per a l’ESO i
una prova final d’etapa, que les fan i les dissenyen les comunitats, en aquest cas les
comunitats autònomes.
També ha de ser homogènia en l’ensenyament, aquí parlàvem de les troncals i la
llengua catalana no és troncal perquè no és estatal. A Galícia no ensenyen català, allà
ensenyen el gallec, cadascú ensenya les seves, i les troncals són les comunes. Com
ha de ser? Així, no? Sembla que hi ha una mica de confusió amb el tema de les
troncals i no troncals. A l’ESO, a secundària, s’incorpora el consell orientador de
l’equip docent a final de cada curs, s’introdueix l’assignatura d’iniciació a l’activitat
emprenedora, a primer d’ESO hi ha agrupacions de les matèries en àmbits de
coneixement per facilitar el trànsit entre la primària, i l’ESO —que és un punt crític on
hi ha una taxa de fracàs molt important—, a segon i tercer de l’ESO, hi ha un programa
de millores de l’aprenentatge i del rendiment, a tercer i quart d’ESO, i hi ha l’acció
d’ensenyaments aplicats o acadèmics. I, després, hi ha una prova final d’etapa per fer
un tall, valorar i veure quin nivell té la gent, per veure i dir que és diferent si han optat
per la via del batxillerat o de l’FP. L’FP és la que té el canvi més important dins de la
reforma, la formació professional. S’introdueixen cicles de l’FP bàsica a partir dels
quinze anys, una FP de grau mitjà, que inclou matèries per facilitar l’accés a l’alumnat
a altres ensenyaments, com els graus mitjans i la universitat, i després hi ha l’FP dual,
aquesta és la novetat, que aposta per encaminar els alumnes cap al mercat laboral.
Són alumnes que treballaran i estudiaran aprenent uns oficis o unes especialitzacions
tècniques que ara no estan prou desenvolupades. Bé, hi haurà una prova final d’etapa,
que serà de competència estatal, lògicament, el que no podem fer és disset
ensenyaments diferents, hi ha d’haver una homogeneïtzació, i uns talls comuns i una
línia comuna per a tothom. Amb el batxillerat, hi ha ciències socials i arts, hi ha plans
d’educació per al desenvolupament de les altes capacitats intel·lectuals, hi ha
avaluacions adaptades a les necessitats de l’alumnat, hi ha un reforç a l’ensenyament
en tecnologies de la informació en comunicació i després hi ha una altra prova al final
de l’etapa de competència estatal. En definitiva, el que es pretén és un canvi a millor
de l’ensenyament. Qui no ho vulgui veure així, el que ha de fer és fer les seves
aportacions, ja que estem parlant d’un projecte, i fer-hi les modificacions
corresponents, com s’estan fent, com s’estan recollint fins al moment. Gràcies.
La Sra. Núria Fusellas
Una intervenció breu. Crec que sobren les paraules. Són molts els aspectes del
projecte de llei que no ens agraden, perquè atempta directament contra l’harmonia del
nostre país, contra els valors progressistes pels quals hem apostat els darrers anys i
que poden desaparèixer i fer un pas enrere en la qualitat de vida, de relació i
d’educació. És una reforma que intenta solucionar els problemes del sistema actual
restringint i tornant a posar en la pràctica aspectes que havien estat superats i que, si
es tornen a implantar, posaran en perill la qüestió social de què ara gaudim.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer, vull agrair el suport a tots els grups i regidors que han
votat a favor de la nostra moció. I, com a mínim, estic content que en alguna cosa el
regidor de Partit Popular en hagi donat la raó. Ha reconegut que, efectivament, la
LOMCE és homogeneïtzadora, ja ho ha dit, faltaria més, no podem tenir projectes
diferents. En alguna cosa, doncs, no ens hem equivocat, i també m’he sorprès que no
digui que què fem parlant de la LOMCE si la LOMCE no afecta el Masnou. Potser
resulta que d’una vegada per totes l’hem encertada i hem presentat una moció per
debatre al Ple de l’Ajuntament que sí que afecta el Masnou. Vostè ha esmentat moltes
coses i jo les hi contestaré totes i cada una, però primer volia fer esment a la
intervenció del regidor del GIM. Vostè ha dit que segurament ningú dels que som aquí
no s’ha llegit la LOMCE. Jo sí, jo me l’he llegida, i diverses vegades, i a més a més he
fet xerrades per explicar-ne els avantatges —cap— i els inconvenients —moltíssims—,
eh. Per tant, en parlo amb coneixement de causa. Quan a Catalunya es parla de la
LOMCE, bàsicament es posa èmfasi, fonamentalment, en el tema del català i a
vegades en el paper en l’assignatura de religió, però la LOMCE és una cosa molt més
perillosa. No és només català ni religió, la LOMCE és una eina que, si s’aprova tal com
està redactada, posarà en greu perill l’ensenyament públic, en la seva totalitat. És un
projecte de llei molt ben pensat, eh, no hi ha res que hi estigui escrit a l’atzar. I aquest
projecte de llei respon tant als interessos dels sectors més conservadors del Partit
Popular com als interessos de la jerarquia eclesiàstica. El seu objectiu clarament no és
lluitar contra el fracàs escolar, sinó que és desmantellar l’ensenyament públic i
transformar-lo en quelcom residual, perquè, a la vegada, en paral·lel es potenciï
l’ensenyament privat. Aquest és l’objectiu fonamental de la LOMCE. Una altra cosa és
que en el preàmbul, que per cert ja s’ha hagut de modificar dues vegades, es parli
d’altres temes.
És la segona vegada que el Partit Popular intenta i imposar en la pràctica una llei
d’aquestes característiques i, a més a més, ho fa d’una manera molt dissimulada.
Fixeu-vos que parla de millora de la qualitat de l’educació, ara i abans parlava de la
Llei orgànica de la qualitat educativa, eh. Què va passar l’any 2002, quan es va
aprovar la LOCE, Llei orgànica de la qualitat educativa? Doncs va passar que l’any
2004 el Partit Socialista va guanyar les eleccions i la LOCE no es va arribar aplicar. I
justament per aquesta raó, el senyor Wert, que semblava que era el paradigma dels
demòcrates del Partit Popular, va rebre l’encàrrec de, de seguida i a corre-cuita,
presentar un projecte de llei que es pogués aprovar perquè es pogués posar en
pràctica i no passés al Partit Popular el 2015 el que li havia passat al Partit Popular de
José Maria Aznar el 2004.
I en Wert ha demostrat que és un deixeble molt eficaç, perquè —tots els mitjans de
comunicació, no sé si els que consulta els regidor del Partit Popular també, però jo
crec que sí, se’n van fer ressò—, quan van presentar el primer avantprojecte, es va
saber que tota la voluntat del consens d’aquest ministre s’havia limitat a reunir-se
d’amagat amb representants de la jerarquia eclesiàstica i fins que no va tenir el pacte
tancat no va presentar-ne el primer esborrany. I això és una cosa que és pública.
Vostè parlava del fracàs escolar. El fracàs escolar és un dels arguments del Partit
Popular per justificar la LOMCE, però el fracàs escolar a l’ESO és el 26,03%, i l’any
1992 era del 40%, i vostè feia referència també als informes PISA i jo li explicaré a
vostè, perquè segurament no ho sap, que els informes PISA només avaluen tres
aspectes dels més de vint-i-cinc que formen el currículum dels alumnes, tant en
l’educació primària com en l’educació secundària. El Partit Popular, quan argumenta
aquests dos aspectes que sembla que l’obliguen a fer quelcom per millorar la qualitat
de l’educació, calla moltes coses. Primer, calla que el sistema educatiu no està tan
malament, però calla més coses: calla que el pressupost del 2013 per a educació és
inferior en 6.300 milions d’euros —6.300 milions d’euros, a vostè que li agraden les
xifres i que és del sector de la banca— respecte de l’any 2010 i també calla que el
nombre de professors l’any 2013 és inferior en 60.000 al de l’any 2010. I calla també
que s’ha compromès amb Brussel·les perquè el pes del pressupost d’educació
respecte del producte interior brut l’any 2015 sigui del 3,9, que és el mateix que el del
Salvador, eh. D’això, el Partit Popular no en parla, quan a la resta de països de l’
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OCDE, la mitjana és del 6,3. I també calla que, si s’aprova la LOMCE tal com està
plantejada ara, s’estima que sobrarien entre 5.000 i 10.000 professors només de
batxillerat. De la LOMCE, se’n poden dir moltes coses, ja ho he dit abans, cap d’elles
és positiva. És un projecte de llei autoritari. Bé, i quan diem projecte de llei és un
eufemisme, perquè, és clar, per si el públic que ens acompanya i alguns regidors no
ho saben, la LOMCE només té un article. És la primera vegada a la vida en el món
mundial que una llei orgànica, es digui de la millora de la qualitat educativa o es digui
d’educació o es digui de la sanitat pública, està formada per un únic article, que és el
que ha passat aquí, justament el que abans els comentava, que hi havia tanta pressa,
tanta pressa a disposar d’una eina que es carregués l’ensenyament públic, que la
manera més fàcil era, en lloc de derogar la LOE i muntar una llei amb noms i cognoms
amb uns quants articles, amb disposicions transitòries, amb disposicions derogatòries,
amb disposicions transaccionals, doncs no, la manera més fàcil és: fem un article únic,
i així s’acaba la discussió. És clar que sota aquest article únic després vénen
cinquanta-vuit pàgines d’allà on la LOE diu a nosaltres direm b, allà on la LOE no deia
res nosaltres ho direm. Llavors, d’això en diuen un projecte de llei. Doncs sí, és un
projecte de llei d’un únic article, però que és autoritari, perquè menysprea el debat i la
participació, els menysprea.
Vostè no sé quins mitjans de comunicació llegeix. Però l’animo que segueixi llegint-los
i veurà que, justament a excepció de les reunions que ha mantingut amb les
comunitats autònomes i en les quals el ministre ha rebut bufetades fins i tot dels seus
mateixos coreligionaris, el ministre no s’ha reunit amb ningú més. Per descomptat que
amb els sindicats segur que no, i amb el partits polítics segur que tampoc. Ja sabem
quin tractament donarà el Partit Popular a les esmenes que hi puguin presentar els
partits nacionalistes, sempre tan infamats, i els partits de l’esquerra, eh, sempre els
extremistes. Aplicarà el seu corró parlamentari, els seus 180 diputats i escaig de vots, i
aquí s’acaba la discussió, com va fer, i abans n’hem tingut un exemple, amb la
iniciativa legislativa popular per a la dació en pagament. Allà en tenim un bon exemple.
És un projecte de llei que parla d’autonomia de centres i com a dèficit a corregir i el
que fa, com deia abans, la lectura de la moció, és buidar de competències el claustre i
els consells escolars per passar aquestes competències que arrabassa al claustre i al
consell escolar a la direcció del centre.
