Núm. PLE2013/6
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 18 d’abril de 2013
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 18 d’abril de 2013, es reuneixen, a la sala de
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió plenària, sota la
presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents
i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la
Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón,
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños,
el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
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.
1)

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 21 de març
de 2013

S’aprova l’acta del Ple ordinari del dia 21 de març, amb unes correccions a les
intervencions de la Sra. Marta Neira, el Sr. Jaume Oliveras, el Sr. Màxim Fàbregas i el Sr.
Pere Parés.
2)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El senyor Pere Parés informa dels punts següents:
Finalització de les obres de millora a la carretera d'Alella
Al mes de març, després d’un mes i mig d’obres, es van posar en marxa els semàfors
de la carretera d’Alella. L’actuació portada a terme per la Diputació de Barcelona ha
suposat una millora per a la seguretat vial al tram de la carretera d’Alella (BP5002), a
l’altura del Masnou. L’actuació té com a objectiu reduir el nombre d'accidents que fins
ara s’han registrat en aquesta via, especialment als encreuaments amb els carrers de
Rosa Sensat i Múrcia.
El projecte ha consistit en la instal·lació d'un semàfor a l'encreuament de la carretera
d'Alella amb Mare de Déu del Pilar, el qual regula l'accés dels vehicles des del carrer a
la BP5002. A més, el semàfor va acompanyat d'un pas de vianants, que facilita que es
pugui creuar la carretera d'Alella, ja que en aquest punt la travessen molts vianants per
accedir al camp de futbol i també a l’IES Mediterrània. També la col·locació d'una
barana que separa tots dos estacionaments, el d’Amadeu I i el de la carretera, impedeix
que els vianants creuin per on vulguin i els canalitza cap als passos de vianants
semaforitzats.
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Una altra millora és la instal·lació d'un altre pas de vianants a la sortida de l'aparcament
del carrer d’Amadeu I, a prop del carrer de Navarra.
Conferència “Dones, on som?”
El 22 de març, es va realitzar la V Mostra de Curts de Dones, com a acte de cloenda de
la campanya del mes de les dones. L’acte va comptar amb la col·laboració de Dones
per la Igualtat. La seva presidenta, va dinamitzar molt fluidament el debat posterior a la
projecció.
AKONGA va ser l’entitat que va fer la primera selecció de curts.
A la mostra s’hi van projectar sis curts, que entenem van servir per visibilitzar diferents
situacions que viuen algunes dones del nostre entorn, i es va facilitar el debat, la
participació i l’intercanvi d’opinions entre les persones assistents.
L’Espai Escènic
El 24 de març, la companyia Borja Ytuquepintas va presentar a l’Espai Escènic Ca
n’Humet Somnis de sorra, un espectacle que combinava art amb sorra, música en
directe i titelles gegants.
El 7 d’abril va tenir lloc en aquest espai Fragments d’opereta, concert de fragments de
les obres La vídua alegre i El comte de Luxemburg, a càrrec de Glòria López (soprano),
Joan Josep Ramos (baríton) i Josep Buforn (piano), i també l’obra de teatre familiar
Clic!, a càrrec de Jordi del Rio, amb molt bona afluència de nens i nenes que van
gaudir d’una tarda divertida.
Informa’t i Forma’t
El 19 de març, la Regidoria de Participació Ciutadana va realitzar el taller per a entitats
“Convocatòria de subvencions municipals 2013”. En aquest segon taller, es va explicar
la nova convocatòria de subvencions municipals.
41è Aplec de la Sardana al Masnou
El diumenge 24 de març, l’Associació Sardanista del Masnou, com és habitual, va
celebrar l’Aplec de la Sardana al Masnou al pati del Casino, amb una gran assistència
de públic i colles sardanistes.
Convenis de col·laboració
A la sessió del 4 d’abril de 2013, la Junta de Govern va aprovar els convenis de
col·laboració, per a l’any 2013, entre l’Ajuntament del Masnou i els esplais de gent gran,
concretament l’Esplai de la Gent Gran d’Ocata, el Casal de Can Malet i el Casal de Can
Mandri, per tal de donar suport a les activitats que s’organitzen als diferents espais
municipals juntament amb les entitats referides.
XII Volada d’Estels
El diumenge 7 d’abril, a la platja d’Ocata, es va celebrar la XII Volada d’Estels.
L’activitat, organitzada per l’Associació d’Amics i Antics Escoltes del Masnou, va
consistir en tallers i l’enlairada d’estels amb exhibició d’estels acrobàtics, i es va
complementar amb una xocolata i coca per als participants.
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Conveni amb ADAM
S’han aprovat els dos convenis per dur el control dels animals de companyia
abandonats o perduts al Masnou, i per tal de complir les competències municipals
derivades del Text refós de la Llei de protecció dels animals.
D’una banda, el conveni amb ADAM, que com cada any porta la gestió del CAACM
(Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Masnou), on es troben els gossos
recollits dins del terme municipal, i de l’altra, aquest any s’ha aprovat per primera
vegada un conveni amb la Fundació DAINA, de Mataró, per al control de les colònies
de gats al carrer. Aquesta Fundació substitueix l’entitat FAADA, que ha estat
col·laborant amb l’Ajuntament molt satisfactòriament els darrers anys, però que ja no
pot continuar realitzant aquesta tasca.
Amb la Fundació DAINA, millorem el servei, ja que aquesta entitat disposa de nucli
zoològic per acollir els gats ferits, els menors de cinc mesos o els que tenen algun
problema especial i no poden sobreviure al carrer.
VIII Caminada dels Tres Pobles
Aquest diumenge, 14 d'abril, s'ha portat a terme aquesta VIII Caminada dels Tres
Pobles, organitzada entre els ajuntaments del Masnou, Alella i Teià.
La Caminada va ser un èxit aclaparador. Se sortia des de les tres poblacions. Al
Masnou, la revisió d'inscrits es va fer a la plaça de Ramón y Cajal des de les 8 h, i a les
9 h es va donar el tret de sortida de la caminada.
El bon temps va acompanyar la Caminada, que va ser un èxit de participació, amb
1.500 persones caminant els deu quilòmetres que enllacen aquestes tres poblacions.
El circuit, com sempre, està preparat perquè la gent vagi al seu ritme i pugui gaudir del
paisatge i el recorregut, en família i en companyia d'amics. Els voluntaris de diferents
entitats fan que hi hagi sempre personal disponible per als participants, i aquests
voluntaris marquen i encapçalen el recorregut, acompanyen pel camí els participants i
donen suport si s’esdevé qualsevol incidència.
El final de la caminada va ser al Centre d'Acollida Turística, on es va fer una fotografia
de grup amb tots els participants.
Visita de l’Associació Amics del Bisbe Joan Godayol a l’Ajuntament del Masnou
Ahir mateix, el dia 16 d’abril, ens va visitar el bisbe emèrit d’Ayaviri, Joan Godayol,
acompanyat pel president i membres de l’Associació d’Amics del Bisbe Godayol. El
motiu de la seva visita va ser transmetre el seu agraïment per l’aportació que havia fet
l’Ajuntament, l’any 2010, a través dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
(FCCD), al projecte número 1875, “Promoció humana i desenvolupament intel·lectual
per a dones joves de la zona andina d’Ayaviri”.
En aquesta trobada es va lliurar al municipi del Masnou la Medalla de la Ciutat de la
Municipalidad Provincial de San Ramón Juliaca de Perú, com a mostra d’agraïment i de
solidaritat.
Per tant, vull deixar palès al Ple d’aquesta corporació el nostre agraïment a aquesta
municipalitat per aquest honor i per aquesta distinció.
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Visita del senyor Salvador Milà, diputat del Parlament de Catalunya
Avui mateix, finalment, hem tingut la visita del senyor Salvador Milà, diputat del
Parlament de Catalunya.
En el decurs d’una reunió de treball, s’han comentat qüestions que afecten tant
l’Ajuntament com la Generalitat, com per exemple, inversions en ensenyament, la
façana litoral, la mobilitat del Baix Maresme, el projecte del nou poliesportiu o, per
exemple, la formació ocupacional.
Vull agrair també al senyor Salvador Milà, i vull deixar-li palès el nostre reconeixement,
perquè s’ha posat a disposició de l’Ajuntament per tal d’ajudar en tot allò amb el
Parlament de Catalunya.
3)

Donar compte dels decrets d'Alcaldia

a.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 11 d’abril de 2013, pel qual es
designa una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el
recurs ordinari número 328/2012S, recurs contenciós administratiu, en matèria de
responsabilitat patrimonial.

b.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 18 de març de 2013, pel qual
l’alcalde delega totes les funcions inherents al càrrec d’alcalde els dies 23 i 24 de
març de 2013.

c.

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 21 de març de 2013, pel qual es
designen de manera indistinta els lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència al
Govern Local de la Diputació de Barcelona perquè assumeixin la representació i la
defensa de l’Ajuntament en el procediment 192/2011 M.

4)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i
els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón,
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños,
el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i
Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
5) Devolució de la garantia definitiva de la concessió del servei públic
d'immobilització de vehicles, contracte de l'any 2005
El senyor Eduard Garcia i Gebani, regidor delgat de Serveis Centrals, llegeix la proposta
següent:
“Vist l’escrit que el senyor XXXXX ha presentat, en què demana la devolució de la fiança
constituïda en data 22 de juny de 2005, per import de 2.880 euros, en concepte de
garantia de la concessió del servei públic d’immobilització de vehicles.
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Atès que, en data 19 de maig de 2005, es va adjudicar el contracte, en règim de
concessió, de la gestió i explotació del servei públic municipal d’immobilització de vehicles
per mitjans mecànics, la seva retirada de la via pública i el seu posterior trasllat al dipòsit
municipal a F.P.L.
Atès que, en data 8 de març de 2013, l’inspector en cap de la Policia local va emetre un
informe satisfactori en relació amb l’execució del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Únic. Aprovar la devolució de la fiança per import de 2.880 euros que es va constituir com
a garantia definitiva per a la gestió i explotació, en règim de concessió, del servei públic
municipal d’immobilització de vehicles per mitjans mecànics, la seva retirada de la via
pública i el seu posterior trasllat al dipòsit municipal.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
6) Sol·licitud de compatibilitat
La senyora Sílvia Folch i Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist que, en data 28 de febrer de 2013, el senyor CCCCC, funcionari de l’Ajuntament del
Masnou, que desenvolupa el seu lloc de treball com a tresorer, va sol·licitar que se li
declarés la compatibilitat per exercir de professor associat a temps parcial de la Universitat
Autònoma de Barcelona, en horari de 16.30 a 17.45 hores, tots els dijous.
Vist que el règim d’incompatibilitats dels funcionaris públics es regula, amb caràcter bàsic i
uniforme per al conjunt dels empleats públics, a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, a l’empara del que
disposa l’article 149.1.18 de la Constitució espanyola.
Vist que l’article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques, estableix que, per a l’exercici de la segona
activitat, serà indispensable l’autorització prèvia i expressa de compatibilitat, que no
suposarà cap modificació de la jornada de treball ni de l’horari dels dos llocs de treball i
que es condiciona a l’estricte compliment d’ambdós, i que aquesta autorització sigui per
raó de l’interès públic.
Vist que l’article 4.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques, estableix que es podrà autoritzar la
compatibilitat, per al desenvolupament d’un lloc de treball docent com a professor
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració
determinada.
Atès que les remuneracions totals que percebrà per aquesta activitat no superen en cap
cas les remuneracions màximes establertes en els pressupostos generals de l'Estat per al
càrrec de director general o la que, si escau, determini a aquest efecte el pressupost de la
Generalitat, ni la retribució que li correspon per l'activitat principal, estimada en règim de
jornada ordinària, incrementada en un 30%, tal com s’estableix a l’article 7.1 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Autoritzar la compatibilitat al senyor CCCCC per a l’activitat pública declarada el
dia 28 de febrer de 2013, com a professor associat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, entenent que es tracta d’un interès públic, i que té una dedicació d’una hora i
quinze minuts setmanals, distribuïda fora de la jornada de treball assignada a l’Ajuntament
com a funcionari de la plantilla.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
7) Proposta d’acord d’avinença en el preu just en l’expedient d’expropiació per
taxació conjunta de 41,32 m² de la finca registral núm. 10.302, situada al Torrent de
Can Gaio, en el vèrtex de la confluència dels sectors PP8, PP9 i PP10
El senyor Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta
següent:
“Vist el projecte d’expedient de taxació conjunta per a l’expropiació de 41,32 m² de la finca
registral núm. 10.302, situada al Torrent de Can Gaio, en el vèrtex de la confluència dels
sectors PP8, PP9 i PP10, el qual va ser aprovat definitivament per acord del Ple de
l’Ajuntament de data 16 de febrer de 2012.
Atès que la senyora MMMMM, propietària de la finca esmentada, en data 12 d’abril de
2012 va presentar un escrit en el qual, en síntesi, mostrava la seva conformitat amb la
valoració de la finca efectuada per l’arquitecte municipal en el projecte de d’expropiació
per taxació conjunta; no obstant això, sol·licitava 8.630 euros en concepte d’indemnització
pels danys i perjudicis que manifestava se li havien produït en ocupar-li la finca prèviament
a l’expropiació, com a conseqüència de les obres d’urbanització del PP10, i que
concretava en els conceptes següents:
-

L’enderrocament d’un mur, que valorava en 3.000 euros.
Els interessos de demora meritats des de la data d’ocupació de finca, que
ascendien a la quantitat de 5.630 euros.