És un projecte conservador, que substitueix l’ideal d’educar ciutadans i ciutadanes pel
de preparar mà d’obra per al mercat laboral. Vostè hi ha fet referència. Aquesta idea
s’exposa clarament al preàmbul, perquè, és clar, el preàmbul una mica explica cap a
on anem quan diu que un del objectius de la llei és millorar l’ocupabilitat i estimular
l’esperit emprenedor dels estudiants, sobretot dels poc talentosos, sobretot d’aquests.
Això explica, entre altres coses, que s’elimini l’educació per a la ciutadania, matèria
que casualment es distingeix per promocionar els valors cívics i ètics, i que per primera
vegada en l’ensenyament parlava de la violència de gènere. Ara s’elimina i se
substitueix per un adoctrinament religiós descarat, quan imposen la religió com a
assignatura obligatòria i, a més a més, avaluable.
És un projecte de llei segregatiu, ja ho hem dit. Vostè parla de les meravelles d’aquest
projecte que a partir de tercer d’ESO ja estableix itineraris. S’hauria de llegir vostè el
projecte de llei, el preàmbul, quan parla del talent dels alumnes, però, és clar, quan
sentim parlar del talent del alumnes, si no escoltem res més, podem pensar: doncs
molt bé, incentivar el talent del alumnes. I diu: tothom ha nascut com ha nascut, i per
tant hi ha gent que ha nascut amb poc talent; per a aquesta gent, ja tenim un bon
tractament, que és el quart d’ESO diferenciat, perquè, així, després, podrà anar als
itineraris laborals i, a més a més, per si no n’hi ha prou, ens inventem una formació
professional bàsica que només té un altre objectiu, i és que, com que a més a més la
fa obligatòria i per tant gratuïta, el que fa és ampliar dos anys més, com a mínim,
perquè poden ser fins a quatre, la possibilitat que els centres privats concertats puguin
gaudir de subvencions, per a la signatura d’aquests concerts. I no hem d’oblidar que,
com que el sac d’on surten els diners per a l’educació, encara que cada vegada és
més petit, és sempre el mateix, si hi ha més diners per a l’ensenyament privat
concertat, és clar que hi ha menys diners per a l’ensenyament públic.
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I per què també segregatiu? Perquè admet la separació per sexes a les escoles i, a
més a més, blinda, cosa que no feia la LOE, la possibilitat que les famílies que optin
per aquest tipus d’ensenyament no puguin tenir dret a rebre uns ajuts per a
l‘escolarització dels seus fills, en aquests centres que segreguen i que, a més a més,
evidentment, són centres d’elit.
És un projecte de llei que també priva l’ensenyament públic del seu caràcter de
preferent, perquè fixeu-vos que ja no diu o ja no dóna a entendre, com la LOE, que
l’ensenyament concertat seria el que complementaria l’ensenyament públic. Ara no.
Ara el que fa és parlar d’interès de la família, i diu, bé, els poders públics han d’actuar
en funció de l’interès de la família. Per tant, si hi ha moltes famílies que opten per
l’ensenyament concertat, no caldrà que l’Estat o les comunitat autònomes construeixin
centres públics, no? Ja concertarem amb l’ensenyament concertat i, a partir d’aquí, la
gent que s’espavili.
I és un projecte de llei centralitzador, ja n’hem parlat abans, vostè ho ha dit, perquè
degrada les llengües oficials. Jo sí que sé què és una assignatura troncal, no sé si
alguns potser no, però jo sí que sé què és una troncal, i no hi ha cap inconvenient
perquè el català, el basc i el gallec siguin troncals. Perquè, a més a més, aquestes
comunitats autònomes tenen competències exclusives, i exclusives vol dir totes i cada
una. Per tant, no hi hauria cap inconvenient si hi hagués voluntat política perquè
català, basc i gallec fossin troncals. Què és el que passa? Vostè ja ho ha dit, el PP,
que és centralitzador, i no ho és més perquè no pot, perquè, si no, ara mateix estaríem
aquí parlant en castellà obligatòriament, i utilitzen la seva majoria per aconseguir els
seus objectius i, a més a més, deixen en mans de l’Administració central no només el
tema de les avaluacions, sinó també la fixació dels currículums.
I, a més a més, finalment, trasllada a les comunitats autònomes la major part del cost
del finançament d’aquesta llei, que és una de les raons per les quals alguns col·legues
no gaire amics del Sr. Wert però sí del Partit Popular li van fer pujar els colors a la cara
i li van dir: “Però tu què vols, que dels 900 milions que costa l’aplicació de la LOMCE,
450 vagin a càrrec de les comunitats autònomes que no tenen ni un duro? De què
vas?” I se suposa que el Sr. Wert, en aquest aspecte, rectificarà; si no, es pot trobar
amb la sorpresa que tingui enemics fins i tot dins del seu propi partit.
I a més a més és un projecte de llei que transforma l’ensenyament en una cursa
d’obstacles, vostè hi feia referència.
El Sr. Pere Parés
Sr. Fàbregas, vagi acabant, si us plau.
El Sr. Màxim Fàbregas
Ja estic acabant. A les avaluacions i a les revalides, però, vostè ha callat, per exemple,
que en el cas de primària, que fins ara està ordenada en tres cicles, perquè se suposa
que és cada dos anys quan els alumnes van madurant d’una manera adient, el que fa
ara és, en lloc de tres cicles, l’ordena en sis cursos, i, en cada un d’aquests cursos,
planteja proves per dir si el superen o no el superen. I, a més a més, implanta dues
revalides, l’una al final de l’ESO i l’altra al final del batxillerat, que el que fa és impedir
que els alumnes que la superin obtinguin cap mena de titulació i, en el cas del
batxillerat, a més a més, es tanca la porta a l’accés a la universitat. Per tant, com deia
al començament de la meva intervenció, la LOMCE és qualsevol cosa menys innocent
i qualsevol cosa menys beneficiosa per a l’ensenyament públic. Estem convençuts que
l’ensenyament privat concertat, però sobretot el que no és concertat, s’estan fregant
les mans i desitgen que s’aprovi al més aviat possible. El desig del nostre Grup és que
no s’aprovi al més aviat possible, i que, a més a més, en les properes eleccions, el
Partit Popular vagi a l’oposició, amb la qual cosa no es posarà en pràctica. Gràcies.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Replico, perquè el Partit Popular ha estat en boca del Sr. Màxim cada tres frases. Bé,
deixi una mica de replicar. Vejam, diu que és antidemocràtica. No hi ha res més
democràtic que una democràcia parlamentària amb la seva majoria corresponent
obtinguda a les urnes, que tiri una llei o una altra endavant. No hi ha res més
democràtic que això. O sigui, parlem i centrem les coses, aquesta llei o qualsevol altra
que es tregui amb les majories, siguin del PP, siguin del PSOE o siguin de l’acord de
diversos partits, són democràcia en estat pur, a alguns els agradaran i a d’altres no,
però així funciona el nostre país, la democràcia té unes coses i en té unes altres.

Ja sé que, per al Sr. Màxim, aquesta llei no és del seu estil i no hi votaria a favor. Crec,
pel que he sentit. Vejam, el que sí que ens interessa és que augmenti el nivell de
qualitat de l’ensenyament. És un tema que s’arrossega des de fa molts anys. Aquesta
llei, en l’anterior mandat que hi va haver el 2002, hi va haver una errada molt important
del Partit Popular, que va ser aprovada l’últim any i que en el període d’eleccions es va
tirar enrere, i aquest any no succeirà així. La voluntat és que s’aprovi a mig mandat i
que es posi en pràctica de la manera més imminent possible, més que res per no
repetir errors del passat, perquè això va ser una errada, una errada de la qual vam
prendre molt bona nota.
Respecte del que diu d’adequar, perquè això afecta els nostres fills, s’escandalitza que
l’ensenyament estigui pensat perquè els nens i les nenes després puguin treballar.
Home, a mi m’encantaria que després de tenir uns estudis poguessin treballar, perquè,
vaja, perquè es quedin contemplant el mar, no cal que estudiïn, perquè tinguin una
vida al més pròspera possible i puguin tirar endavant unes famílies i puguin tenir la
seva vida i puguin comprar o pagar un lloguer d’un pis i tirar endavant. De fet, tots, per
què estudiem? Doncs per treballar. Potser algú estudia perquè li agrada i té la sort de
fer-ho, però la gran majoria estudiem per pencar després i portar un sou a casa. Jo ho
veig així, d’aquesta manera. Vostè no sé de quina manera ho pot veure, però entenc
que d’una altra. Si vostè vol estudiar alguna cosa per hooby i fer-ne el seu hooby,
potser serà un afortunat. Nosaltres no ho som.
El Sr. Màxim demana la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Primer, jo no recordo que hagi utilitzat la paraula antidemocràtica, no ho recordo. Si
algun partit és demòcrata, en el nostre cas, és la nostra coalició; per tant, no recordo
que hagi utilitzat aquesta paraula i escoltaré la cinta, perquè segur que no l’he feta
servir.
Després, la diferència entre vostè i jo és evident: vostè és banquer i jo sóc professor.
Per tant, jo entenc que les lleis d’educació han de servir per formar els ciutadans, no
perquè els ciutadans puguin accedir a una feina, per formar els ciutadans i, a partir
d’aquí, accediran a una feina en millors o pitjors condicions. Aquest és un tema que jo
tinc claríssim, vostè segurament el té molt fosc. I, finalment, vostè no m’ha contradit en
les xifres que jo he donat, no vull que m’ho expliqui, però només li poso un interrogant,
que abans he apuntat: com volem millorar la qualitat de l’educació amb 6.300 milions
d’euros menys en tres anys, amb 50.000 mil professors menys i amb una reducció del
pes de l’educació en el producte interior brut fins al 3,9%? Això seria un miracle, i de
miracles fa anys i anys que, almenys nosaltres, no hi creiem. Gràcies.
14) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA a favor de la delegació del
vot dels càrrecs electes dels ens locals
La Sra. Sílvia Folch Sánchez es queda a la sala de plens com a públic i no forma part
de la corporació.
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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 Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent:
“La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
va suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes les persones que
composem la societat, amb independència del gènere, establint una sèrie de drets de
manera completa però també preveient accions concretes que el Govern havia de
desenvolupar posteriorment.
Aquest és el cas de la Disposició Final Setena de la LO 3/2007, que preveu que el
Govern promogui un procés de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar
els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe.
Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol (Congrés dels Diputats) o el català
(Parlament de Catalunya), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives
per permetre el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per
maternitat o paternitat, a nivell local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en
aquest sentit.
En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament, s’ha
permès que les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el
deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o
diputada.
En el cas del Congrés dels Diputats, també mitjançant la reforma del seu Reglament,
s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, paternitat
o malaltia greu, en els quals es veu impedit el desenvolupament de la funció
parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra podrà
autoritzar l’emissió del vot per procediment telemàtic.
Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell ja que, a data
d’avui, encara no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en els
casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui exercir el seu dret a
vot delegant-ho a un altre membre de la corporació. Cal, doncs, incorporar aquest dret
dins de l’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per fer
efectiva la delegació del vot.
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament
Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les
modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de
regidores i regidors que estiguin de baixa o gaudeixin de permisos per maternitat,
paternitat o malaltia greu, d’exercir el seu dret a votar en els Plens de les Corporacions
Locals, mitjançant la delegació a favor d’altres membres del Consistori.
Segon.- Demanar a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives
espanyoles i catalana que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama
un consens suficient per assolir aquest objectiu.
Tercer.- Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als
òrgans de govern dels quals es formi part.
Quart.- Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic
Municipal (ROM) vigent al nostre municipi, en el moment que la normativa
supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat
immediata d’aquest dret.
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Cinquè.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i del
Parlament de Catalunya, a les dues entitats municipalistes de Catalunya i a les
entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP).
S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. F. Xavier Serra
En primer lloc, voldríem agrair el vot favorable a tots els grups que han donat suport a
aquesta moció. Nosaltres, quan preparàvem aquesta moció, per una raó òbvia, per a
la gent que no ho sàpiga, avui el nostre Grup té una baixa per maternitat, hi ha una
regidora que no és aquí, perquè va ser mare la setmana passada, i pensàvem com
n’és d’injusta una normativa que penalitza les dones pel fet de tenir fills i filles. Sovint,
els grans discursos o l’emancipació d’igualtat de gèneres s’omplen de paraules
boniques i de declaracions grandiloqüents, però és en la pràctica quotidiana quan es
veu la voluntat real d’avançar en la igualtat, d’afavorir-la, de fer-la possible, i, en aquest
cas, la presència de dones joves que accepten responsabilitats polítiques en els
ajuntaments. Hem plantejat aquesta moció, a més, com una petició de mínims, perquè
una veritable modificació normativa amb intenció d’afavorir la igualtat de gènere hauria
de tenir en compte elements com el fet que moltes dones joves opten per donar el pit
als seus fills i filles, i això pot dificultar la seva presència en tota mena de reunions, o el
fet que les dones que tenen responsabilitat de govern, més enllà de les dificultats
esmentades, també tenen la gran dificultat de compaginar aquesta responsabilitat amb
el seu exercici de la maternitat, l’espai adient, un estudi dels horaris de reunió adaptats
a aquestes qüestions, la possibilitat potser d’una substitució durant el permís de
maternitat... Són diverses les possibilitats, però el que no pot ser és aquesta situació
actual en la qual ni tan sols el mínim, la delegació del vot, estigui coberta.
També ho hem plantejat com una demanda, ja que els ajuntaments, a diferència del
Parlament, on ho poden fer per modificació del seu reglament, com he explicat a la
moció, no poden atendre aquesta qüestió mitjançant la modificació del Reglament
orgànic municipal, cosa que hauria estat força més fàcil, ja que les normatives
generals actuals ho impedeixen. Nosaltres hem demanat als nostres grups
parlamentaris que actuïn en conseqüència i ho faran així, i esperem que tots els grups
que han donat suport a aquesta moció facin el mateix amb els seus grups perquè
s’acabi aquesta situació, que sembla mentida que estiguem a l’inici del segle XXI i que,
després de més de trenta-cinc anys de democràcia, encara no estiguin resoltes
qüestions tan bàsiques com aquesta.
15) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en defensa del dret al propi
cos i en contra de la reforma restrictiva de la Llei de salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l’embaràs
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué es queda a la sala de plens com a públic i no forma
part de la corporació.
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 Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent:
“Des de l’inici de l’any 2012 estem assistint a reiterades declaracions i despropòsits del
ministre de Justícia, Sr. Ruiz Gallardón, amb el suport de les seves companyes i
companys del PP, en relació a la proposta de reformar de forma restrictiva la Llei de
Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’embaràs.
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Aquesta llei va ser reformada l’any 2010 amb un ampli consens, malgrat no haver
assumit la totalitat de les reivindicacions del moviment feminista, i per això, el nostre
grup municipal manifesta la nostra rotunda oposició a una reforma que suposa un
retrocés en matèria dels drets de les dones i un intrusisme inacceptable de les
doctrines ultraconservadores que pretén imposar el govern del PP al marge del
consens social.
La reforma que s’està impulsant des del Govern del PP significarà un retorn al passat,
imposant una llei encara més retrògrada que la Llei de 1985, una llei que
despenalitzava l’avortament en determinats supòsits, i que era insuficient per a garantir
la protecció jurídica i mèdica de les dones i professionals de la salut. El retorn a una
llei restrictiva faria augmentar les activitats clandestines i perjudicials per la salut de les
dones i augmentaria la desigualtat en l’accés al dret a decidir sobre el propi cos, ja que
l’accés a l’avortament dependria de la capacitat econòmica de les dones per anar a
avortar a altres països.
Les recents declaracions del ministre de justícia, Sr. Ruiz Gallardón, demostren el
concepte que l’actual govern té vers les dones, com a éssers irresponsables i
immadures que necessiten de la supervisió de la societat patriarcal i on la seva funció
al món és ser mare i no dona que gaudeix de drets i llibertats per a escollir el seu propi
projecte de vida. Aquesta concepció de les dones, basada en els rols tradicionals i
masclistes, és inacceptable i totalment rebutjable.
Les dades demostren que la taxa d’avortaments és menor en aquells països on les
lleis són més permissives. Cal recordar al Ministre Gallardón que Espanya va ratificar
l’any 1983 la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes
de discriminació contra les dones (CEDAW) on proclama en el seu article 16.e) Los
mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los
medios que les permitan ejercer estos derechos.
Retrocedir cap a una llei més restrictiva seria abandonar tractats internacionals que
daten del 1979 i tenir per a les dones una legislació retrograda, al nivell de països que
no subscriuen els tractats internacionals en matèria de drets humans, i que ens
ubicaria a la cua dels països de la UE.
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament
Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Rebutjar la revisió, anunciada pel Govern de l’Estat espanyol, de la Llei
orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs, i qualsevol altra revisió legislativa que comporti un retrocés en
la llibertat de les dones de decidir sobre llur propi cos i en la garantia dels drets
sexuals i reproductius.
Segon. - Ratificar el compromís d’aquest ajuntament amb el dret de les dones a tenir
el control de llur sexualitat i a decidir lliurement i responsablement sobre aquesta,
incloent-hi la salut sexual i reproductiva, la maternitat i la interrupció voluntària de
l’embaràs, lliure de pressió, discriminació i violència, i dins dels límits que estableix la
legalitat vigent.
Tercer.- Reclamar als governs, espanyol i català, que inverteixin en les úniques
mesures que s’han demostrat efectives en la disminució d’embarassos no desitjats:
•
•
•
•

L’accés universal a la informació en matèria de sexualitat i mètodes
anticonceptius
L’educació sexual i afectiva
L’accés universal i cobertura legal en les interrupcions voluntàries de
l’embaràs a la xarxa de salut pública
Reforçar els serveis d’informació i assessorament professional a les dones
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Quart.- Traslladar els acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministre de Justícia, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés i del
Parlament de Catalunya i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM. ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 3 vots
d’abstenció (GIM, i els senyors Eduard Garcia i Jordi Matas). S’aprova per majoria
absoluta.
El Sr. Francisco Manuel de las Heras
Bé, de fet, entrem a discutir molts temes que potser, hi insisteixo, seria més convenient
centrar-me en política més municipal, que al cap i a la fi és la que toca, i repeteixo
aquest argument que he donat abans, que és, penso, el que interessa a la majoria de
ciutadans del Masnou. Es pot discutir o parlar d’altres temes sobre els quals tots tenim
els nostres posicionaments, però m’agradaria gastar una mica la saliva en temes
municipals i no haver-la de fer servir d’aquesta manera en altres temes.
El Partit Popular ha votat en contra d’aquesta moció, però la defenso jo personalment,
és a dir, cadascú podria defensar-la amb arguments molt similars, però aquesta
defensa que pugui fer de la moció és meva personal.
I per què la defenso? Bé, doncs perquè jo estic molt content que fer fi hi hagi una
revocació d’unes lleis tan injustes sobre l’avortament com les que hem tingut fins ara.
Jo em sento profundament satisfet que això sigui així i així ho he de manifestar. Aquí,
la moció se’ns planteja amb els termes que estem habituats escoltar en aquest tipus
de mocions i en aquest tipus d’arguments, com quan estem parlant de la llei de salut
sexual.
A les 23.15 hores s’abstenen de la sala de plens, les senyores Noemí Condeminas,
Sílvia Folch, Marta Neira i Núria Fusellas.
El Sr. Pere Parés
En aquests moments, la Sra. secretària no hi és. Aturem el Ple, no hi ha quòrum per
seguir el Ple. Jo li demano una actitud més respectuosa. Vostè té tot el dret a
expressar la seva opinió, nomes faltaria. Home, ha de continuar, però aquesta és una
situació anòmala, que jo no sé si els meus companys... Jo mai no havia viscut una
situació d’aquestes característiques. Sí, una vegada, però era per un referèndum al
port, em sembla.
El Sr. Ernest Suñé
Jo, senyor alcalde, si m’ho permet, jo diria que sí que hi ha quòrum perquè continuï el
Sr. de las Heras, si ho vol.
El Sr. Pere Parés
Vostè segueixi, però li demanaria que fos amb la màxima responsabilitat i breument.
El Sr. Francisco Manuel de las Heras
Aquí, de fet, amb un exercici de democràcia com el que estic fent, que és exposar una
postura davant del consistori, veig un exercici d’antidemocràcia com el que acabem de
veure, quan a tothom li ha entrat el mal de ventre al mateix temps per sortir d’aquí.
Evidentment, aquest tema és una falta de respecte no per a la gent del PP, sinó per a
tota la gent del nostre municipi, perquè, sobre aquest tema, sobre el qual estic
explicant una posició tant del PP com, ho repeteixo, personal, hi ha molta gent que la
compartirà i d’altra que no. En tot cas, és una defensa legítima i raonada, i és una
defensa sobre la qual em ratificaré aquí i a tot arreu.
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Bé, aquí es parla des del marxisme, des de la demagògia, que és la que ha portat a
terme totes les legislacions sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, i la llei de salut
sexual i reproductiva. Però quina salut? Aquí, quan parlem de salut, és curar-se un
refredat, una malaltia, recuperar-se d’una operació, i aquí del que estem tractant és
d’un altre tema. Estem tractant de deixar pel camí, que no arribi a néixer —en poden
dir com vulguin, en poden dir matar, en poden dir tallar, hi ha molts mètodes per fer-ho
i mètodes químics, mètodes quirúrgics— el nen que no ha nascut.
I jo penso que aquest és un bé que hem de defensar, hem de defensar el futur dels
nostres fills, dels nostres fills i dels fills d’aquelles mares que puguin venir d’una forma
problemàtica o en entorns familiars o situacions difícils. Aquí s’ha parlat de tot menys
del nen, s’ha parlat de tot menys del nen, dels drets, de la mare, però no s’ha parlat del
nen, i això és una injustícia molt gran. El nadó ja era protegit des del dret romà. I avui,
qui vulgui ratificar aquestes lleis, penso que està cometent una injustícia de la qual
estic convençut que ens penedirem d’aquí a molts anys, estic convençut que quan
mirin enrere els nostres fills o els nostres nets, del que feien societats com la nostra,
que consentien l’avortament i el legislaven i l’organitzaven, doncs jo penso que veuran
els errors que hem estat capaços de cometre i penso que és una gran equivocació del
món que anomenem civilitzat i occidental.