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 4 de març de 2013, en el qual
manifesta que el mur no és susceptible d’indemnització.
Vist l’informe emès per la responsable adjunta d’Urbanisme amb data 1 de març de 2013,
en virtut del qual, a la vista del que preveu l’article 52.8 de la Llei d’expropiació forçosa, en
relació amb l’article 56 del mateix text legal, en aquest cas quedaria justificat el pagament
de l’interès legal del diner meritat des de la data de l’ocupació de la finca.
Atès que, en data 26 de març de 2013, la responsable adjunta d’Urbanisme va emetre
informe jurídic complementari, en el qual es posa de manifest que l’objecte del termini de
l’article 113 del Text refós de la Llei d’Urbanisme és la valoració de la finca, i que és
obligació de l’Administració la indemnització dels danys i perjudicis causats al propietari de
la finca expropiada, quan es produeix l’ocupació de la mateixa de manera prèvia a la
tramitació de l’expedient expropiatori corresponent.
Atès que, de conformitat amb tot l’exposat, s’ha arribat a un acord amb la propietària de la
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finca, segons el qual se li pagarà en concepte de preu just més interessos meritats des de
l’ocupació de la finca la quantitat total de 20.755,06 euros (15.701,53 euros corresponents
al preu just i 5.053,53 euros en concepte d’interessos).
Vist l’esborrany d’acta de fixació de preu just per mutu acord per a l’expropiació dels 41,32
m² de la finca registral núm. 10.302, situada al Torrent de Can Gaio, en el vèrtex de la
confluència dels sectors PP8, PP9 i PP10, el text de la qual es transcriu a continuació:
“ACTA DE FIXACIÓ DE PREU JUST PER MUTU ACORD PER A L’EXPROPIACIÓ D’UN
FRAGMENT DE 41.32 m² DE LA FINCA REGISTRAL NUM. 10.302, REFERÈNCIA
CADASTRAL 3030203DF4933S0001HL.
El Masnou, .................... de 2013, essent les ......... hores.
REUNITS:
D’una part, el senyor EDUARD GARCIA I GEBANI, regidor delegat d’Urbanisme
l’Ajuntament del Masnou.
D’altra part, la senyora MMMMM, major d’edat, amb DNI número ........................., i amb
domicili al Masnou, Casa de camp núm. 5.
COMPAREIXEN:
El senyor Eduard Garcia i Gebani, segons en nom i representació de l’Ajuntament del
Masnou, de conformitat amb les facultats conferides per l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data ......
La senyora MMMMM, en nom propi.
Ambdues parts compareixen davant la senyora Secretària de l’Ajuntament del Masnou, en
la seva condició de fedatària pública local i als efectes determinats en l’article 92.3 a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Els compareixents ostenten la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
document i
MANIFESTEN:
I.- Que la senyora MMMMM és propietària de la finca següent:
“URBANA: porció de terreny regadiu, situat en el terme municipal del Masnou i en la
partida anomenada Casa Gayo, de superfície tres mil tres-cents trenta-sis metres
quadrats vint-i-sis decímetres quadrats, amb una ploma d’aigua per donar servei a la
pròpia finca, existint en l’actualitat un pou de vuit metres de fons i un metre i mig de
diàmetre, dins de la qual existeix una casa de tres cossos, composta de baixos i un
pis senyalada amb el número cinc, avui tres, de superfície segons recent medició
deu metre d’amplada per quinze metres de llarg o fons, el que constitueix una
superfície de cent cinquanta metres quadrats. Limita al nord, part amb successors
del senyor Duc d’Almera Alta i part amb porció de terreny de la mateixa procedència;
est, amb honors del Marquès de Fluvià; sud amb Gabriel Barrera mitjançant camí
anomenat Camí del Mig i oest, amb segregada”.
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La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al volum 2966, llibre
237 del Masnou, foli 172, finca 10302, inscripció 1ª, amb referència cadastral
3030203DF4933S0001HL.
Segons la certificació de domini que s’aporta i que s’adjunta com ANNEX I, el 100% de la
propietat de la finca pertany a la senyora MMMMM.
II.- Una superfície de 41.32m² de l’esmentada finca, situada al Torrent de Can Gaio, entre
el Pla Parcial 9 i el Pla Parcial 10 consta qualificada al Pla General d’Ordenació del
Masnou com a sistema viari (clau 1).
Aquesta superfície va ser ocupada en urbanitzar-se el Torrent de Can Gaio.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 16 de febrer de 2012 es va aprovar
definitivament el projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de la part de
la finca qualificada de sistema viari, redactat per l’arquitecte municipal, establint-se un
valor per a la mateixa de 14.953,84 €, als quals s’havien d’afegir 747,692€ en concepte de
premi d’afecció.
S’adjunta com ANNEX II còpia del referit projecte.
III.- La propietària de la finca, per escrit de data 12 d’abril de 2012 va manifestar la seva
conformitat amb la valoració de la finca, no obstant reclamava la indemnització pels danys
i perjudicis que li ha causat l’ocupació de la finca, i que valorava en un import total de
8.630€, dels quals 3.000€ corresponien a la indemnització per l’enderroc d’un mur i 5.630€
als interessos meritats des de la data d’ocupació de la finca.
IV.- Amb data 1 de març de 2013 la responsable adjunta d’Urbanisme de l’Ajuntament va
emetre informe en el qual manifestava que considerava justificat l’increment del preu just,
amb el pagament, en concepte d’indemnització dels interessos legals meritats de de
l’ocupació de la finca.
V.- Que és interès d’ambdues parts la fixació d’un just preu per acord amistós.
De conformitat amb el que preveuen l’article 88 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954 i concordants del Reglament de 26 d’abril de 1957, l’article 113 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, l’ Ajuntament
del Masnou i la senyora MMMMM, formulen el CONVENI DE MUTU ACORD PER A LA
FIXACIÓ DEL PREU JUST I L’ EXPROPIACIÓ DELS 41,32 m² LA FINCA REGISTRAL
NÚM. 10302, REFERÈNCIA CADASTRAL 3030203DF4933S0001HL , que es regularà
pels següents:
PACTES
Primer.- SEGREGACIÓ
De la finca descrita a l’apartat I del present document la senyora MMMMM segrega la
porció de terreny objecte del present conveni d’expropiació amb la finalitat de que passi a
ésser finca registral independent, sol·licitant del senyor Registrador de la Propietat la
inscripció, d’acord amb la següent descripció:
“Porció de terreny de forma poligonal, situat en el terme municipal del Masnou, de
superfície 41.32m², qualificada de sistema viari (clau 1). Limita al nord amb carrer de
Torrent de Can Gaio, del qual passa a formar part, a l’est amb el carrer de Torrent de Can
Gaio, a l’Oest i al Sud amb el número 19 del carrer de Torrent de Can Gaio.”
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FINCA MATRIU: Es redueix la seva superfície en els metres segregats, passant a tenir la
següent descripció registral:
“URBANA: porció de terreny regadiu, situat en el terme municipal del Masnou i en la
partida anomenada Casa Gayo, de superfície tres mil dos-cents noranta-quatre metres
quadrats noranta-quatre decímetres quadrats, amb una ploma d’aigua per donar servei a
la pròpia finca, existint en l’actualitat un pou de vuit metres de fons i un metre i mig de
diàmetre, dins de la qual existeix una casa de tres cossos, composta de baixos i un pis
senyalada amb el número cinc, avui tres, de superfície segons recent medició deu metre
d’amplada per quinze metres de llarg o fons, el que constitueix una superfície de cent
cinquanta metres quadrats. Limita al nord, part amb successors del senyor Duc d’Almera
Alta i part amb porció de terreny de la mateixa procedència; est, amb honors del Marquès
de Fluvià; sud amb Gabriel Barrera mitjançant camí anomenat Camí del Mig i oest, amb
segregada.”
Segon.- OBJECTE
L’Ajuntament del Masnou, prèvia avinença o mutu acord en la valoració del bé segregat
descrit al pacte primer, adquireix pel procediment d’expropiació forçosa per causes
urbanístiques, previst en l’article 113 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, 41,32m² de la finca descrita a l’antecedent I
i que consta grafiada a l’ANNEX II del present document, propietat de la senyora
MMMMM, que la transmet lliure de càrregues i gravàmens i al corrent de pagament
d’impostos.
Tercer.- EL PREU JUST
A la vista dels antecedents exposats anteriorment i per tal d’arribar a un consens entre
ambdues parts, el preu just d’aquesta expropiació es fixa en la quantitat de VINT MIL
SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (20.755,06€), del quals
14.953,84 € corresponent al valor de la finca, 747,692€ del premi d’afecció i 5.053,53
euros, en concepte dels interessos meritats des de la data d’ocupació de la finca.
Aquest import és sensiblement superior al contingut al projecte d’expropiació per taxació
conjunta, aprovat definitivament, però es troba justificat donat que la finca expropiada va
ser ocupada amb anterioritat a l’inici de l’expedient d’expropiació, meritant-se interessos
des de l’efectiva ocupació de la finca fins a l’atorgament de l’acta de pagament.
Quart.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU JUST
En el present acte es lliura a la senyora MMMMM el xec bancari de la sèrie .... i
número.......................... de l’entitat bancària ............., entitat ..., oficina ...., per un import
de VINT MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (20.755,06€).
Cinquè.- ALTRES DESPESES
Totes les despeses que es derivin del present MUTU ACORD, ACTA DE PAGAMENT
DEL PREU JUST I ACTA D’OCUPACIÓ així com liquidació ITP o IAD, IVA, i honoraris de
registrador, si es produïssin, aniran a càrrec de l‘Ajuntament del Masnou.
L’Ajuntament del Masnou, es compromet a fer-se càrrec del canvi de titularitat a efectes
de la liquidació de l’Impost de Béns Immobles.
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Sisè.- EFECTES DE L’ACTA
Amb la subscripció d’aquesta acta, ambdues parts es donen per saldades i liquidades
comprometent-se a no reclamar res més per aquest concepte.
Setè.- JURISDICCIÓ
Per resoldre els conflictes que sorgeixin en la interpretació i aplicació d’aquest document,
es farà de mutu acord, i si això no fos possible les parts se sotmetran a la jurisdicció
contenciós- administrativa.
I en prova de conformitat, i no havent més diligències a practicar, es dóna per finalitzat
l’acte, a les .............. hores del dia assenyalat a l’encapçalament, i per deixar-ne
constància n’estenc aquesta acta per duplicat exemplar, que signen l’Alcalde i la
interessada, juntament amb mi, la Secretària, que en dono fe.”
De conformitat amb el que preveu l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa i en ús de les
atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar el contingut de l’acta de fixació de preu just per mutu acord per a
l’expropiació dels 41,32 m² de la finca registral núm. 10.302, situada al Torrent de Can
Gaio, en el vèrtex de la confluència dels sectors PP8, PP9 i PP10, el qual es reprodueix
literalment en la part expositiva del present acord.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 20.755,06
euros, a càrrec de la partida UB 15001 60001 del pressupost de despeses vigent, a favor
de la senyora MMMMM, condicionat a l’aprovació de l’expedient corresponent
d’incorporació de romanents de les inversions de l’exercici anterior.
Tercer. Facultar el regidor delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament perquè signi tots els
documents necessaris per a la formalització del present acord.
QUART. Notificar aquest acord a la interessada a fi d’assenyalar una data per a la
formalització de l’acta.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
8) Adjudicació de l’expedient de contractació per a la gestió del servei de recollida
de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou,
expedient MS 1/2013
El senyor Jordi Matas i Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis Municipals
llegeix la proposta següent:
“Vist l’expedient que es tramita per a la gestió del servei de recollida de residus, neteja
viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou, per procediment negociat
sense publicitat, en virtut del que estableixen els articles 138, 169, 172 b) i 178 del
TRLCSP.
Vist que es van convidar quatre empreses: Urbaser,SA; FCC, SA; CLD, SL, i Cespa, SA.
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Vist que, durant el termini atorgat, de les empreses esmentades, van presentar la seva
oferta les empreses FCC, SA, i Cespa, SA.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 13 de març de 2013, en la qual es dóna
compte del contingut del sobre C de les dues empreses admeses a la licitació, que és el
següent:

Oferta econòmica sense IVA
IVA 10 %
Import total, IVA inclòs
Inversió proposada

FCC, SA
1.575.392,05 €
157.539,21 €
1.732.931,26 €
20.000,00 €

CESPA, SA
1.556.151,60 €
155.615,16 €
1.711.766,76 €
30.000,00 €

Atès que a la mateixa acta es fa constar que la Mesa va considerar que calia requerir a
l’empresa Cespa, SA, que fes un aclariment respecte als preus unitaris oferts dels serveis
extraordinaris.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 21 de març de 2013, es constata
l’acceptació de la documentació presentada per l’empresa Cespa, SA, com a aclariment
dels preus unitaris dels serveis extraordinaris oferts.
Atès que a la mateixa acta del dia 21 de març d’enguany, la Mesa de Contractació
decideix acceptar el contingut dels informes del cap de la Unitat de Manteniment i Serveis
de data 18 i 20 de març de 2013, en relació amb les valoracions efectuades i el resultat de
la puntuació una vegada aplicats els criteris avaluables d’acord amb la clàusula 11a del
plec de prescripcions tècniques, que és el següent:
CESPA,
SA

CRITERIS QUE
DEPENEN D'UN
JUDICI DE VALOR
(45 PUNTS)
CRITERIS
AVALUABLES DE
MANERA
AUTOMÀTICA (55
PUNTS)

PLA DE TREBALL DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS URBANS (fins a 15 punts)
PLA DE TREBALL DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA (fins a 20 punts)
SERVEI DE NETEJA DEL PASSEIG
MARÍTIM I PLATGES (fins a 10 punts)
OFERTA ECONÒMICA GENERAL (fins
a 54 punts)
OFERTA ECONÒMICA INVERSIÓ
MÍNIMA (fins 1 punt)

FCC, SA

13,00

10,25

17,25

13,75

9,25

6,50

54,00

53,34

1,00

0,67

94,50

84,51

Atès el resultat anterior, la Mesa de Contractació, en data 21 de març de 2013, va
proposar l’adjudicació del contracte d’aquesta licitació a favor de l’empresa Cespa, SA, pel
preu de 1.556.151,60 euros, IVA exclòs, en haver obtingut la puntuació més alta amb un
total de 94,50 punts, i elevar l’acta a l’òrgan de contractació, per procedir, si escau, a
l’adjudicació del contracte.
Vist que aquesta empresa ha presentat la documentació justificativa de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, els documents justificatius de
la seva aptitud per contractar, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, així com el
resguard d’haver constituït, a la Tresoreria Municipal, la garantia definitiva per import de
77.807,58 euros, corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
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Vist l’informe emès pel tresorer en relació amb la inexistència de deutes amb l’Ajuntament
del Masnou per part de l’empresa Cespa, SA.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del Text refòs de la Llei de
contractes del sector públic, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Declarar vàlid l’acte de licitació.
Segon. Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies 26
de febrer, 13 i 21 de març de 2013, respectivament, pel que fa a valoracions i proposta
d’adjudicació.
Tercer. Adjudicar la contractació per a la gestió del servei de recollida de residus, neteja
viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou, a l’empresa Cespa, SA.
amb CIF A82741067, per import de 1.556.151,60 euros, IVA exclòs, més 155.615,16
euros en concepte d’IVA, d’acord amb els informes tècnics emesos pel cap de la Unitat de
Manteniment i Serveis en les dates 18 i 20 de març de 2013, i les actes de la Mesa de
Contractació emeses el 13 i el 21 de març de 2013, pels motius exposats a la part
expositiva del present acord i amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i
de prescripcions particulars.
El termini del contracte serà de dotze mesos, comptats des de la data de formalització del
contracte.
Aquest contracte serà prorrogable per acord exprés del Ple de l’Ajuntament, de forma
excepcional i fins a un màxim de sis mesos més, en el cas que es presentin incidències en
la tramitació del procediment obert amb publicitat comunitària, i la totalitat del contracte
(incloses pròrrogues) no podrà superar els divuit mesos.
La pròrroga, en el cas que l’acordi l’òrgan de contractació, serà obligatòria per al
contractista.
Quart. Aprovar els preus unitaris dels serveis extraordinaris oferts per l’empresa Cespa,
SA, d’acord amb l’informe emès en data 20 de març de 2013.
Cinquè. Aprovar la despesa derivada del contracte, que per a aquest exercici 2013 es
finançarà amb càrrec a les partides següents:
MS 16200 22700 Recollida escombraries i soterrats
MS 16201 22700 Recollida brossa orgànica
MS 16300 22700 Neteja de carrers
MS 17900 22700 Servei de neteja de la platja
Per a l’exercici següent, la despesa serà a càrrec de les partides que a aquest efecte
s’habilitin i la seva autorització o realització es condiciona al crèdit que autoritzi el
Pressupost municipal respectiu.
El preu anual del contracte es farà efectiu mensualment en funció dels serveis prestats, en
els termes que estableix l’article 216 del TRLCSP, prèvia presentació de la factura
mensual (mensualitats vençudes) per part de l’adjudicatari degudament conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l’òrgan municipal competent.
Sisè. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dins del termini de quinze dies hàbils
següents a la notificació d’aquest acord, procedeixi a la signatura del contracte.
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Setè. Notificar aquest acord als licitadors que s’han presentat a aquesta licitació i publicarlo al perfil de contractant.
Vuitè. Publicar la formalització del contracte al BOP i al perfil de contractant.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Bé, molt breument. En tot cas per dir que, avui, el que hem votat és la concessió
pròpiament dita, en la qual han participat tots els grups, tant el Govern com l’oposició, i el
que hem certificat és que s’ha fet d’acord amb els plecs.
Recordo que nosaltres estàvem en contra dels plecs, però són dues coses completament
diferents.
I la segona cosa és demanar a l’Equip de Govern —que ja ho vam dir a la Comissió, però
que en tot cas sempre val la pena recordar-ho— que s’afanyi per tenir ràpidament
enllestits els plecs definitius d’aquesta concessió, que es faci amb la major transparència i
participació possibles i que no s’hagi de recórrer en cap cas a la pròrroga prevista en la
concessió que avui aprovem.
El Sr. Pere Parés
D’acord, gràcies. Així ho intentarem. Sí, senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, vull felicitar el Govern per haver aconseguit aquesta
fita i jo segurament coincidiré amb el que ha manifestat el company d’ICV-EUiA, és a dir,
el nostre Grup ha votat afirmativament a una proposta perquè és un tràmit administratiu,
però sí que volem deixar palès que hem arribat fins aquí perquè el 31 de gener passat, a
la presentació dels plecs del Govern hi vam votat a favor, hi ho vam fer perquè hi havia
una situació alegal en la contracta de neteja que obligava a presentar una sèrie de
factures per un mètode gens ordinari, com també comprovarem avui mateix, més tard, i
creiem que això quedarà solucionat.
Vull coincidir també amb la demanda que ha fet la persona que m’ha precedit, que és que
nosaltres volem participar, el nostre Grup i juntament amb la resta de l’oposició, en
l’elaboració dels plecs. No volem esperar trobar-nos uns plecs elaborats, sinó que hi
volem participar des del primer moment, perquè el que volem és que hi hagi unanimitat en
un tema tan important com és la recollida de residus, la neteja viària i dos elements que
s’hi han incorporat recentment: la neteja de la platja i la recollida de mobles. Nosaltres el
que reclamem al Govern és que ens posem a treballar plegats ja, si és necessari crear
una comissió, però no perdem el temps. Tenim el termini de dotze mesos, improrrogable.
Vull dir, i això ha de quedar clar, que és improrrogable. La pròrroga només es pot executar
en una circumstància clara i concreta, i és que, un cop tinguem una empresa
concessionària, si per elements aliens a la nostra voluntat o burocràtics no pogués exercir
la seva tasca, doncs es podria prorrogar, però, d’entrada és improrrogable, si no és per
aquest motiu. Per tant, tenim aquests dotze mesos de termini i hem de començar a posarnos a treballar i per això demanem al Govern que ens tingui en compte. Moltes gràcies.
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El Sr. Jordi Matas
Jo només vull recordar o agrair a tothom el suport en aquest tema i, a més a més, vull
recordar el que vaig comentar a la Comissió Informativa, que és que, per part nostra, tant
aviat com ens posem en marxa, comptarem amb tots vosaltres per poder tirar endavant el
contracte més important d’aquest Ajuntament. Per tant, no és un tema per dir que no us
tinguem en compte, en absolut, sinó que hi hem de participar tots.
9) Donar compte dels informes d'intervenció números 3/2013 i 8/2013
Primer. Donar compte de l’informe número 3/2013 de Seguiment del Pla d’ajust
corresponent al 4t trimestre de 2012, elaborat en data 31 de gener de 2013.
Segon. Donar compte de l’informe d’Avaluació de compliment d’objectius de la LO 2/2012,
respecte al pressupost 2013 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda,
elaborat en data 18 de març de 2013.
Els assistents en resten assabentats i conformes.
10) Informe corresponent al primer trimestre de l’any 2013 sobre compliment dels
terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert
per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del primer trimestre del 2013 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un
informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del
nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la
relació de factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense
que hi hagi hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per
estat de tramitació del primer trimestre de 2013.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor
afegit.”
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.”
Els assistents en resten assabentats i conformes.
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11) Aprovació i reconeixement extrajudicials de factures d’exercicis anteriors
El senyor Llorenç Birba i Fons, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Vist que a la Intervenció de l’Ajuntament es troben pendents de tramitació algunes
factures que corresponen a serveis i subministraments prestats en exercicis anteriors, tal
com es detalla a l’expedient.
Atès que les factures s’han emès en forma legal i originen una obligació legal de procedir
al seu pagament, ja que en cas contrari s’originaria un enriquiment injust per a
l’Administració.
Vist que hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el pressupost
de l’exercici 2013.
Vist l’informe d’Intervenció amb data de 2 d’abril de 2013, en el qual s’estableix la viabilitat
de l’expedient.
Vista la conformitat atorgada a les factures pels responsables dels contractes
corresponents.
Vistos els fonaments de dret següents:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’hisendes locals.