No em dedicaré gaire més al tema de les xifres que ha facilitat el Sr. Serra. Hi ha
moltes xifres que són incorrectes i hi ha xifres que estan mal donades. Diuen que
aquesta llei es va aprovar amb una àmplia majoria el 2010 i no és exactament així: 186
contra 158 vots, 186 contra 158 al Congrés, i 132 contra 126 al Senat. Això no són
tampoc grans majories, però, independentment de les majories que hi hagi, aquesta
postura la defensaria encara que fos amb un sol vot, m’és igual la majoria, jo la
defensaria amb un sol vot, amb la mateixa convicció que ho estic fent ara.
I penso que és bo que algú o que alguna persona dins d’aquest Ajuntament doni veu i
faci una aposta, cregui en els nens que han de néixer amb els nostres fills, dels
nostres veïns, dels nostres amics, del nostre poble. Jo penso que són uns dels
nostres, i així ho hem de defensar. Gràcies.
A les 11.20 hores es reincorporen a la sessió les regidores que se n’han absentat.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, molt breument. Jo no volia intervenir. Jo crec que tenim avui un excés de mocions
de política general. Jo no vull dir que no s’hagin de discutir o que no es puguin parlar al
Ple, però crec que potser podríem fer-ho d’una manera més racional. Ja que ha tingut
la seva intervenció el Sr. De las Heras, vull dir-li que els països que restringeixen el
dret a l’avortament són països subdesenvolupats i la seva intervenció va contra el
progrés, contra la civilització i, per tant, no ens podem permetre que una societat
moderna i occidental com la que volem ser vagi més enrere i el que vostè defensa són
postures pròpies de l’obscurantisme i de civilitzacions que haurien de deixar pas a la
història.
El Sr. Eduard Garcia
Més que per fer una explicació de vot en si, per informar que, ateses les diverses
sensibilitats i l’ampli espectre ideològic que aglutina la nostra federació, s’ha optat per
donar llibertat de vot, i creiem que les votacions que s’han produït en el si de la nostra
federació no són més que un reflex d’aquesta diversitat de la nostra federació. Res
més, gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja deia jo al principi que aquesta seria una moció amb
més moviment que l’anterior.
De fet, la meva argumentació començava una mica per aquí, perquè els partidaris de
la limitació del dret de l’avortament s’excusen sempre amb teories i elements que a
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casa nostra estan abanderats pels sectors més conservadors de l’espècie catòlica,
com el Sr. Rouco Varela i companyia. L’Església ha d’entendre que la llibertat
individual de les persones significa que la resta dels mortals tenen tot el dret a pecar
tantes vegades com ho creiem oportú mentre no cometem cap delicte per sort, com a
mínim això semblava en els temps de la inquisició, en els quals només es podia ser
catòlic, i, a més, d’acord amb el pensament retrògrada dels inquisidors i en el passat.
El moviment feminista va lluitar al llarg de molts anys per aconseguir el dret a
l’avortament basant-se en consideracions socials i sanitàries. Respecte als temes
sanitaris, em referiré a la conclusió d’un comitè d’experts. Els sona això del comitè
d’experts? Doncs n’hi va haver un sobre el tema de l’avortament. Què deia el comitè
d’experts designat pel Ministeri d’Igualtat per estudiar la reforma de la llei
d’avortament? Proposa que es pugui interrompre l’embaràs sense cap justificació
durant les primeres 14 setmanes de gestació. També aposta perquè el termini es
pugui allargar fins a les 22 setmanes per greu perill de la salut de la dona o per
malformació del fetus. El comitè ha optat finalment per les 14 setmanes com a termini
per permetre l’avortament sense haver-lo de justificar i les 22 per fer-ho en cas de risc
de salut de la mare i malformacions greus del fetus. Segons els membres de la
comissió, els terminis que recomanen queden dins del marc de la constitució. A més,
advoquen perquè no es penalitzi en cap cas una dona per haver avortat encara que ho
faci fora dels supòsits legals. Igualment, el text proposa que la interrupció voluntària de
l’embaràs sigui una prestació de la sanitat pública. A més, els experts recomanen que,
abans d’interrompre l’embaràs, totes les dones reflexionin durant un període de tres
dies i que les noies de 16 i 18 anys puguin fer-ho sense el consentiment del pares. És
clar que segurament això del comitè d’experts té una rellevància relativa, ja que les
seves conclusions van en un línia, ja que han estat escollits, i això també val per als
que munta el govern actual, com l’últim, que ha tingut unes conclusions molt
particulars sobre temes econòmics. Per això també citarem el que diu l’organització
mundial de la salut, perquè els temes d’avortament, mal que pesi al regidor del PP,
són temes de salut d’àmbit internacional i això no ho discuteix ningú en la professió
mèdica. No sé si ell hi està en desacord, però en la professió mèdica ningú no
discuteix que els temes de l’avortament són temes de salut, entre d’altres coses.
I a més el prestigi, suposo, de la Organització Mundial de la Salut, des del punt de
vista científic, suposo que no està tan en dubte. En un document que es diu Aborto sin
riesgos, segunda edición, guía técnica y de políticas para el sistema de salud, editat
per l’Organització Mundial de la Salut l’any 2012, per tant molt recent, entre moltes
altres coses diu: “Las leyes y políticas referidas al aborto deben proteger la salud y los
derechos humanos de las mujeres. Es necesario eliminar las maneras regulatorias,
políticas y programáticas que obstaculicen el acceso a la atención para un aborto sin
riesgos y su prestación oportuna. Dentro del marco de las leyes nacionales de aborto,
los estándares y las guías deben incluir protección para la toma de decisión en forma
voluntaria y basada en la información, autonomía en la toma de decisión, la ausencia
de discriminación y la confidencialidad y privacidad para todas las mujeres, incluidas
las adolescentes. El aborto inseguro representa el 13% de las muertes maternas y el
20% de la mortalidad total y la carga por discapacidad de vida al embarazo y al
nacimiento. Casi todas las muertes y la morbilidad por el aborto inseguro ocurren en
países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley. En la práctica, cada
año aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones de un aborto
inseguro y se calcula que 5.000 millones de mujeres padecen discapacidades
temporales o permanentes.” Finalment, un estudi publicat per la mateixa OMS a
principis d’aquest any i referit a les dades del 2008, les últimes disponibles, treia dues
conclusions molt importants. La primera deia que les lleis altament restrictives
d’avortament no estan associades a dades d’avortament més baixes, per exemple, a
l’Àfrica i l’Amèrica Llatina, on l’avortament és il·legal, i en països molt desenvolupats
les taxes d’avortament són del 29 i del 32 respectivament, mentre que a Europa
Occidental, aquesta taxa es redueix a 12, xifra sempre per mil dones. La segona es
refereix al fet que l’avortament no es deixa de realitzar pel fet de la seva provisió o
restricció, sinó al contrari, manté les seves taxes encara que amb un increment del risc
per a les mares, un cas paradigmàtic a Sud-àfrica, on les morts lligades a pràctiques
abortives una vegada legalitzat l’avortament disminuïa un 91%.
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Respecte a les raons socials, aquest dret afecta especialment els sectors més
desfavorits de la nostra societat, que tenen menys recursos econòmics, menys
coneixements i recursos personals per fer front a aquestes situacions, més sovint
dramàtiques i que aboquen a una existència complicadíssima en el cas de no avortar
per a la mare i el fill. Les dones riques no han tingut cap problema, no el tenien en el
franquisme, no el tenen ara, no el tindran si per desgràcia s’aprova aquesta llei. Elles
sempre podran avortar d’amagat i a l’estranger pagant el que faci falta. Estem farts
d’hipocresia, de lleis repressores que ens diguin el que hem de pensar i el que hem de
fer, i estem encara més cansats que es considerin les dones menors d’edat sense
criteri, sense capacitat per decidir per si mateixes.
Respecte a la intervenció del Sr. De las Heras, molt breument, perquè aquest Ple, si
no, s’allargarà excessivament, vull dir-li que confon sempre competència municipal
amb temes municipals. No entraré més en el tema, està en el seu dret que, si no vol
intervenir en un tema, no cal que ho faci, que en tot cas no ho diguis. Si intervé, doncs
intervé, i si no hi intervé, no hi intervé, i no passa absolutament res, que no és
antidemocràtic expressar l’opinió a través de les fórmules, i avui hem tingut uns quants
regidors i regidores d’aquest Ple que han expressat de manera democràtica la seva
opinió respecte a una de les paraules que vostè ha dit. I únicament un tema. Jo no...,
aquí seria llarguíssim ja. Vostè ha dit que el tema de l’avortament té a veure amb el
marxisme. Sap què és el marxisme?
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sóc molt breu. Bé, tot té les seves relacions, els seus entroncaments i les seves parts.
El marxisme, bé, materialisme i històric, no, si ho he llegit, eh! Bé, i només vull
comentar que trobo que les regidores que han marxat d’aquí han demostrat una falta
de respecte molt important, han tingut un poc aguant davant d’un tema i per escoltar
una opinió amb una discrepància respecte del que elles pensen. L’he manifestada
lliurement en el fòrum on toca dir-la i els he de recriminar la seva actuació.
16) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per exigir l’actuació urgent
al barri del sector Llevant-La Colomina
La Sra. Marta Neira
Jo abans voldria fer una parell de consideracions. Primer de tot, vull dir que aquesta
moció neix a partir d’una reunió amb els veïns del sector de La Colomina que ens van
posar de manifest la situació i les deficiències del seu barri i, per tant, té l’objectiu
d’intentar superar aquests problemes, la il·lusió o el desig. També vull dir que, a més a
més, la presidenta té la moció que nosaltres vam presentar i hi hem incorporat dues
esmenes d’ICV-EUiA. Aquesta moció, que no altera el contingut, sinó que modifica
simplement els apartats u i dos, millorant-los, són més concrets. Per tant, ho dic
perquè en llegir-ho potser noteu alguna diferència en aquests apartats, d’acord?
La Sra. Sílvia Folch Sánchez es queda a la sala de plens com a públic i no forma part
de la corporació.
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.
La Sra. Marta Neira i Reina llegeix la moció.
“El govern municipal de l’anterior mandat, liderat pel PSC i ICV-EUiA, en atenció a la
demanda de pisos a un preu assequible al Masnou, vam prioritzar una política de
promoció d’habitatge de protecció oficial per a joves que va culminar amb el lliurament
de 18 habitatges de Can Jordana (Sector Vallmora), l’any 2007, més tard,
concretament l’any 2009 es van lliurar 71 habitatges del sector Llevant.
El sector Llevant, format per les finques la Colomina i Vallmora, era una part del
desenvolupament programat dins el pla parcial d’ordenació 10 Llevant.
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Malauradament, la crisi econòmica va aturar el ple desenvolupament d’aquest pla,
deixant un barri a mig fer i mancat d’alguns serveis bàsics.
Aquesta situació es veu agreujada per la manca de responsabilitat del govern
municipal de CiU i ERC al no complir i fer complir la pròpia normativa municipal, al no
afrontar a temps i amb determinació els problemes derivats de l’abandonament dels
solars de la Colomina.
Tan és així que és el mateix govern municipal qui posa com a exemple de mala praxi
sobre la prevenció del mosquit tigre, precisament una imatge de restes d’obres i
bassals de la Colomina (El Masnou Viu, abril, 2013) que es responsabilitat del govern
municipal solucionar.
Efectivament, aquesta zona és ara un focus greu de mosquit tigre i per aquest motiu
cal aplicar el Pla integral de control del Mosquit Tigre (aprovat el 2009 i actualitzat
l’octubre del 2010) on s’estableix que als solars i espais susceptibles d’existir el
mosquit tigre cal localitzar-los i aplicar les mesures i els arranjaments necessaris per
prevenir que s’hi instauri i és propagui el mosquit tigre: en el cas de solars públics, cal
realitzar-hi una neteja, i en el cas de solars privats, cal localitzar la persona propietària
i requerir-li per a que realitzi una adequada neteja.
A més a més l’Ordenança de Convivència ciutadana estableix (article 75) que els
terrenys no urbanitzats i solars es mantindran, per llurs propietaris, en el degut estat de
neteja i condicions fitosanitàries adequades i que en cas d’incompliment, i d’acord amb
l’article 32 de la mateixa ordenança, l’Ajuntament procedirà a netejar-los, carregant les
despeses ocasionades al propietari.
A aquesta situació d’insalubritat, es suma ara la sensació d’inseguretat ciutadana del
barri degut a l’ocupació de persones sense sostre de les casetes abandonades per
DIURSA.
Cal, també , destacar la manca de neteja del barri que, tot i haver incrementat el
nombre de zones de recollida d’escombraries, manca la continuïtat en la neteja i
manteniment dels espais públics que seria desitjable.
Tot plegat fa que, hores d’ara, la Colomina sigui un barri allunyat dels estàndards
bàsics de salubritat i neteja respecte la resta del municipi. Per això exigim al govern
municipal de CiU i ERC que compleixi els següents acords:
1) Demanar al govern Municipal que, des del departament d’Urbanisme, s’exigeixi amb
urgència als titulars de les propietats que, de manera immediat, procedeixin a la
neteja, arranjament i tancament dels solars de la seva propietat i se’ls notifiqui que,
en el cas que no ho facin, ser`l’Ajuntament qui ho farà a càrrec dels esmentats
titulars, en compliment del que estableix la normativa legal.
2) Demanar al govern municipal que, en el cas que els titulars de les propietats
incompleixen l’exigència de neteja, arranjament i tancament dels solars de la seva
propietat, s’iniciïn els corresponents expedients sancionadors (en el quals es tinguin
presents les pertorbacions i els danys i perjudicis al veïnat, així com les
conseqüències de l’incompliment per a la seguretat i salut públiques), i s’actuï
vetllant pel compliment estricte dels terminis que la normativa legal estableix per a
aquests procediment.
3) Que el govern municipal actuï de forma immediata amb els mitjans que disposa
Salut Pública i Manteniment davant el perill de proliferació del mosquit tigre, aplicant
el Pla integral de control del Mosquit Tigre en la mateixa forma que s’actua en altres
espais municipals, derivant les despeses d’aquesta intervenció al titular dels solars.
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4) Que el govern municipal actuï de forma immediata des de Seguretat Ciutadana i
Serveis Socials amb les persones que es troben ocupant de forma il·legal les
casetes de DIURSA, desallotjant-los i facilitant-los l’atenció social necessària.
5) Tenint en compte que l’edificació projectada en la Colomina ha quedat en
suspensió, és necessari que el govern municipal parli amb el propietari per tal de
pactar un ús temporal d’aquests solars de manera que faciliti a l’ajuntament el seu
manteniment en condicions adequades.
6) Aconseguit el punt anterior, instem al govern municipal a mantenir una reunió de
treball amb el veïnat de la Colomina i els grups de l’oposició per tal de definir els
possibles usos dels solars abandonats.
7) Que el contingut d’aquest moció, així com el resultat de les votacions sigui
publicada a la propera revista municipal del Masnou Viu per coneixement de tota la
ciutadania del Masnou.”
La Sra. Marta Neira
Perdoni. Jo volia passar a l’Equip de Govern unes fotos que vam fer el dia que ens
vam reunir amb els representants dels veïns de La Colomina, i també al públic, per als
que no són d’aquest barri, perquè es facin càrrec de la situació.
El Sr. Pere Parés
Vostè ho ha llegit amb les esmenes incorporades d’ICV.
La Sra. Marta Neira
Ja vam acordar que les acceptàvem i s’hi han incorporat.
El Sr. Pere Parés
Llavors, ara, en aquest moment, hi ha sobre la taula unes esmenes de CiU, que el seu
ponent explicarà.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit. Per explicar que hem presentat unes esmenes que, a grans trets, es
basen en dues línies: l’una fa referència a corregir aquelles afirmacions que són
incorrectes i l’altra, a adaptar alguns acords a la legislació vigent, perquè el que es
proposa no seria d’aplicació. Vull afegir també que, malgrat que a les nostres esmenes
inicialment n’hi havia una que feia referència al segon acord, aquesta esmena la
retiraríem en assumir i en donar suport a l’esmena que va presentar el Grup d’ICVEUiA, i que ha estat acceptada per la ponent, i, per tant, ha quedat incorporada a la
moció. Passaria ara a llegir el contingut de les emenes, que diuen el següent:
Supressió del tercer paràgraf de la part expositiva. Substituir el paràgraf setè, pel
redactat següent.
La Sra. Marta Neira
És que si vostè diu suprimir el tercer paràgraf, podria llegir el paràgraf que proposen
suprimir, perquè, si no, no ens n’assabentem. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
I tant que sí. Diu:
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“Aquesta situació es veu agreujada per la manca de responsabilitat del govern
municipal de CiU i ERC al no complir i fer complir la pròpia normativa municipal, al no
afrontar a temps i amb determinació els problemes derivats de l’abandonament dels
solars de la Colomina.”
La següent esmena faria referència al setè, que diu:
“A aquesta situació d’insalubritat, es suma ara la sensació d’inseguretat ciutadana del
barri degut a l’ocupació de persones sense sostre de les casetes abandonades per
DIURSA”.
I nosaltres proposem:
“En aquest sector, s’hi pot sumar ara la sensació ciutadana del barri a causa de
l’ocupació de persones sense sostre en un mòdul d’obra abandonat per DIURSA”.
Amb aquesta esmena volem evitar la confusió que és pot produir quan un llegeix el
terme casetes.
Proposem també la supressió del vuitè paràgraf, que diu:
“Cal, també, destacar la manca de neteja del barri que, tot i haver incrementat el
nombre de zones de recollida d’escombraries, manca la continuïtat en la neteja i
manteniment dels espais públics que seria desitjable.”
Pel que fa a la part dispositiva:
Proposem les esmenes següents a l’acord primer, i substituir l’acord existent per:
“PRIMER. Que des del Departament d’Urbanisme es mantingui la pressió sobre els
titulars de les propietats, per tal que procedeixin a l’arranjament dels solars de la seva
propietat i que, en el cas que no es faci, s’estudiï la possibilitat d’executar
subsidiàriament els treballs requerits a càrrec del titular”.
Substituir el tercer acord pel redactat següent:
“TERCER. Que el govern municipal actuï de forma immediata amb els mitjans de què
disposa Salut Pública i Manteniment davant el perill de proliferació del mosquit tigre,
aplicant el Pla integral de control del mosquit tigre en la mateixa forma que s’actua en
altres espais municipals, estudiant la possibilitat d’executar subsidiàriament els treballs
requerits a càrrec del titular.”
Substituir el quart acord pel redactat següent:
“QUART. Que des del Govern municipal s’emprenguin accions encaminades al fet que
les persones que ocupen de forma il·legal els mòduls prefabricats abandonats
abandonin aquesta situació, facilitant-los l’atenció social necessària.”
I suprimir el cinquè i sisè acord, que fan referència al fet que es parli amb el propietari,
no per res, sinó perquè, pel que fa al propietari, ara mateix no hi ha interlocutor per tal
de pactar un ús temporal d’aquest solar, de manera que faciliti a l’Ajuntament el seu
manteniment en condicions adequades, i suprimir també el sisè, que és:
“Aconseguit el punt anterior, instem al govern municipal a mantenir una reunió de
treball amb el veïnat de la Colomina i els grups de l’oposició per tal de definir els
possibles usos dels solars abandonats.”
Si vol, per explicar la motivació de les esmenes, en tot cas, la supressió del punt sisè,
no fa referència al fet que no tinguem intenció de mantenir-nos amb al costat del veïnat
o dels seus representants, sinó que, atès que a dia d’avui és impossible trobar un
interlocutor pel que fa als propietaris actuals d’aquest solar, doncs es fa difícil sense
interlocutor arribar a acords que suposin la cessió o l’ús temporal d’aquests solars i,
per tant, no té cabuda parlar sobre els possibles usos d’aquests solars.
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La Sra. Marta Neira
Nosaltres no les acceptaríem, però bé.
El Sr. Pere Parés
Vostès presenten una moció i, per tant, vostès estan dient que aquesta moció...
El Sr. Artur Gual
El que demanem és un petit recés, perquè, abans que es produeixi la votació dels
regidors, els veïns puguin exposar a tot el consistori la situació. Per tant, demanem
que hi hagi una interrupció del Ple, perquè ells es puguin expressar abans de la
votació. Si l’Equip de Govern no ho vol, es votarà i després ja parlaran quan acabin.
El Sr. Pere Parés
La pregunta és, l’exposició dels veïns condiciona el vot de tots els grups de les
mocions?
La Sra. Marta Neira
Bé, no se sap, podria ser.
El Sr. Pere Parés
Però els grups ja tenen feta la seva interpretació de la qüestió. En tot cas, vostès han
estat els interlocutors del veïns. És que tampoc mai no s’havia produït això.
La Sra. Marta Neira
Senyor alcalde, jo li faig una petició. Vostè és l’alcalde i té la potestat no només per
donar cinc minuts i que puguem parlar amb els veïns, sinó fins i tot de donar la paraula
al públic perquè pugui expressar-se. També ho pot fer.
El Sr. Pere Parés
No, no, no, Sra. Neira, vostè s’equivoca. El públic tindrà la paraula quan s’acabi la
sessió, com sempre s’ha fet. Nosaltres ara aturem el Ple, però no perquè el públic
pugui intervenir aquí, sinó que si el públic ens vol dir alguna cosa mentre el Ple està
aturat, jo crec que aquest seria el mecanisme adient perquè puguem encaixar-ho.