-

RD 500/90, de
(article 60.2),
reconeixement
pressupostària,
espera.

20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de pressupostos
el qual determina que correspon al Ple de l’entitat el
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
operacions especials de crèdit, o concessions de quitament i

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Reconèixer extrajudicialment les factures esmentades en la relació adjunta, del
proveïdor FECSA ENDESA, amb CIF B82846817, que s’aplicaran a les aplicacions
pressupostàries que s’indiquen per import total de 13.622,76 euros:
FECSA ENDESA
Data
registre
22/06/12

Núm. de
Factura
F1501N04018722

Data de
factura
22/11/05

22/06/12

F160N01926072

19/05/06

22/06/12

F1601N02631130

24/07/06

22/06/12

F1601N03413325

25/09/06

22/06/12

F1701N01066359

21/03/07

22/06/12

F1701N01874128

23/05/07

22/06/12

F1701N02721297

25/07/07

B82846817

Descripció de la despesa

Aplicació

CONSUM MARE DE DÉU DE NÚRIA.PERÍODE:
22/11/2005 A 21/09/2005.
CONSUM MARE DE
PERÍODE:
21/03/2006 A 25/05/2006.
CONSUM MARE DE
PERÍODE:
25/05/2006 A 24/07/2006.
CONSUM MARE DE
PERÍODE:
24/07/2006 A 21/09/2006.
CONSUM MARE DE
PERÍODE:
19/01/2004 A 20/03/2007.
CONSUM MARE DE
PERÍODE:
20/03/2007 A 22/05/2007
CONSUM MARE DE
PERÍODE:

Import

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

72,62

DÉU

DE

NÚRIA.

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

75,70

DÉU

DE

NÚRIA.

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

75,95

DÉU

DE

NÚRIA.

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

76,28

DÉU

DE

NÚRIA.

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

97,68

DÉU

DE

NÚRIA.

13MS
9200022100

DÉU

DE

NÚRIA.

13MS
9200022100

97,68
Llum edifici
Ajuntament
Llum edifici
Ajuntament

103,92
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22/06/12

F18001N1936823

26/05/08

22/06/12

F1801N02802697

22/07/08

22/06/12

F1801N03631405

23/09/08

22/06/12

F1801N04462365

19/11/08

22/06/12

F1901N00821545

05/02/09

22/06/12

F1901N03165051

26/05/09

22/05/2007 A 22/07/2007
CONUSM MARE DE DÉU DE NÚRIA.
PERÍODE:
25/03/2008 A 22/05/2008.
CONSUMS
MARE
DE
DÉU
DE
NÚRIA.PERÍODE:
22/05/2008 A 21/07/2008.
CONSUM MARE DE DÉU DE NÚRIA.PERÍODE:
21/07/2008 A 22/09/2008.
CONSUMS MARE DE DÉU DE NÚRIA.
PERÍODE:
22/09/2011 A 18/11/2008.
CONSUM MARE DE DÉU DE NÚRIA.PERÍODE:

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

10.129,20

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

139,30

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

141,28

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

118,76

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

249,74

13MS
9200022100

Llum edifici
Ajuntament

2.244,65

TOTAL

13.622,76

18/11/2008 A 23/01/2009.
CONSUM MARE DE DÉU DE NÚRIA.PERÍODE:
23/03/2009 A 25/05/2009.

Segon. Reconèixer extrajudicialment les factures esmentades en la relació adjunta i que
s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen, per import total de 2.593,05
euros:
Data
registre

Núm de
factura

Data de
factura

Descripció de la despesa

Aplicació

Import

J. Antonio García Sant Miguel y O:421416X
18/05/2011

30/01/2013

57/11

1322

02/03/2011

Recurs cassació 470/07 Maria Ventura

31/12/12

Ben Guiat: B59871640
Repartiment d’El Masnou Viu del mes

27/03/2013

CR08118/01/11/2011

30/11/2011

19/02/2013

Quotes 2011 2012

18/02/2013

De desembre 2012
Creu Roja: Q2866001G
Resta conveni 10-11 Punt inform. gent
gran:
Finques Prat: J61849832
Quota local B Sant Felip 6-18

13UB
22799

15100

Despeses
jurídiques

125.78

13 AL
24000

92300

Publicacions,
revistes

285,73

13GG
22609

23250

Serveis
Gran

Gent

641,70

13SC
21200

92060

Comunitats de
Propietaris

1.539,84

TOTAL

2.593,05

El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. A mi, abans de procedir a la votació d’aquest punt, m’agradaria
demanar que es retirés l’informe tècnic del tècnic responsable de Qualitat i Serveis que hi
consta. Que es retirés i que, quan es voti, no en formi part...
Sí, vejam..., bé, ho explico perquè en quedi constància.
Miri, aquest informe és un informe esbiaixat, capciós i que està carregat de judicis de
valor. Li’n llegiré un paràgraf, que diu que, entrevistant el responsable d’enllumenat i
serveis —diu, ell transcriu el que diu— sembla que aquesta persona diu que abans ells no
ho tenien controlat, però que l’anterior regidor —referint-se a mi— va desmantellar aquest
control i va traspassar-ne la responsabilitat a Medi Ambient i, des de llavors, no sap res
més de com ha evolucionat el tema.
Vejam, la persona que fa aquest escrit no és funcionària, és un treballador que no té el
que els funcionaris tenen, que és la presumpció de veracitat i, per tant, aquestes
afirmacions haurien d’anar acompanyades, si més no, d’un document escrit per part del
funcionari o del treballador que fa aquesta afirmació i amb algun tipus de proves. Jo crec
que s’ha excedit en la seva explicació i cau en un judici de valor que jo crec que no ha de
formar part d’un expedient seriós com aquest, és a dir, nosaltres entenem que aquesta
frase, aquest paràgraf és un paràgraf que està fora de lloc pel que suposa, és a dir, està
parlant de desmantellar un servei quan, evidentment, el que va passar és que, arran d’un
concurs del Consell Comarcal del Maresme, es va traspassar al Consell Comarcal del
Maresme la gestió i hi havia un funcionari de l’Ajuntament del Masnou, un funcionari
específic que seguia fent aquestes tasques de control. És a dir, jo crec que segurament hi
haurà una mala interpretació, però, tal com queda plasmat en aquest document, nosaltres
no hi podem donar el nostre vot a favor. Per tant, per seguir i per donar-hi el vot favorable,
demanaríem que fos retirat aquest informe. Gràcies.
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El Sr. Ernest Suñé
D’acord. Perdó. Sí. Tal com comenten, si no fos possible perquè la senyora secretària o la
senyora interventora creguessin adient que no es pot retirar l’informe, si més no, que el
paràgraf darrer, on en queda constància, que fos eliminat del document, perquè,
evidentment, s’hi fa una afirmació que hauria d’estar contrastada, si més no. I ja dic jo que
és incorrecta.
El senyor alcalde fa la consulta a la senyora secretària, que manifesta que no s’està
sotmetent a votació l’informe que consta a l’expedient, sinó la proposta.
El Sr. Pere Parés
D’acord. En qualsevol cas, el regidor jo crec que ha manifestat el seu punt de vista.
Evidentment, atenent el que diu la secretària no retirarem l’informe, perquè el que votem
no és l’informe, sinó que el que votem són dues propostes.
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, entenc perfectament el que està manifestant, però, és clar, entendrà que
nosaltres no podem votar a favor d’un document que conté una errada. Això és el que jo
demanaria, que, tot i que votem el document, si més no, hi hagués una voluntat del
Govern de refer aquest paràgraf o bé que s’aporti documentació fidedigna de la
manifestació... Ho podran trobar aquí, senyora secretària, al darrer paràgraf de la primera
pàgina. O retirant-lo, fent-lo corregir, perquè és un informe que té un judici de valor que jo
crec que no correspon.
El Sr. Pere Parés
Molt bé.
El Sr. Ernest Suñé
Jo, si hi ha el compromís de l’alcalde de revisar-lo i de retirar-lo...
El Sr. Pere Parés
De retirar-lo no. Farem el que es pugui fer, no? És un informe que subscriu un tècnic.
El Sr. Ernest Suñé
Però aquest tècnic, perdó. Es pot demanar a aquest tècnic que aporti, si més no, la
documentació, perquè, entengui’m, utilitza un llenguatge que, si fos un funcionari... A un
funcionari se li reconeix aquesta presumpció de veracitat, però és un tècnic que no és un
treballador, per tant... Gràcies.
El Sr. Pere Parés
En qualsevol cas, queda palesa la seva manifestació en el recull de l’acta i ja està. Em dol
personalment, però bé. Si de cas, ara passem a votació la proposta.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM,
ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 6 vots d’abstenció (PSC-PM i PP). S’aprova per
majoria absoluta.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Sí. Nosaltres hem votat a favor de la proposta, però compartim la intervenció que ha fet el
regidor Suñé, perquè creiem que se cenyeix molt més a la realitat que no pas el contingut
de l’informe. Ara bé, també entenem que l’informe està signat i que és difícil modificar-lo
ara mateix. En tot cas, s’hauria pogut modificar a priori, però compartim fil per randa les
afirmacions que ha fet el regidor.
El Sr. Llorenç Birba
En tot cas, si hagués fet una explicació, la veritat, jo no m’hi vaig fixar en aquesta part de
l’expedient, però, és clar, més o menys com ha dit vostè, que quan es va fer tot el tema de
la contractació elèctrica unificada via Consell Comarcal hi ha hagut molts comptadors que
no estaven passant el sistema digital, no identificats, i alguns, segurament, amb algun
canvi de departament responsable, perquè són uns comptadors... Un és un comptador
tocant a la platja, i segurament deu ser aquest al qual feia referència. Gràcies.
12) Modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2013
El Sr. Pere Parés
Atesa la manifestació de la regidora senyora Núria Fusellas d’una possible causa
d’abstenció, vostè no podrà ni deliberar sobre aquest punt ni votar-lo. Jo crec que no és
necessari que surti.
La Sra. Núria Fusellas
Bé, sí. En principi per una qüestió de transparència m’agradaria quedar-ne al marge,
perquè sóc presidenta d’EMA i, per tant, del Banc del Temps, i es parla d’una subvenció
del Banc del Temps.
El Sr. Pere Parés
Per tant, a efectes de còmput de votació, som vint regidors i regidores. Queda clar que no
podrà deliberar ni votar.
El senyor Llorenç Birba i Fons, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Vist que, un cop aprovades les Bases d’execució de 2013, al Ple extraordinari de 31 de
gener de 2013, s’ha detectat la necessitat de modificar la base 29 – Règim jurídic
aplicable a les subvencions, i concretament l’apartat 5, d’acord amb els informes emesos
pel Departament de Comunitat i Persones.
Vist que a la relació de subvencions nominatives hi consta la corresponent a l’entitat
Associació Catalana Nicaragüenca d’Amistat i Solidaritat (ACNAS), pel projecte
“Enfortiment de la seguretat alimentària al municipi de San Ramón” i que el nom del
projecte a subvencionar no és el correcte.
Vist que a l’aplicació pressupostària de convenis de Participació Ciutadana hi havia
consignada una subvenció nominativa, i en canvi no constava en el llistat d’activitats el
projecte del Banc del Temps de l’associació El Masnou Actiu (EMA).
Vist que s’ha detectat en la gestió de compres la manca d’habilitar una bestreta de caixa
fixa vinculada a una targeta de dèbit i, d’acord amb l’informe favorable d’Intervenció, es
proposa la modificació de la base 35.
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Primer. Modificar l’apartat número 5 de la base 29 canviant la descripció del projecte
associat a l’entitat Associació Nicaragüenca d’Amistat i Solidaritat (ACNAS), i on posa
“Enfortiment de la seguretat alimentària al municipi de San Ramón”, hi haurà de posar
“Reparación y habilitación de 50 viviendas campesinas en el municipio de San Ramón”.
Segon. Modificar l’apartat número 5 de la base 29 i incloure a la relació de subvencions
nominatives el projecte Banc del Temps, que serà imputat a l’aplicació pressupostària PC
92410 48001, que té una consignació pressupostària de 1.500 euros, a l’associació El
Masnou Actiu (EMA).
Tercer. Afegir a la base 35 com a apartat número 12 el següent: “S’estableix una bestreta
de caixa fixa que serà gestionada per l’Àrea d’Hisenda, per al personal que gestioni
l’oficina de compres, vinculada a una targeta de dèbit, per import de 3.000 euros, essent
únicament possible el seu ús per a les compres que es realitzin per Internet i requereixin
d’aquest mitjà de pagament. S’estableix un màxim de 1.000 euros per compra, i es podrà
carregar als mateixos conceptes que la resta de bestretes de caixa fixa de cada servei
(manteniment, conservació, materials i despeses diverses). El tràmit de justificació es
realitzarà, com en la resta de bestretes de caixa fixa establertes, en el punt 2 d’aquesta
base.
Quart. Exposar al públic la modificació de les bases esmentades pel termini de quinze
dies a la Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers
d'anuncis de la corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
13) Aprovació i reconeixement extrajudicials factures de CESPA 2013
El senyor Llorenç Birba i Fons, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“En data 22 de desembre de 2011, el Ple d’aquesta corporació va declarar la continuïtat
del contracte de neteja de la via pública i recollida d’escombraries fins al 30 de juny de
2012, amb aplicació de les mateixes condicions i preus del contracte vigent.
Des d’aquella data no s’ha produït cap altre acord amb referència a l’adjudicació del
servei, però el servei s’ha seguit prestant pel mateix contractista, ja que és un servei de
prestació obligatòria per part de l’Ajuntament.
Atès que s’ha fet un procediment negociat per tal d’adjudicar la concessió per un any,
mentre es prepara el concurs per a la concessió d’aquest servei, havent resultat
proposada per a l’adjudicació del contracte l’empresa CESPA.
Atesa l’existència de factures que es troben pendents de tramitar des de la Intervenció, fet
derivat de la no-existència de contracte ni cap acord que en permeti la comptabilització.
Atès que quedaran pendents de tramitació les factures corresponents als serveis prestats
fins a la signatura del nou contracte.
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Vist l’informe d’Intervenció amb data de 2 d’abril d’enguany, en el qual s’estableix la
viabilitat de l’expedient.
Vista la conformitat atorgada a les factures pel cap de Manteniment i Serveis.
Vistos els fonaments de dret següents:
-

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals.

-

RD 500/90, de
(article 60.2),
reconeixement
pressupostària,
espera.

20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de pressupostos
el qual determina que correspon al Ple de l’entitat el
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
operacions especials de crèdit o concessions de quitament i

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Reconèixer extrajudicialment les factures del proveïdor CESPA, SA, amb CIF
A82741067, següents, que s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen i
per import total de 413.161,67 euros:
CESPA, SA
Data
registre

Núm de
factura

07/02/13

13MN00005

07/02/13

13PM00005

07/02/13

13MN00006

07/02/13

13MN00004

07/02/13

13MN00007

07/02/13

13MN00008

06/03/13

13MN00014

06/03/13

MN00013

06/03/13

13MN00012

06/03/13

13MN00015

06/03/13

13MN00017

06/03/13

13MN00016

Data de
factura
31/01/13

31/01/13

31/01/13

31/01/13

31/01/13

31/01/13

28/02/13

28/02/13

28/02/13

28/02/13

28/02/13
28/02/13

A82741067

Descripció de la despesa

Aplicació

SERVEI BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRATS

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

6.708,05

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

1.476,45

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

44.738,91

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

10.130,25

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

8.230,97

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

54.680,89

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

1.476,45

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

6.359,03

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

10.130,25

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

44.738,91

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

54.680,89

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

8.230,97

DE REBUIG. GENER 2013.
SERVEI BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRATS
D'ORGÀNICA.GENER 2013.
CÀNON
SERVEI
DE
RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES
GENER 2013
SERVEI DE RECOLLIDA ORGÀNICA DOMICILIÀRIA.GENER 2013.
AUGMENT DE PERSONAL DESTINAT AL SERVEI
DE NETEJA VIÀRIA. GENER 2013.
CÀNON DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.GENER
2013.
SERVEI BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRATS
D'ORGÀNICA. FEBRER 2013.
SERVEI BUIDAT DE CONTENIDORS SOTERRATS
DE REBUIG. FEBRER 2013.
SERVEI RECOLLIDA ORGÀNICA DOMICILIÀRIA.
FEBRER 2013.
SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES. FEBRER
2013.
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.FEBRER 2013.
AUGMENT DEL PERSONAL DESTINAT
SERVEI
DE NETEJA VIÀRIA.FEBRER 2013.

AL

03/04/13

13MN00034

31/03/13

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.MARÇ 2013.

03/04/13

13MN00029

31/03/13

SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.

03/04/13

13MN00023

03/04/13

13MN00033

31/03/13

MARÇ 2013.
SERVEI DE BUIDAT DE CONTENIDORS
SOTERRAT
D'ORGÀNICA.MARÇ 2013.Ç
AUGMENT DE PERSONAL DESTINAT AL SERVEI

Import

13MS
1620022700
13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

55.888,29

Recollida escombraries i soterrats

45.726,75

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

1.661,01

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

8.412,71

DE NETEJA VIÀRIA.MARÇ 2013
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03/04/13

13MN00021

31/03/13

SERVEI DE RECOLLIDA ORGÀNICA DOMICILIÀ-

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

10.353,94

03/04/13

13MN00022

31/03/13

RIA.MARÇ 2013.
SERVEI DE BUIDAT DE CONTENIDORS

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

6.849,92

03/04/13

13MN00024

31/03/13

ENDARRERIMENTS CÀNON NETEJA VIÀRIA
DE
GENER A AGOST I DE SETEMBRE A
DESEMBRE
2012.

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

14.054,77

03/04/13

13MN00026

31/03/13

ENDERRARIMENTS CÀNON NETEJA VIÀRIA

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

2.371,19

03/04/13

13MN00025

31/03/13

ENDARRERIMENTS CÀNON DE RECOLLIDA
DE RESIDUS DE GENER A AGOST I DE SETEMBRE A
DESEMBRE 2012

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

11.969,70

03/04/13

13MN00027

31/03/13

ENDARRERIMENTS CÀNON DE RECOLLIDA
DE
RESIDUS DE GENER A FEBRER 2013.

13MS
1510021300

Manteniment i conservació maquinaria

2.019,42

03/04/13

13MN00028

31/03/13

ENDARRERIMENTS
CÀNON
AL
SERVEI
AMPLIAT
DE NETEJA VIÀRIA AGOST I DE SETEMBRE A
DESEMBRE 2012.

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

905,45

03/04/13

13MN00030

31/03/13

ENDARRERIMENTS AL SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA DE GENER A FEBRER 2013.

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

363,51

03/04/13

13MN00031

31/03/13

ENDARRERIMENTS AL SERVEI AMPLIAT DE
LA
RECOLLIDA ORGÀNICA DEL 17 D'OCTUBRE
AL
31 DE DESEMBRE 2012.

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

555,61

03/04/13

13MN00032

31/03/13

ENDARRERIMENTS AL SERVEI AMPLIAT DE
LA
RECOLLIDA ORGÀNICA DE GENER A FEBRER
2013.

13MS
1620022700

Recollida escombraries i soterrats

447,38

DE GENER A FEBRER 2013.

Segon. Delegar en l’alcalde l’aprovació de les factures que puguin quedar pendents fins a
la signatura del contracte de concessió per a un any a adjudicar per aquest Ple, i donar-ne
compte a la Comissió Informativa d’Administració i Finances en la primera sessió que
celebri.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 12 vots a favor (CiU, ERC-AM,
GIM i la regidora no adscrita), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 2 vots d’abstenció
(PP). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Amb aquesta abstenció el que fem és mantenir la postura que
hem mantingut amb altres votacions sobre la votació de les extrajudicials i mostrar la
nostra disconformitat en el procés que hem tingut de no disposar d’una licitació definitiva
del servei.
Encara que avui s’ha resolt amb la votació l’aprovació que hem fet abans, tenim un servei
de neteja licitat per un any. Pensem que aquest tema s’hauria d’haver resolt fa mesos,
quan es va produir la crisi de govern a l’Ajuntament, i és un tema que va quedar a mitges,
va quedar pendent, s’ha anat endarrerint i, ara, mes rere mes, hem d’anar aprovant una
sèrie de factures que no estaven amb un contracte de licitació de serveis.
Pensem que a partir d’avui ja no caldrà votar. Suposo que quedaran encara les factures
del gener o del febrer, un mes més o dos mesos més, i ja començarem a operar amb
normalitat.
També em remeto una mica al que ha comentat abans el company, que és que desitgem
que el nou contracte d’aquesta licitació surti al més aviat possible, ja que entenem que el
retard que acumula és injustificable. Gràcies.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres hi hem votat en contra i reblem el mateix clau que ha reblat el regidor del Partit
Popular, perquè, a diferència del que esmentava el regidor socialista, que abans deia en la
seva intervenció que felicitava el Govern, nosaltres el que fem és criticar-lo per la seva
indolència, perquè ha necessitat 22 mesos per adjudicar el servei i únicament per 12
mesos i, tal com deia el regidor del PP, hi havia uns plecs preparats ja abans de juny de
l’any passat, als quals, a més a més, nosaltres havíem presentat esmenes i havíem iniciat
un procés de negociació. Amb el canvi de responsabilitats en la Regidoria, aquests plecs
van quedar en l’oblit i s’han necessitat dotze mesos per preparar-ne uns per fer, a més a
més, una adjudicació pel procediment negociat, i no han estat capaços en dotze mesos de
fer un procediment com caldria. Un procediment que, a més a més, serà complicat i que
s’allargarà molt en el temps; per tant, tornem a insistir, com ha fet abans el nostre
company Xavier Serra, que si els plecs que vam aprovar fa un parell de mesos i que han
servit per a l’adjudicació que avui s’ha acordat han de ser una fotocòpia fidel dels que
serviran per a la propera, que es posin de seguida damunt la taula perquè puguem
començar a treballar en propostes alternatives.
14)

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

El Sr. Eduard García
Sí. Per donar contesta a la resposta que va fer el senyor Suñé respecte als expedients
que s’havien obert en relació a temes religiosos. Vull informar-lo que, després de l’entrada
en vigor de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, d’aquest mateix any, dels centres de culte, es
donaven dues situacions: la dels centres de culte que existien abans de l’entrada en vigor
de la Llei esmentada i la dels centres de culte posats en funcionament després de
l’entrada en vigor d’aquesta normativa.
Per a cadascuna de les situacions esmentades, la Llei estableix obligacions diferents
durant un temps. Respecte als centres de culte existents abans de l’entrada en vigor de la
Llei de centres de culte, es preveu una situació transitòria de cinc anys a comptar des de
l’entrada en vigor per adequar-se a aquesta normativa, però no estan obligats a complir
les condicions previstes a la Llei ni al reglament fins a l’any 2015. Pel que fa als nous
centres de culte, s’han d’adequar a la Llei i hauran de sol·licitar llicències abans de posarse en funcionament.
Des de l’entrada en vigor de la normativa esmentada, es té constància que han obert dos
centres de culte al nostre municipi, un dels quals disposa de la llicència corresponent i
l’altre no. La resta de centres de culte existents al Masnou funcionen com a tals des
d’abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i, per tant, es troben dins del règim transitori al
qual s’ha fet referència anteriorment.
Aquest motiu explicaria el perquè una associació tenia un expedient i l’altra no el tenia.
El senyor Pere Parés
D’acord. Entenc que la resta de preguntes han quedat contestades en temps i en forma.
Sí? Senyor Flo.
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El Sr. Ferran Flo
Hola. Bona nit. És per donar informació al company De las Heras respecte a la intervenció
que va fer sobre el cormorà. Ha passat més d’un mes des del Ple anterior i evidentment la
casuística és la que hi ha. Només hi va haver aquell exemplar que es va morir que portava
un peix a la boca, que podria ser que fos a causa d’una asfíxia. Són molt voraços, mengen
constantment, em sembla que ingereixen, si no ho recordo malament, el doble o el triple
del seu pes corporal diàriament, i és possible que a causa d’això s’asfixiés i caigués, que
en un vol desesperat, anés pel mig del poble i que hi caigués asfixiat. És possible, però,
bé, evidentment no hi ha hagut més casos, per tant, no és alarmant. D’acord?
b)

Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern

El Sr. Francisco Avilés
Sí, bé. Bona nit, senyor alcalde. Bé, un suggeriment, bàsicament adreçat a l’Àrea de
Finances, per... Ja sé que encara no hem exhaurit ni quatre mesos d’aquest any, però ja
ens agradaria saber sí s’està treballant de cara als pressupostos de l’any que ve, sobretot
pel que fa als ingressos que haurien de tenir l’any que ve, però, atès que hi ha la rebaixa
de l’IBI anunciada, en principi, i segurament deixarem de tenir uns ingressos que havíem
previst per unes llicències urbanístiques que sembla que ara no tindrem, és molt possible
que l’any 2014 es posin en marxa alguns dels funcionaments que tindran una certa
importància al municipi i que, per tant, significaran despesa ordinària corrent.
Ja sé que potser encara és massa aviat per parlar-ne, però sí que ens agradaria que, si
s’està treballant des del seu departament quant a les possibles finances i sobretot als
ingressos de l’any que ve, se’ns en pogués fer partícips al més aviat possible per poder-hi
col·laborar, si està en les nostres possibilitats, per poder donar idees o avançar situacions
o solucions que s’haurien de donar el 2014. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo tenia tres preguntes. Una és per saber l’estat —ho vaig
avançar ahir a la Junta de Portaveus— de les actuacions, el que s’ha fet, per a la
reparació de la façana marítima, del passeig Marítim. Sé que s’han fet unes gestions amb
Foment. Tenim unes destrosses i, en un principi, doncs sembla que no se’n volien fer
càrrec, ens les imputaven als ajuntaments o demanaven que els ajuntaments afectats,
que, en aquest cas, a la costa som Pineda i el Masnou, principalment, entre d’altres, ens
féssim càrrec de la reparació. Sembla que han canviat la postura respecte al tema
després d’explicar-los les destrosses i volíem saber, primer, com estan les negociacions,
quan tindrem resultats, si el que s’ha demanat és una reparació total o parcial, si
l’Ajuntament hi haurà d’aportar recursos encara que Foment n’hi destini uns altres, si hi ha
novetats per saber-ho i conèixer el que ens pot reportar.
També el termini que han estimat per fer la reparació, perquè estem al mes d’abril, està
començant a fer bon temps i suposem que, si continua, ja veurem afluència a les platges,
que pot començar molt ràpidament.
Després, volia fer una segona pregunta. Vam rebre, fa uns dies, crec que ens la van
adreçar a tots els grups municipals, del Casino del Masnou, una carta de la presidenta.
Suposo l’hem rebuda tots. I, bé, des del Casino del Masnou estaven una mica dolguts per
una sèrie d’actuacions que ha fet l’Ajuntament en inversions, com en el Casinet, etcètera, i
sembla, pel que diuen ells, que han deixat de banda unes actuacions o unes propostes
sobre el teatre del Casino del Masnou, que és un monument, entre cometes, dels històrics
que tenim aquí. Ja sabem que, anys enrere, és un tema que s’ha plantejat repetidament,
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ja sabem que era una entitat privada, però, en tot cas, em sembla que aquesta carta
manifesta que estan dolguts amb l’Ajuntament per l’actuació que està fent en altres coses i
perquè no se’ls ha tingut en compte ni se’ls han fet propostes serioses ni s’ha parlat de
què és pot fer amb el cas del teatre, etcètera.
Llavors, ens agradaria saber, primer, les gestions que ha fet l’Ajuntament, per veure si
tenen algun projecte o tenen alguna proposta respecte al teatre del Casino, si és viable o
no ho és, com de moment ha passat anys enrere i, bé, una mica volia saber la postura de
l’Ajuntament vers el Casino del Masnou.
Després, volia fer una tercera pregunta. Fa uns dies em vaig trobar que el cos dels GEAS
de la Guàrdia Civil està fent una inspecció al centre d’entitats, on hi ha domiciliat un club
de submarinisme, i sembla que estan fent actuacions a tot Espanya, pel que m’han
comentat, els ho vaig preguntar, etcètera. Estan fent actuacions de caràcter preventiu,
entre cometes, i volia saber si hi ha guinguetes que no estiguin adequades exercint
activitats subaquàtiques, etcètera. Volia saber si l’Ajuntament del Masnou fa actuacions,
regula, supervisa i coneix les activitats que s’estan fent dintre del centre d’entitats amb les
entitats que hi ha domiciliades, tant de l’àmbit, en aquest cas, de les activitats
subaquàtiques com de qualsevol altre; volia saber quines actuacions s’estan duent a
terme; quin control exerceix l’Ajuntament dins de les seves competències; si hi ha
irregularitats o no, i si, en definitiva, està fent supervisió, com correspon a l’Ajuntament, en
aquesta i en altres activitats pròpies de les entitats. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Nosaltres, bé, jo només volia fer un prec al
senyor Matas. Diumenge passat, la nostra coalició va anar a fer la tradicional ofrena floral
a la plaça de la República i vam observar el lamentable estat en què estan els entorns de
la plaça i el monument. Hi ha una deixadesa en la neteja, segurament per actes incívics, ja
que hi ha guixades i, bé, simplement volíem fer el prec que se supervisés l’estat d’aquesta
plaça i es reparés l’estat del monument i dels entorns. Gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Sí. He rebut la resposta a la pregunta que vaig fer al Ple anterior. Respon una part del que
vaig dir, però entenc que no la totalitat i, en tot cas, la reformularé per veure si
aconsegueixo la resposta que busco.
Preguntava, entre altres coses, respecte al tema de nova ciutadania, qui o quines
persones i amb quines formacions específiques desenvoluparan ara les tasques
corresponents a les polítiques de mediació, immigració i construcció de la ciutadania. En
la resposta donada no s’explica quines són les persones que faran aquesta tasca ni quina
formació tenen. No m’interessa tant el nom de la persona, com és evident, però sí que
m’interessa la formació que pugui tenir, l’especialització per fer-ho i la dedicació que té en
aquest tipus de tasques. Això és el que m’interessava de la pregunta, que torno a
reformular.
També, a la mateixa pregunta, i en donar la resposta, entenc que l’Equip de Govern no
abandona la resposta una mica barroca, al meu entendre, però això pot ser un problema
meu, eh, d’entendre les coses, però jo suposo que el que vol dir és què l’Equip de Govern
no renuncia a continuar fent polítiques en temes d’immigració i de nova ciutadania. Si és
així, que suposo que és això, si és correcte el que jo he entès d’aquesta contesta, voldria
que la regidora em pogués explicar quines són les línies mestres i els criteris i els
objectius en aquesta matèria.
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En tercer lloc, se citen a la resposta uns recursos externs. Com que no es fa referència a
quins són, també voldria saber quins són aquestes recursos externs i si tenen cost —que
suposo, no ho sé, que en tenen—, quin és aquest cost, quina dedicació en temps i sobre
quines temàtiques assessoren. Igualment, a la resposta fa esment de l’assessorament en
matèria d’estrangeria amb caràcter obert i voluntari. Llavors, la pregunta és, és clar, jo tinc
idea de què passava quan jo era regidor, però en la resposta em puc imaginar o no que
continuen o no algunes de les coses que existien llavors. Per tant, el que voldria preguntar
és què significa aquest servei, com funciona i què és. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bona tarda, bé, bona nit ja. Avui poques preguntes, per a la seva tranquil·litat.
La primera fa referència a les preinscripcions i diu el següent:
Els resultats i el nombre de preinscripcions de P3 a les escoles del Masnou posa de
manifest que una gran majoria de les famílies amb infants en edat d’escolarització en
aquesta etapa educativa ha optat per sol·licitar una plaça en centres públics del nostre
municipi.
De les 218 preinscripcions lliurades a data d’avui, 143, és a dir, el 65,6% han demanat
com a primera opció una plaça a l’escola pública i la resta, 75, un 34,4%, ho han fet a
l’escola concertada. Amb aquestes dades no hi ha cap dubte que l’oferta pública de P3
per al proper curs ha de ser de sis grups.
En el cas de la concertada, tot i que la demanda actual donaria únicament per a tres
grups, el nostre Grup Municipal creu que cal respectar el dret d’elecció de les famílies i,
per tant, que cal mantenir l’oferta actual de quatre grups per a l’escola concertada.
Per tant, demanem del Govern que, en les seves reunions amb representants del
Departament d’Ensenyament, es mostri inflexible en aquest aspecte i no accepti cap altre
escenari per al curs vinent. En el cas de les escoles públiques és, com he dit abans,
absolutament injustificat i, en el cas de les escoles concertades, tot i que els números
esmentats podrien servir per justificar la retallada, creiem que la Generalitat, tal com ha fet
en el cas d’algunes escoles públiques, no del nostre municipi, hauria d’haver avisat
prèviament les famílies que, en el cas que no s’arribés a un nombre mínim de
preinscripcions, el grup afectat no s’obriria o bé que el concert existent se suprimiria.
Sabem que el Govern ja ha donat les primeres passes, però temem que l’obsessió del
Govern de la Generalitat per continuar retallant i retallant li faci tenir la temptació de
retallar algun grup de P3 al nostre municipi.
La segona fa referència al tema de les guinguetes. Diu: Ha passat pràcticament un mes
des que el Ple de l’Ajuntament acordà la contractació, acordà adjudicar la contractació
dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou per al període
2013-2017 sense que, a dia d’avui, s’hagi iniciat la instal·lació de les guinguetes. Pel que
sabem, ja s’està constatant que el nou model de guingueta redueix l’espai de treball i, per
tant, dificulta el moviment intern. Voldríem saber els motius del retard en l’inici del servei,
que perjudica els adjudicataris però també els usuaris i les usuàries, i voldríem conèixer
quines han estat les propostes dels adjudicataris que han estat rebutjades pel Govern i les
raons del rebuig. Demanem al Govern que, dins la legalitat, i ho recalquem, dins la
legalitat, sigui flexible davant les propostes dels adjudicataris que puguin comportar uns
millors resultats per a l’explotació, un augment en la contractació de llocs de treball, i una
millor atenció i un millor servei per als usuaris i usuàries.
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La tercera és un tema que fa referència a l’avinguda de Pau Casals i diu el següent: Hem
tingut coneixement que a l'avinguda de Pau Casals amb Amadeu Vives, diumenge passat
s'hi van col·locar unes plaques de “prohibit aparcar durant la setmana vinent”, que se
suposa que és aquesta i la vinent, ja que hi estacionarà un autocar, la qual cosa, a més de
dificultar la circulació, perquè és un vial de doble sentit, restringeix el nombre
d’aparcaments disponibles a la zona. Sabem que uns veïns s’han adreçat a l’Ajuntament,
tal com van fer l’any passat, i han manifestant la seva insatisfacció per aquesta situació,
de la qual ja s’havien queixat l’any passat, i havien obtingut el compromís del regidor de
Mobilitat que enguany seria diferent i que es posarien en contacte amb veïns i amb les
empreses privades que gestionen el negoci a fi de buscar un lloc adequat per realitzar
aquest estacionament sense causar molèsties als contribuents que no es beneficien
d’aquest negoci. Els veïns també han sol·licitat una reunió per tractar aquest tema amb el
responsable municipal. La resposta que han obtingut ha estat que la Policia Local i
l’empresa estan buscant un lloc alternatiu per a l’aparcament dels autocars. Demanem al
Govern que ens informi d’aquest tema, que sigui sensible amb les demandes dels veïns i
veïnes, i que cerqui una solució consensuada que pugui fer compatible la seguretat i
l’aparcament a la zona amb l’activitat desenvolupada per les empreses esmentades.
La quarta parla de la platja. Està a punt d’iniciar-se la temporada de platja i, des de ja fa
uns dies, la millora del temps ha fet que molts masnovins i masnovines tornin a caminar
pel passeig Marítim. Crida l’atenció l’estat d’abandonament de les instal·lacions destinades
a activitats físiques situades al passeig: trencades, pintades i brutes. Demanem al Govern
que procedeixi a l’arranjament i l’adequació d’aquestes instal·lacions i que vetlli pel seu
manteniment al llarg de tota la temporada.
L’altra parla de jardineria i diu el següent: Tinc un seguit de fotografies, que enviaré al
regidor de Manteniment —recordeu que fa uns anys hi havia un regidor que les imprimia
en color i les ensenyava, jo m’estimo més enviar-les per correu electrònic, serveixen
igual—, que mostren l’estat de deixadesa de la jardineria (per dir-ho d’alguna manera), de
diferents espais lliures del Masnou (per exemple, l’aparcament situat al carrer d’Amateu I),
que alternen zones que semblen boscos (per manca de poda o desbrossat) amb d’altres
que semblen deserts (per desaparició o mort de les espècies plantades).
Aquesta situació es reprodueix, per exemple, al Camí Ral, on avui han començat a posar
solució, en el tram situat entre la Mare de Déu del Carme i molt més enllà de Prat de la
Riba, en un número molt elevat, i, a més, pot provocar accidents, ja que l’altura de les
plantes existents a Prat de la Riba cantonada amb Dr. Agell priva de visibilitat els vehicles
que intenten incorporar-se des d’aquest carrer a l’N-II. Demanem al Govern un informe
sobre el pla de treball de l’empresa adjudicatària actual de la jardineria del nostre municipi,
així com dels mecanismes de control que l’Ajuntament ha establert per controlar que
compleixi el plec de condicions del servei. I també demanem al Govern que doni
instruccions per solucionar les mancances esmentades, començant per aquelles que
poden afectar la seguretat dels veïns i les veïnes.
La penúltima. El Ple del mes de març passat aprovà una moció, presentada pel nostre
Grup, en relació amb la urbanització del parc de Vallmora, fase 1, per la qual s’instava el
Govern que actués com a dinamitzador del conjunt del consistori per aconseguir que les
obres comencessin abans de finals d’aquest any.
Ha passat un mes i, per això, demanem al Govern que convoqui la resta de grups del
consistori a una reunió per tal de informar-los del contingut del projecte del qual disposa i
perquè, en aquesta reunió, es concreti un calendari de treball amb l’objectiu abans
esmentat.