A sol·licitud del Grup Municipal del PSC-PM, l’alcalde acorda fer un recés de cinc
minuts.
El Sr. Pere Parés dóna la paraula a la Sra. Marta Neira.
La Sra. Marta Neira
Gràcies, senyor alcalde. Bé, una vegada mantinguda aquesta ràpida conversa amb els
veïns, els he de dir que els veïns no estan d’acord amb les esmenes que presenta CiU
i, per tant, a nosaltres ens agradaria que les retiressin. A més, nosaltres considerem
que, amb aquestes esmenes que presenten, és tant el que modifiquen de la moció,
que el més lògic i el que haurien de fer és en tot cas votar-hi en contra, si no estan
d’acord amb la moció. I presentar-hi una alternativa, en tot cas. Després, jo crec que el
més adequat seria que, ja que els veïns no estan d’acord amb aquestes esmenes, que
les retirin. Jo li demano que les retirin.
El Sr. Pere Parés
Perquè també li direm el que també podria haver estat adequat i vostè s’hi va negar
ahir a la nit.
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El Sr. Eduard Garcia
A mi m’agradaria explicar que precisament pel tipus d’esmenes que vam presentar i,
ho repeteixo, perquè algunes esmenes que vostès presenten legalment són inviables,
perquè són inviables, nosaltres ahir vam plantejar la possibilitat que aquesta moció
passés a comissió informativa per tal de poder-la tractar amb més temps i d’una
manera més tranquil·la, com s’ha fet amb altres mocions que s’han presentat en
aquest Ple, i vostès ahir van rebutjar aquesta proposta de passar-la a comissió
informativa per treballar-la més profundament. Per tant, igual que vostès em demanen
que jo retiri les esmenes, jo els demano a vostès que reconsiderin la seva opció, la
seva posició, i passem aquesta moció a comissió informativa.
La Sra. Marta Neira
Primer, senyor alcalde, diu que jo ahir m’hi vaig negar i jo ahir no vaig tenir cap reunió
amb vostès.
El Sr. Pere Parés
No, no, el representant, el representant del PSC.
La Sra. Marta Neira
D’acord, sí que sé pel meu company que vostès van proposar que aquesta moció
passés per comissió informativa i nosaltres no ho vam acceptar. Evidentment que no,
perquè, per què ha de passar per comissió informativa? Els veïns de La Colomina
tenen un problema i aquí del que es tracta és que vostès manifestin si tenen la voluntat
política de resoldre’l o no.
Passar-ho a comissió informativa vol dir que estarà un mes en stand by i ja està, i això
no pot ser. Després, perquè no ho han volgut. Home, miri, no és la primera vegada
que vénen els veïns de La Colomina. Van venir no sé si era al novembre, d’acord?,
home, i al mes d’abril treuen aquesta foto. No fan cap cosa i treuen aquesta foto,
justament per dir que a les obres aturades o abandonades és important evitar-hi
l’acumulació d’aigua i la creació de bassals. I és de La Colomina i es queden tan
amples. Solucionin el problema.
El Sr. Pere Parés
Està vostè defensant la moció? Després ja hi arribarà. Ara estem en el tràmit
d’esmenes, em sembla, doncs doni’ns a nosaltres també el dret a poder defensar les
nostres esmenes.
La Sra. Marta Neira
Ja, però li volia explicar el perquè...
El Sr. Pere Parés
A mi em sembla molt bé, després ja explicarà la moció com hagi quedat, que no ho sé
com quedarà. Per tant, la pregunta de si CiU manté les esmenes, d’acord, doncs el
que hem de fer democràticament és posar a votació les esmenes.
El Sr. Eduard Garcia
Jo el que he demanat és que reconsiderin la petició que els vam fer ahir, que era,
traslladar aquesta moció a comissió informativa. Això és el que els demano. Si no
accepten passar-la a comissió informativa, nosaltres mantenim les esmenes i la votem.
Entenc que és el procediment correcte.
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La Sra. secretària
Al que es procedeix ara no és debatre que passi per comissió informativa o no, sinó
votar les esmenes i després la moció.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Jo sé que CiU va demanar a la Junta de Portaveus que es
passés a comissió informativa i nosaltres ens hi vam negar. Que jo sàpiga, aquí no
s’ha demanat passar-la a comissió informativa. Vostès han presentat unes esmenes i
han explicat que ahir van demanar passar-la a comissió informativa. Vostè no ha
demanat passar-la a comissió informativa; per tant, jo entenc que no s’ha de votar
passar-la a comissió informativa.
El Sr. Eduard Garcia
Com que vostè no va demanar ahir que retiréssim les esmenes, vull dir, és que estem
en el mateix.
El Sr. Pere Parés
Stand by, stand by, no.
El Sr. Ernest Suñé
Perdó.
El Sr. Pere Parés
No té, no té... Passem a la votació les esmenes.
El Sr. Ernest Suñé
Només un aclariment a la secretària.
El Sr. Pere Parés
No, no, vol fer-li una pregunta a la secretària?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, és una pregunta.
El Sr. Ernest Suñé
Jo entenc que hi ha hagut una lectura de les esmenes. Per tant, el procediment de
demanar passar-la a comissió informativa hauria de ser previ. Jo crec que el que toca
ara ja és votar les esmenes. En tot cas, aclareix-m’ho, si us plau.
El Sr. Pere Parés
Aclarit aquest tema, passem a votar les esmenes.
El president sotmet a votació les emenes presentades pel Grup Municipal de CiU amb
el resultat següent: 9 vots a favor (CiU i ERC-AM), 8 vots en contra (PSC-PM, ICVEUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per simple.
El Sr. Pere Parés
Per tant, les esmenes queden incorporades a la moció. Ara hem de votar en conjunt la
moció. Estem d’acord amb les esmenes incorporades. I ara farem l’explicació de vot.
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La moció queda de la manera següent:
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per exigir l’actuació urgent al
barri del sector Llevant-La Colomina, amb les esmenes incorporades dels grups
municipals d’ICV-EUiA i CiU
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 govern municipal de l’anterior mandat, liderat pel PSC i ICV-EUiA, en atenció a la
demanda de pisos a un preu assequible al Masnou, vam prioritzar una política de
promoció d’habitatge de protecció oficial per a joves que va culminar amb el lliurament
de 18 habitatges de Can Jordana (Sector Vallmora), l’any 2007, més tard,
concretament l’any 2009 es van lliurar 71 habitatges del sector Llevant.
El sector Llevant, format per les finques la Colomina i Vallmora, era una part del
desenvolupament programat dins el pla parcial d’ordenació 10 Llevant.
Malauradament, la crisi econòmica va aturar el ple desenvolupament d’aquest pla,
deixant un barri a mig fer i mancat d’alguns serveis bàsics.
Tan és així que és el mateix govern municipal qui posa com a exemple de mala praxi
sobre la prevenció del mosquit tigre, precisament una imatge de restes d’obres i
bassals de la Colomina (El Masnou Viu, abril, 2013) que es responsabilitat del govern
municipal solucionar.
Efectivament, aquesta zona és ara un focus greu de mosquit tigre i per aquest motiu
cal aplicar el Pla integral de control del Mosquit Tigre (aprovat el 2009 i actualitzat
l’octubre del 2010) on s’estableix que als solars i espais susceptibles d’existir el
mosquit tigre cal localitzar-los i aplicar les mesures i els arranjaments necessaris per
prevenir que s’hi instauri i és propagui el mosquit tigre: en el cas de solars públics, cal
realitzar-hi una neteja, i en el cas de solars privats, cal localitzar la persona propietària
i requerir-li per a que realitzi una adequada neteja.
A més a més l’Ordenança de Convivència ciutadana estableix (article 75) que els
terrenys no urbanitzats i solars es mantindran, per llurs propietaris, en el degut estat de
neteja i condicions fitosanitàries adequades i que en cas d’incompliment, i d’acord amb
l’article 32 de la mateixa ordenança, l’Ajuntament procedirà a netejar-los, carregant les
despeses ocasionades al propietari.
En aquest sector, s’hi pot sumar ara la sensació ciutadana del barri degut a l’ocupació
de persones sense sostre a un mòdul d’obra abandonat per DIURSA.
Tot plegat fa que, hores d’ara, la Colomina sigui un barri allunyat dels estàndards
bàsics de salubritat i neteja respecte la resta del municipi. Per això exigim al govern
municipal de CiU i ERC que compleixi els següents acords:
1) Que des del departament d’Urbanisme es mantingui la pressió sobre els titulars de
les propietats, per tal que procedeixin a l’arranjament dels solars de la seva
propietat, i que en cas que no es faci, s’estudiï la possibilitat d’executar
subsidiàriament els treballs requerits a càrrec del titular.
2) Demanar al govern municipal que, en el cas que els titulars de les propietats
incompleixen l’exigència de neteja, arranjament i tancament dels solars de la seva
propietat, s’iniciïn els corresponents expedients sancionadors( en el quals es tinguin
presents les pertorbacions i els danys i perjudicis al veïnat, així com les
conseqüències de l’incompliment per a la seguretat i salut públiques), i s’actuï
vetllant pel compliment estricte dels terminis que la normativa legal estableix per a
aquests procediment.
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3) Que el govern municipal actuï de forma immediata amb els mitjans que disposa
Salut Pública i Manteniment davant el perill de proliferació del mosquit tigre, aplicant
el Pla integral de control del mosquit tigre en la mateixa forma que s’actua en altres
espais municipals, estudiant la possibilitat d’executar subsidiàriament els treballs
requerits a càrrec del titular.
4) Que des del govern municipal, s’emprenguin accions encaminades a que les
persones que ocupen de forma il·legal els mòduls prefabricats abandonats,
abandonin aquesta situació, facilitant-los l’atenció social necessària.
5) Que el contingut d’aquest moció, així com el resultat de les votacions sigui
publicada a la propera revista municipal del Masnou Viu per coneixement de tota la
ciutadania del Masnou.”
El president sotmet a votació la moció amb les emenes incorporades pel Grup
Municipal de CiU amb el resultat següent: 19 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. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, una qüestió més aviat d’ordre. En definitiva, són les
dotze de la nit i sembla que hem trigat quatre hores a debatre el tema que semblava
més important de l’ordre del dia del Ple i, per tant, crec que avui ja no té remei, però
ens ho hauríem de mirar per a futures ocasions.
Hem parlat en la defensa de les anteriors mocions sobre què era una moció que tenia
un contingut municipal i què no, què podia afectar o no els interessos del municipi, dels
ciutadans, si aquí es podien parlar i debatre tots els altres temes. Com que és una
qüestió recurrent, de llarga tradició i que sempre ha estat així, que tots els partits han
presentat les seves legítimes mocions sobre temes molt diversos, perquè amb la
història que afectaven els ciutadans del Masnou es podien debatre moltes qüestions,
el que jo sí que demanaria és que a partir d’ara comencéssim a diferenciar entre el
que pot afectar i el que pot interessar, perquè, pel que hem vist avui, cosa que no
havia succeït, i aquest regidor que us parla ja fa bastants anys que hi és, hi ha hagut
bastants veïns interessats en un tema, fins i tot han demanat poder suspendre el Ple
uns minuts per parlar-ne, és a dir, una cosa extraordinària que em fa sentir o em
denota que hi havia un gran interès o que hi ha un gran interès per aquest tema de
l’ordre del dia.