26

I l’última. Demanaria al Govern que estudiï la temporització del semàfor de la cruïlla entre
els Capitans Comelles i Sant Felip, és el que vaig comentar ahir a la Junta de Portaveus.
Crec que es produeix un desfasament de 15 o 20 segons que fa que, quan el semàfor
d’accés als Capitans Comelles des de l’N-II es posa en verd, el de la cruïlla esmentada
estigui en vermell, la qual cosa provoca una cua entre els vehicles que volen accedir a
Capitans Comelles que, en algun cas, obstaculitza la posterior circulació per l’N-II sentit
Barcelona.
Crec que si s’aconseguís una millor regulació en la temporització del semàfor de Capitans
Comelles evitaríem aquestes cues i els problemes que provoquen, fonamentalment, en
moments de trànsit elevat. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Dec tenir molt mala sort amb les preguntes que faig,
perquè, al final, no me les responen. Tinc pendent una resposta del mes passat. Vaig fer
una pregunta molt concreta respecte a una despesa que la Junta de Govern Local havia
aprovat de 18.000 euros per traspassar al Consell Comarcal del Maresme la gestió,
l’elaboració en matèria de protecció civil i la col·laboració de plans d’autoprotecció, i la
pregunta era, doncs, com s’havien avaluat fins ara els plans d’autoprotecció i si estaven
vigents.
Jo he esperat que algú, no sé qui és el regidor que ha de donar resposta o si és vostè
mateix, senyor alcalde, però no l’he obtinguda. En tot cas, sí que m’agradaria reiterar la
pregunta. Si no és possible que en aquest Ple algú hi pugui donar resposta, doncs donaria
marge d’un mes més perquè es prepari la resposta.
També, només tenia aquesta pregunta, però em veig obligat, per la intervenció que ha fet
el senyor Eduard Garcia i Gebani, a donar resposta al tema dels centres de culte, si més
no, per posar damunt la taula un aclariment o un suggeriment respecte de l’exposició que
ha fet. Ell ha donat resposta a una pregunta que li vam fer també al Ple passat respecte al
nombre de sancions que havien estat imposades als centres de culte de la vila per no tenir
llicència i ha adduït que la Llei 16/2002, que és la que regula els centres de culte, estableix
una moratòria de cinc anys per als centres ja instal·lats i, en canvi, els de nou establiment
estan obligats a complir la norma. S’ha oblidat de dir que aquesta llei es desplega pel
reglament del 20/07/2010, que recull expressament una excepció en la petició de llicència
dels centres de culte, i aquesta excepció, senyor regidor, diu que queden exclosos de
l’exigència d’obtenir la llicència d’obertura i d’ús de centres de culte i del règim de
comunicació els edificis o locals de titularitat pública destinats habitualment a altres
finalitats, i que no tinguin més de 100 m2 per al culte i en què no càpiguen 90 persones
d’aforament, és a dir, hi ha una excepció en l’obtenció de la llicència. Què vol dir amb això,
que un culte que ocupi un local adequat per exercir el culte, segons dicta la normativa, el
reglament, que manifesti la seva voluntat d’instal·lar-se no cal que demani la llicència?
He de dir, que en quedi constància, perquè segurament sentirem a parlar d’aquest tema,
que el col·lectiu magribí musulmà que va demanar la instal·lació del centre de culte ho va
fer molt abans de la suspensió de les llicències i això, jo no sé si pot comportar problemes
a l’Ajuntament, però de ben segur que en sentirem a parlar, en sentirem a parlar. Motes
gràcies.
La Sra. Núria Fusellas
Com ja ha comentat el meu company Màxim, la meva pregunta és per a la Noemí, perquè
crec que al Masnou no ens podem permetre retallar una línia de P3 ni de la pública ni de
la privada, com suposo que pensem tots. M’agradaria saber com van les converses amb
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el Departament en aquest sentit i si s’ha pres alguna decisió, i quina és la postura del
Govern si finalment la decisió del Departament és la de retallar. Volia saber quines
accions hi ha previstes pel Govern Municipal si això passa. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, jo tinc una bona notícia per al Masnou
i una crítica per al Govern, i com que és més maco, a mi m’agrada més, començaré per la
bona notícia.
Mireu, ahir, el Grup Parlamentari Socialista, a petició d’aquest Grup Municipal, d’aquest
Ajuntament, va tornar a presentar al Parlament de Catalunya la proposta de resolució que
demana la instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 a l’altura del Masnou. És un motiu
d’alegria, perquè aquesta proposta es va aprovar per majoria, bé, absoluta no, per
unanimitat, perquè faltava un grup que va arribar tard, però tots els grups presents hi vam
votar favorablement i, a més a més, és curiós, perquè realment hi havia... Era una
comissió en què es va parlar, hi havia moltes crítiques a Acesa, i nosaltres, com
recordarà, nosaltres reclamàvem a Acesa la instal·lació de pantalles acústiques i la
plantació de vegetació per captar els gasos contaminants. Hi havia altres mocions, altres
propostes que també reclamaven altres aspectes a Acesa, que no ve ara al cas explicarles, però tots els diputats estaven d’acord que, home, ja és hora que Acesa compleixi les
seves obligacions, posi remei als problemes mediambientals que genera en aquest cas
l’autopista, perquè, bé, es va comentar que els guanys d’aquesta concessió d’autopista,
l’última, han estat de 600 milions d’euros, 600 milions d’euros, o sigui que no ens vinguin
ara a regatejar unes pantalles acústiques ben maques per a la nostra població. Jo espero
que, a més a més, la proposta que es va aprovar posi un límit en el temps en què s’havia
d’executar en aquest any 2013. Per tant, jo crec que és un motiu d’alegria per al nostre
poble. Nosaltres estarem, evidentment, pendents que això es materialitzi; ara, com saben,
com l’altra vegada, el Govern de la Generalitat té quatre mesos per fer efectiva aquesta
resolució aprovada al Parlament i nosaltres estarem pendents d’això, que serà cap al
setembre o una cosa així, i estarem pendents que no hi hagi cap alteració de la proposta
que es va aprovar i, evidentment, seguirem informant respecte d’aquest assumpte.
Bé, l’aspecte negatiu, que és la crítica. El Govern fa referència al Consell Municipal de
Benestar Social, però jo ja vaig dir al Ple del mes de març, ja vaig manifestar la nostra
preocupació pel fet que, un mes després de la seva constitució, encara no s’havia
convocat el Consell Municipal. Ara ja fa dos mesos i seguim igual. A veure, jo ja entenc
que la maquinària administrativa és molt lenta i que, segurament, si no s’ha fet formalment
és perquè no es pot, jo ho puc entendre això. Ara bé, ja vaig dir a la regidora Noemí
Condeminas en diverses ocasions que això no impedia que no poguessin fer una primera
trobada de les persones que formarem part d’aquest Consell, una primera reunió, per
conèixer-nos, per començar a posar fil a l’agulla, per tenir un intercanvi d’impressions, en
definitiva, per no perdre el temps.
Jo trobo una llàstima que, tot i que li ho he dit reiteradament, això no s’hagi fet. En canvi,
el que sí que han fet és ja invertir i gastar diners, concretament un 16%, eh, dels 100.000
euros del Pla d’acció social. Una partida creada a instàncies d’aquest Grup Municipal per
dotar econòmicament precisament el Consell i cobrir emergències socials. Bé, en què s’ho
gasten? Doncs, mira, en una subvenció a tots els usuaris del Fakaló i del Campus
Esportiu, independentment de la situació econòmica de cadascú. Home, convindran amb
mi que no estem davant d’una emergència social i que, home, resulta estrany que, d’una
partida de Serveis Socials, se subvencioni igual qui ho necessita que aquells que no tenen
problemes econòmics.
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A mi la forma de procedir d’aquest Govern no em sembla correcta, perquè fan un mal ús
d’aquesta partida. En aquest sentit, tenim seriosos dubtes que es pugui utilitzar una
partida de transferències corrents inscrites a Serveis Socials sense uns criteris
d’adjudicació de la subvenció i sense un informe de Serveis Socials que ho justifiqui. Per
tant, nosaltres, ja li ho diem ara, ho estudiarem detingudament i decidirem quines accions
hem de dur a terme quan tinguem clar si això es possible o no.
D’altra banda, jo he de dir que a mi em sembla poc ètica la forma d’actuar del Govern,
perquè els vull recordar que nosaltres vam facilitar l’aprovació del Pressupost amb la
nostra abstenció, precisament condicionada a aquesta nova partida de 100.000 euros,
amb una finalitat molt concreta i, per tant, no és ben rebut que ara, vostès, utilitzin aquesta
partida per a finalitats diferents de la que va ser creada. Nosaltres en prenem nota.
Simplement. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyora Neira. Intentarem donar resposta a totes les intervencions en temps i
forma.
Jo sí que una primera aproximació, senyor Ernest Suñé, li demano disculpes, perquè, la
pregunta que feia sobre els plans d’autoprotecció per a emergències, nosaltres la teníem
comptabilitzada com a prec, i no és així, és una pregunta. Per tant, en temps i forma
intentarem respondre al més ràpidament possible. Nosaltres tenim diversos apartats i
aquesta la teníem a l’apartat de precs i, per tant, prego que ens disculpi, és un error
d’imputació del prec o pregunta i la hi contestarem.
A alguns temes, jo o després alguns regidors o responsables municipals intentarem donarhi resposta. M’he apuntat el de la façana marítima i és veritat que és un tema que per
nosaltres és molt urgent, perquè tenim al damunt la temporada, però ja no solament per
això, perquè tinguem la temporada de platja al damunt, sinó perquè s’ha d’arranjar.
Fins ara, hi ha hagut un estira-i-arronsa entre la Demarcació de Costes de la Generalitat i
Foment. Tenim confirmació que Foment assumeix la reparació i la delegada de
Demarcació de Costes ens ha confirmat que estan esperant que el Ministeri doni
l’autorització per reparar-ho urgentment.
Compartim aquest neguit. Nosaltres mateixos ens hem posat en contacte amb Costes, els
vam anar a veure, els vam plantejar la situació i ells també ho comparteixen, i, per tant,
desitgem que Foment doni el vistiplau a la intervenció, a la inversió directa, a l’arranjament
del passeig. Espero que aviat i abans de la temporada hi hagi bones notícies.