Dit això, com que ja fa molts anys que es presenten aquest tipus de mocions que en
certa manera afecten la ciutadania del Masnou, el que sí que podríem fer, i ho parlem
a la Junta de Portaveus propera, és modificar l’ordre de les mocions, el debat de
l’ordre de les mocions en funció de la que pugui tenir més incidència en situacions
concretes i no tant de contingut general, perquè així, com a mínim, els veïns que
puguin estar-hi interessats no s’hagin d’esperar quatre hores, com és el cas, per
debatre o informar-se o veure el desenvolupament d’una moció que els pugui
interessar. Jo crec que això seria útil, que no faria entorpir el debat, sinó que,
simplement, s’hauria de modificar l’ordre de lectura de les mocions. Jo crec que
afavoriríem el contacte directe amb els ciutadans, és a dir, que cada cop se sentiran
més preocupats per presentar iniciatives i veure que tenen un reflex en el Ple, i que es
discuteixen en una hora prudent, perquè, en definitiva, ho torno a repetir, són les
dotze. Però, bé, dit això, el convido perquè a la propera Junta de Portaveus vostè
mateix lideri el debat.
Nosaltres hem votat a favor de la moció i en contra de les esmenes, principalment,
perquè estàvem a favor, lògicament, del contingut de la moció. Aquest regidor mateix
ja fa molts plens que va fer diverses preguntes en relació amb aquest sector, ja li
constaven aquestes queixes dels veïns i, a més, queixes contrastades, i sobre les
quals hi ha poca discussió. En el seu moment, encara no hi havia el contracte de
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neteja vigent i que no incloïa aquells carrers; per tant, s’havien de fer actuacions
extraordinàries. Bé, tot un seguit d’explicacions i raonaments que podrien ser lògics,
però amb el pas del temps hem perdut lògica, hem perdut potència, hem perdut raó.
La qüestió és que hem arribat a una situació d’insolvència de l’Equip de Govern quant
a resoldre el problema, sota el meu punt de vista.
Per tant, tot i que alguna de les esmenes que presentava l’Equip de Govern o CiU, en
aquest cas, podrien haver estat acceptades, el nostre rebuig contundent ha estat una
mica per mostrar, un altre cop, bé, no sabria explicar-me, però bé, una mica la nostra
repulsa enèrgica a com està aquella zona del municipi. La moció ho explica clarament i
el que demana és una actuació urgent. Sé que s’han realitzat actuacions en aquest
Ple, hem parlat moltes vegades d’aquesta zona, però la situació, sota el meu punt de
vista, ho torno a dir, comença a ser prou delicada perquè l’Ajuntament reaccioni, per
aquesta moció i per tot el que ha passat durant aquesta nit. El que sí que creiem és
que hi ha hagut un sacseig, aquesta és la idea, que sigui doncs l’impuls, el motor que
faci liderar per fi una solució definitiva amb tots els impediments que hi ha actuals, des
del punt de vist legal, que segurament després ens explicaran, amb tots els
impediments que hi ha des del punt de vista urbanístic, una mica d’imaginació, una
mica de contundència, si és necessari la normativa sempre es pot aplicar de dues
maneres, doncs apliquem les normatives a partir d’ara en defensa dels interessos dels
ciutadans, i no tant de constructors i de promotors que estan desapareguts. Jo crec
que hi ha maneres per fer-ho. Aquesta moció ha estat contemplada, per això li hem
donat suport, i donarem suport a totes aquelles iniciatives en aquest sentit que es
puguin presentar. I demanem a l’Equip de Govern, perquè la moció així ho deia, que
actuï en conseqüència, que actuï amb rapidesa i, si necessiten el suport d’un regidor,
de l’altre, de qualsevol o dels veïns, jo estic segur que el tindran, i espero i desitjo que
la solució o les solucions vinguin més aviat d’hora que no tard. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies. Sí, nosaltres ens hem abstingut. La nostra abstenció decanta a vegades cap
a un cantó o cap un altre. Hem votat després, amb la qual cosa s’han aprovat les
esmenes i després hem votat a favor de la moció. Perquè, per una raó molt senzilla,
pensem que d’un tema com aquest no és bo fer-ne una picabaralla en un Ple. Penso
que un tema que afecta veïns per un motiu concret, per unes obres en concret, que a
més a més tenim un altre tema, dins del poble, al centre, tenim un altre solar, enorme,
on es poden replicar part d’alguns dels problemes que s’han tingut a La Colomina,
amb el solar del centre on està enquistat, tenim un altre solar que pot generar
problemes i també s’hi haurà de prendre alguna actuació, i el problema que ens
trobem, com ha municipi, doncs què passa?, que són solars que venien de promotores
que han fet fallida, ja no se sap qui, no trobes interlocutors, els promotors se’n
desentenen i creen un problema, i és clar, el solar és dins del municipi i el problema, al
final, el tenim tots. Avui ha tocat a La Colomina i un altre dia pot tocar a uns altres. El
municipi tampoc no és tan gran perquè hi hagi tants solars, però hi ha problemes
localitzats. Jo el que penso és que els temes s’han de solucionar, plantar-los cara,
plantejar-ne les prioritats amb el regidor, que se’n coordinin les actuacions més
urgents. Però, tot i així, he de dir que, d’alguns temes que hi havia a la moció inicial,
realment hi ha temes que crec que requerien algun informe jurídic, és a dir, el fet que
haguessin passat per comissió informativa fa que vagin informats, amb un informe
corresponent, per a algunes actuacions, d’altres he sentit alguna cosa de mosquits,
això es pot fer demà mateix. En altres temes suposo que es poden prendre decisions
ja. Però n’hi ha d’altres que necessiten un informe jurídic i el fet que vagi per comissió,
com l’ocupació del solar. Em refereixo que aquests temes, segurament, per dir, bé,
aquesta gent ha de sortir fora, aquesta gent estan dins d’un solar privat que ningú no
ha denunciat, entre ells els propietaris, què passa amb això, etc. Hi ha una sèrie de
consideracions que en comissió van acompanyades de les actuacions que pot fer
l’Ajuntament; d’altres, es poden prendre des del mateix departament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument. Jo crec que ha estat una llàstima que no s’hagués pogut acceptar ahir
a la Junta de Portaveus que passés per comissió informativa, perquè crec que el tema
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requeriria, com ha dit el portaveu del PP, un informe jurídic, perquè crec que,
certament, la moció té problemes d’aplicació, que hi ha aspectes que són de dubtosa
aplicabilitat. Per tant, jo crec que el que he fet, i segurament no es pot tenir la sensació
perquè no es disposa del text que s’ha aprovat, definitivament, avui en aquest Ple,
perquè els que esteu assistint en aquest Ple no teniu el text de les mocions, crec que
hi ha una sèrie de compromisos, que hem aprovat en aquesta moció, i ara el que s’ha
de fer és intentar executar-los al més aviat possible, pel que fa a la situació d’aquests
solars, pel que fa al mosquit tigre, i també hi ha un compromís que s’ha aprovat amb la
moció d’avui. Per tant, jo crec que el que s’ha de fer, un cop aprovada aquesta moció, i
crec que certament hi havia alguns inconvenients a l’hora de la moció original, a l’hora
de la seva aplicabilitat, perquè és de dubtosa aplicabilitat, i, per tant, no es podrien
haver fet igualment. A més, hem estat amb la mateixa situació, que el que s’ha de fer
amb aquest text aprovat és posar-se a treballar per intentar pal·liar aquesta situació de
greuge que viuen els veïns d’aquesta zona del Masnou.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer, volem explicar el perquè hem votat en contra de les
esmenes i, després, la nostra posició respecte a la moció. Hem votat en contra de les
esmenes perquè, encara que algunes les podíem compartir, bàsicament la que feia
referència al punt tercer, que era el tema de l’actuació en el cas del mosquit tigre,
perquè l’únic que hi havia era un canvi en la redacció que l’únic que buscava era donar
una mica més de seguretat política, però actuar amb la mateixa diligència i també fins i
tot el tema del número quatre, que és el tema de casetes o mòduls, no discutirem si
són mòduls o casetes, o és un o són més. Ahir ja vam manifestar en Junta de
Portaveus que, respecte a la moció que presentava el PSC, que semblava que recollia
la sensibilitat del veïns, nosaltres estaríem d’acord amb el que decidís el PSC. El PSC
va decidir no acceptar les esmenes de CiU, fins i tot aquestes, amb les quals nosaltres
hauríem pogut estar a favor i per això hi hem votat en contra. Però bàsicament hem
votat en contra de les esmenes per la supressió dels apartats cinc i sis. No es pot
escudar el govern en el fet que els apartats cinc i sis siguin de dubtosa aplicació
perquè Diursa hi és, eh, és una empresa que està en concurs de creditors, que tindrà
més o menys dificultats econòmiques, però Diursa, com a empresa, no és Edisol, i, per
tant, té representants legals, i podrà costar més o menys contactar amb ells, però si hi
ha voluntat política, tard o d’hora s’hi pot contactar. Per tant, la demanda dels punts
cinc i sis, que deia que el Govern parli amb el propietaris per tal de pactar-ne un ús,
això és una cosa que només demanava parlar, no obligava a arribar al pacte, eh. De
manera que aquesta és la raó per la qual hi hem votat en contra.
Després, unes quantes reflexions. Nosaltres mai no pensem que al Ple es manifestin
diferents posicionaments polítics que es puguin qualificar com a baralles. Són diferents
punts de vista, des d’un posicionament polític, i el que no farem mai és utilitzar aquest
argument per justificar que el nostre vot vagi en un sentit o en un altre. Nosaltres som
aquí per representar la ciutadania, tant els que ens han votat com els que no, i per
actuar en conseqüència. Per tant, si ens hem de discutir des del punt de vista polític
ens discutirem, però després votarem amb consciència.
La segona qüestió és que nosaltres no compartim la reflexió del regidor del GIM.
Nosaltres creiem que és molt interessant que el públic estigui aquí i que estigui aquí
des del principi, i és molt interessant que, a més a més, el públic estigui aquí fins al
final. I el que lamentem és que, en lloc de quaranta persones, no n’hi hagi quatrecentes, perquè és molt interessant. Estic manifestant la meva opinió, perquè crec que
és molt interessant per a la ciutadania en general que pugui escoltar què diuen els
seus representants, independentment del que s’hagi votat o no, per després poder
actuar en conseqüència en una propera contesa electoral. Una altra cosa és que
entenem que seria una obligació del Govern fer pedagogia sobre les possibilitats de
participació que la normativa actual de l’Ajuntament preveu, perquè es pot intervenir en
un Ple abans de passar a la votació d’un assumpte, el problema és que hi ha tot un
mecanisme que ho regula, i això segurament no s’ha explicat suficientment. Vull
felicitar l’alcalde per haver accedit a aquesta pausa de cinc minuts, que ha permès que
regidors i regidores, fins i tot el mateix Govern coneguessin l’opinió dels ciutadans i
ciutadanes. I hem votat a favor de la moció perquè, malgrat que ha quedat
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descafeïnada amb la supressió dels punts cinc i sis, continua tenint la mateixa vitalitat i
és una exigència al Govern perquè es posi les piles i actuï en conseqüència. Jo
encoratjo el Govern que, malgrat que el punt cinc i sis s’hagin suprimit per la seva
voluntat, actuïn com si s’haguessin aprovat, i, per tant, busquin representats, no
només de Diursa, perquè no són els únics propietaris, hi ha més propietaris allà, i
intentin assolir pactes que, via conveni, possibilitin que l’Ajuntament actuï, i que, tard o
d’hora, quan la situació econòmica d’aquesta gent, sigui o no un promotor urbanístic o
sigui una entitat bancària, sigui diferent de la que és ara, es pugui rescabalar
l’Ajuntament de la inversió que hagi pogut fer inicialment per solucionar aquest
problema que tenen, que sí que és urgent per a aquest municipi. Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Primer de tot m’agradaria començar la intervenció explicant que, aquesta mateixa
setmana, el Departament de Salut Pública ha fet visites i inspeccions, i s’ha pogut
constatar que, en les dates d’aquestes visites, no hi havia presència de mosquit tigre
en aquell emplaçament. Dit això, m’agradaria incidir en el comentari que ha fet el
senyor Màxim Fàbregas respecte a la vitalitat que manté aquesta moció respecte a la
moció inicial. A mi, si de cas, m’agradaria explicar ara, punt per punt, perquè abans he
cregut oportú que no era el moment de fer-ho, ho faré ara, en què canvia la moció que
hem aprovat respecte d’aquesta moció inicial. Em centraré en els acords perquè, al
cap i a la fi, els acords són els que són ferms i són els compromisos que adopta
l’Equip de Govern o que adopta el Ple quan aprova una moció, i començaré pel primer
acord que hem esmenat.
En el primer acord, el que demanava el PSC era que des del Departament
d’Urbanisme es notifiqués als titulars, i que en el cas que no ho faci, fossin els serveis
municipals de Manteniment els que ho fessin a càrrec seu. Doncs, escolti, ens
agradaria això o no, els mecanismes no són aquests, hi ha uns mecanismes legals
que s’han de mantenir, que s’han de seguir. També li he de dir que m’hauria agradat
que el PSC, abans de presentar aquesta moció i abans de fer algunes observacions
que hi fa, s’hagués preocupat de veure, realment, en quina situació legal està aquest
sector, perquè des de l’Ajuntament s’han fet els requeriments a la propietat que, ens
agradin o no, haurien tingut més èxit, menys èxit o cap èxit, però s’han fet
requeriments, perquè així ho estableixen els procediments que tenim, ens agradin o no
ens agradin. Aquest Govern ha multat els propietaris, ha posat multes coercitives per
tal que arrangin els terrenys i facin tot allò que els requerim, perquè són els
mecanismes que tenim.
Pel que fa al tercer acord, l’únic que hem matisat és això que vostès deien de derivar
les despeses de la intervenció respecte al Pla integral del mosquit tigre. Abans, escolti,
jo he respectat escrupolosament totes les seves intervencions, agrairia el mateix
respecte. El que nosaltres diem és que això, com la Llei d’urbanisme, estableix
mecanismes per fer execucions subsidiàries a càrrec del titular. El que farem és que, si
des de Salut Pública tenim els mateixos mecanismes per fer aquestes intervencions,
perquè, ens agradi o no ens agradi, nosaltres com a administració no podem actuar en
una propietat privada, ens agradi o no ens agradi, i allò segueix sent una propietat
privada. La següent esmena que nosaltres hem presentat és la que feia referència que
s’actuï de forma immediata des de Seguretat Ciutadana amb les persones que es
troben ocupant de forma il·legal les casetes de Diursa, desallotjant-les i facilitant-los
l’atenció social necessària. El nostre acord el que diu és que s’emprenguin accions
perquè les persones que ocupen de forma il·legal els mòduls prefabricats abandonats
en marxin i se’ls faciliti l’atenció social necessària, és a dir, nosaltres volem que
aquesta gent se’n vagi i farem el que calgui perquè se’n vagi, però legalment nosaltres
no podem entrar en una propietat que no és nostra per fer-los fora, com no podem
entrar quan s’ocupa un habitatge, i tothom entén que s’han de seguir uns
procediments. Això segueix sent una finca amb un titular privat i, per tant, no hi podem
accedir sense el seu permís, i aprofito per recordar-li que, de fet, tampoc no hi ha cap
denúncia, com s’hauria d’haver fet per procedir a un desnonament.
Pel que fa a les esmenes que modifiquen algun dels acords i pel que fa a la supressió
dels acords, jo mantinc el compromís, en la línia del que ha proposat el senyor Màxim
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Fàbregas, de mantenir una reunió amb els veïns per afrontar aquest tema i mantenir el
compromís de fer tot allò que estigui a les nostres mans per poder contactar o
aconseguir un interlocutor amb la propietat, que, a dia d’avui, ens agradi o no ens
agradi, no tenim. El que perseguíem amb aquestes esmenes, que espero aclarir amb
aquesta intervenció, era vestir legalment aquelles peticions que vostès feien i que no
estaven vestides jurídicament. Insisteixo, com he dit anteriorment, que si vostès
haguessin documentat o haguessin tingut voluntat d’arribar a un acord, segurament
també haurien tramitat aquesta moció d’una manera diferent.
No m’agradaria acabar sense esmentar algunes de les intervencions que ha fet al barri
el Departament de Manteniment, arran de reunions que em consta que s’han
mantingut amb veïns de la zona. Entre altres actuacions, s’ha arranjat la plaça, s’han
fet pintar els bancs, s’han canviat papereres, s’han arranjat fonts, s’han posat llums a
la plaça, a prop dels habitatges que hi ha, s’ha posat un nou punt de recollida
d’escombraries a prop dels habitatges, s’han posat contenidors de recollida selectiva
sobre la vorera per facilitar el trànsit de vehicles, s’ha incidit en la senyalització
horitzontal, s’han fet canvis en la mobilitat per tal de facilitar la circulació pel sector, i
altres actuacions. Res més. Insisteixo que la moció esmenada no modifica l’original
tant de soca-rel com els companys del PSC ens volen fer creure i, en tot cas, el
compromís d’aquest equip municipal és seguir-hi treballant.
La Sra. Marta Neira
Jo seré molt, molt, molt breu. Perquè el que vull és que tinguin paraula els veïns, que
per això són aquí, però, bé, alguna consideració. Primer, jo no he de vestir
jurídicament una moció, eh. Jo aquí el que plantejo és un problema d’uns veïns amb
qui he parlat i hi hem de buscar una solució. A mi, si hi ha algun matís que
jurídicament és possible o no, no m’importa. En tot cas, ja es veurà, m’entén? No és el
problema.
Després, pel que fa a les seves esmenes, miri, vostès amb aquestes esmenes han
volgut defugir la seva responsabilitat i fan palesa la seva deixadesa en la resolució
dels problemes de La Colomina, perquè, hi insistim, no és la primera vegada que es
parla d’això, han passat molts mesos. Si vostès han fet gestions, volem que ens diguin
a nosaltres, a tots els grups de l’oposició i als veïns, quines gestions han fet, quan,
amb qui, d’acord? Perquè, és clar, vostè diu que es mantingui la pressió sobre els
titulars de les propietats —això és una de les esmenes—, però després vol eliminar el
punt cinc i sis, perquè no existeixen interlocutors. Llavors, amb quins titulars han
parlat? És que jo no ho entenc això. Miri, no és clar. Després diu que en aquest sector
s’hi pot sumar ara la sensació ciutadana, de què? Sensació ciutadana del barri. Home,
jo deia d’inseguretat ciutadana. És que sensació ciutadana, quina sensació? M’entén?
No sé, són unes esmenes que realment jo crec que aquí nosaltres el que estem
demanant...
Hi ha un problema en aquest barri, posem-hi solució, i hi insisteixo, s’hi han fet coses,
per exemple amb qui han parlat, és veritat que són diferents solars, i que hi ha
diferents propietaris, amb quin han parlant, quan, amb quin resultat? I, escolti’m, una
altra cosa, això que l’Ajuntament no hi pot intervenir, si hi ha un problema de salut
pública, s’ha d’intervenir, home i tant, mira per on, aquesta setmana hi han anat a
mirar si hi havia mosquit tigre, o sigui, mira, ha servit la moció perquè vagin a mirar,
però no n’hi ha. I ara ja passo la paraula als veïns, perquè ells diuen... Bé, jo no,
m’espero, acabo ja perquè puguin parlar els veïns. Sí, senyor Oliveras, tranquil, acabo
ja perquè puguin parlar els veïns, perquè ells diuen que sí que hi ha mosquit tigre.
Moltes gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, només per fer un incís. Jo segueixo pensant que si vostès haguessin tingut voluntat
d’arreglar la situació, haurien actuat d’una altra manera, i és la meva opinió, i penso
que una manera de saber com estan les coses, prèviament a presentar una moció, és
documentar-se mínimament. Això penso que és el primer que s’ha de fer, i em consta
que vostès no ho han fet. Pel que fa a si és un problema jurídic o no, escolti, jo no sé si
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vostè sap què representa, però vostè, quan pren uns acords, vostè està prenent uns
acords, i si jurídicament no estan coberts o podem enganyar la gent, o potser està
disposada a incórrer en algun tipus de falta, però jo penso que les coses s’han de fer
ben fetes i, personalment, abans de fer les coses m’assessoro i m’asseguro de fer les
coses legalment. Si vostè creu que d’això en podem prescindir, doncs és la seva
opció, però no és la meva, i penso que no em pot recriminar que jo faci esmenes
encaminades a vestir jurídicament o legalment una esmena que no hi era. Res més. Hi
insisteixo: hi ha maneres de fer les coses, segurament les hauríem fetes diferents,
segurament podríem haver parlat abans que vostès presentessin la moció,
segurament podríem haver parlat de les accions que s’han fet, i vostès han decidit ferho d’aquesta manera. Res més.
La Sra. Marta Neira
Jo estic contenta de com ho he fet, escoltant els veïns, i si vostès ho tenen tan clar, ja
haurien pogut solucionar el problema.
El Sr. Ernest Suñé
És una qüestió que no té res a veure directament amb la moció, però el senyor Eduard
Garcia ha dit que no hi ha informe jurídic, que ell no presentaria una moció. Escolti’m,
van presentar una moció sobre la independència, de l’estelada, i van penjar una
estelada i no van demanar cap informe jurídic. Jo crec que s’hauria de mirar el que diu,
eh.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió, a les 00.30 hores del
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es
transcrigui al llibre d’actes, que certifico.
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