Quant a la preinscripció, jo crec que podem donar notícies esperançadores, tot i que
encara no es pot dir blat perquè no està ben lligat, però jo crec que són bones notícies.
En fi, ja intentarem respondre-ho tot en temps i forma, hi insisteixo. Si algú vol dir alguna
cosa... Senyora Condeminas, endavant.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Respecte al tema de les preinscripcions de P3,
contesto els dos regidors alhora, perquè és la mateixa pregunta. Vull dir que demà se
celebra la primera reunió de comissió de garanties formals, però avui hi ha hagut ja la
prèvia de directors, de la qual he estat informada, i sembla que el Departament de Serveis
Territorials consolida de moment totes les línies. Per tant, vistes les preinscripcions, totes
les línies públiques queden garantides, i així ens ho faran arribar per escrit, i restaria
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pendent la resolució del Servei Territorial, però de Via Augusta, que és del que depenen
les concertades. No obstant això, aquesta resolució encara no és definitiva, però sí que ja
ens han avançat que, d’entrada, no tenen cap intenció de reduir tampoc la línia. O sigui
que, en principi, quedarien per a aquest any les deu línies tal com van sortir. Per tant, la
intenció del Govern, tal com em preguntava, és seguir insistint perquè això quedi així. No
en tenim més informació, no puc donar-n’hi més perquè és tot de paraula. Demà és la
reunió formal i, tan bon punt la tingui, doncs, us la seguiré oferint.
Vull mostrar el meu agraïment també al company Màxim, que constantment ha estat
demanant informació i oferint-se, i bé, he anat informant del que he pogut i el mateix us
dic, que tan bon punt tinguem més informació us la farem saber. D’entrada és una molt
bona notícia.
Respecte a la pregunta del Consell, la hi contestaré també per escrit, com toca, però sí
que és cert que m’agradaria puntualitzar algunes coses. És cert que vam aprovar el
Consell al Ple del 28 de febrer, va ser remès al cap de nou dies per a la seva publicació i
se’n va fer la publicació formal el 25 de març; per tant, fins al dia 6 de maig, tal com dius
Marta, no podem formalitzar aquest Consell.
Vull dir que sí que havíem parlat del tema de fer una reunió prèvia, però quan intento fer
aquesta reunió em diuen: no es pot fer si no hi ha nomenaments, és a dir, qui convidem?
D’acord? Aquesta setmana us ha estat demanat a tots els grups qui voleu nomenar,
alguns ja ens han contestat i d’altres no. S’han fet ja els nomenaments dels tècnics, s’ha
passat també a les entitats i s’ha passat també, ja, als usuaris. Per tant, estem en
condicions, molt aviat, de començar a treballar, però no cal que et digui que la formalitat
no la podem trencar, vull dir, sense nomenament no ens podem reunir. Un cop tinguem
aquests nomenaments podem fer la reunió informal si ho vol, però sense, és impossible.
Dit això, que en això podem estar més o menys d’acord, el Consell com a tal no té dotació
econòmica, si bé és cert que la van fer, no? El Consell com a tal no en té, almenys això és
el que hi posa. Si bé és cert que van fer una dotació extraordinària perquè allò que pugui
sorgir del Consell pugui tenir al darrere una valoració.
Jo entenc que podem tenir polítiques o maneres de fer la política diferents. Vull dir-te que
aquelles persones que realment no poden pagar amb res, o en casos d’extrem risc, estan
previstos en el tema del Campus o del Fakaló, igual que l’any passat. Aquest any ja s’ha
fet una dotació expressament per a aquesta gent, però sí que rebíem, des de Serveis
Socials, i, evidentment, per tant, si cal et faré arribar l’informe de la seva cap, que hi ha un
gran nombre de gent que està treballant amb sous malauradament molt durs o molts
minsos, que han de fer ús d’aquest servei perquè no poden deixar els nens al carrer i, per
tant, han de fer un esforç sobreeconòmic. Per tant, no és cafè per a tothom, és
simplement intentar ajudar el gran volum també, que hi ha molta gent treballadora que no
pot estalviar, si cada setmana en lloc de 40 els en costa 30, doncs també és una bona
ajuda, i jo no crec que això sigui una cosa tan greu, bé, a la nostra manera d’entendre.
Entenc que són polítiques diferents. Ho està passant malament molta gent, però també hi
ha molta gent que no és capaç de demanar ajuda i això també els alleujarà; per tant, no
crec que fer un dispendi d’uns 14.000 euros sobre 100.000 sigui llençar, en cap cas, els
diners, però, bé, entenc que són maneres de veure-ho diferents. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, per donar resposta a la pregunta que ha fet el senyor De las Heras, almenys
parcialment, pel que fa al teatre del Casino. Vull dir-li que, amb l’entitat del Casino, fa
aproximadament un mes, en una reunió que es va tenir amb aquesta entitat, doncs va
haver-hi un compromís de tirar endavant i estudiar una mica les possibilitats que té el
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teatre del Casino.
Com vostè ja ha dit, la història d’aquest teatre i la relació amb l’Ajuntament són molt
complexes, es remunten a fa molts anys, i el compromís de l’Ajuntament —evidentment,
estem parlant d’un equipament de titularitat privada, això cal tenir-ho molt en compte i és
molt important que quedi clar— el compromís d’aquest Ajuntament, que ja es va
manifestar fa aproximadament un mes a l’entitat i que aquestes setmanes ha començat a
concretar en una reunió de treball amb la Diputació de Barcelona, per concretar la
sol·licitud que hem fet al Servei d’Equipaments i Espais Públics de la Diputació, és fer un
estudi de viabilitat d’aquest equipament cultural, per veure quines possibilitats reals té.
Evidentment, per qualsevol qüestió que ens poguessin plantejar ha d’haver-hi xifres al
costat i, per tant, la valoració l’hem de fer amb números, perquè, si no, seria, doncs, una
temeritat per part de l’Ajuntament.
I aquest és el compromís. Així també ho sap l’entitat i en aquest primer pas estem
treballant, per veure de quines xifres, de quin tipus de projecte estaríem parlant, amb la
hipòtesi futura d’una possible intervenció de l’Ajuntament en aquest equipament.
El Sr. Llorenç Birba
En resposta a la pregunta que ha dit el senyor Avilés, en relació amb el tema del
pressupost 2013 i 2014, primer, vull confirmar-li que el 2013, evidentment, si hi ha un
ingrés pressupostat important i aquest ingrés falla, s’hauran de buscar alternatives,
diguem, per compensar, d’alguna manera, amb un altre ingrés, o bé amb una retallada
equivalent.
En relació amb el pressupost del 2014, jo entenc que encara és molt aviat. És bo pensarhi, si té suggeriments es poden comentar, evidentment, però jo crec que és molt aviat i dic
per què. L’increment de l’IBI, fa dos anys, en aquell moment, el Ministeri el va fer amb allò
que es diu nocturnitat i traïdoria, perquè el va provar el dia 30 de desembre i va sortir
publicat el dia 31 i era efectiu el dia 1 de gener i, per tant, d’aquí al 31 de desembre
encara poden passar moltes coses.
Li avanço que ahir o abans-d’ahir, el Ministeri d’Hisenda plantejava dues qüestions: com
que el dèficit de les administracions locals és relativament molt baix, em sembla que és un
0,2% del PIB, i s’ha fet un esforç de contenció prou important per al conjunt
d’administracions locals, plantejava estudiar si treure aquest recàrrec, el recàrrec del 10%
o rebaixar-lo, tot i que era per dos anys. La notícia era treure’l o rebaixar-lo. Suposo que
en el debat de tots aquests mesos que tenim per endavant es valorarà realment què es fa.
De moment, jo crec que parlar en podem parlar, però no podrem prendre decisions.
També hi ha una altra novetat que entrarà en vigor l’1 de gener del 2014, que és una
modificació substancial de la tipologia de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
Històricament és un impost que va regulat pel concepte de cavall fiscal, que és una
barreja de cilindrada i potència del motor, és un càlcul molt complex que en diuen cavalls
fiscals i, a partir del 2014, aquesta tipologia està orientada molt més al consum i la
contaminació; per tant, el 2014 tindrem un nou impost del qual encara no tenim informació,
però, evidentment, tota l’estructura dels trams canviarà substancialment i segurament
haurem de plantejar si aquí tenim marge per jugar amb això com s’havia tingut fins ara.
Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Sí, molt breument. A veure, a la plaça de la República, com se sap, hi ha molt jardins.
Cada dia es neteja. L’inconvenient és el que ens passa moltes vegades, que han passat i
al cap d’una estona torna a haver-hi excrements de gos i això ja no és pròpiament perquè
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els serveis de l’Ajuntament contractats no hi passin, sinó per l’incivisme. I no sols són
excrements de gos, sinó també, moltes vegades, cigarretes dels mateixos familiars que
acompanyen els infants i les llencen als parcs infantils, per exemple, per posar un
exemple, que m’ho vaig trobar també ahir quan vaig veure la zona.
D’altra banda, tal com els vaig remetre al Ple passat, nosaltres vam demanar tota una
informació sobre els grafits i vostès van poder comprovar la gran quantitat de pintades al
poble. També som conscients que, per exemple, al pas soterrat, nosaltres, quan es pinta
un dia, ja l’endemà ens el tornen a pintar. És una lluita que tenim i continuarem pintant tot
el que calgui per mantenir el poble net.
A la plaça de la República, tots aquests grafits que hi ha, tot això és un... Juntament amb
altres parts del poble, doncs ho recullo, perquè tan aviat com s’hi puguin fer aquestes
actuacions, doncs ho podrem treure, sigui amb dissolvent per a les pintades que hi ha
sobre el plàstic o amb altres actuacions, però vull dir que, en aquest sentit, en jardineria
estan treballant bastant intensament i intentem tenir el poble cada cop millor, tot i les
adversitats de certs actes vandàlics o d’incivisme que es produeixen.
També en relació amb la jardineria, està comentant el company Màxim el fet que avui s’ha
començat a treballar sense saber aquestes preguntes, s’ha començat a treballar al
passeig perquè la vegetació havia crescut i suposava un perill. Per tant, ja s’està treballat
en aquest tema.
El tema de les guinguetes es va aprovar al mes passat, a finals de març. Fins que no vam
tenir aprovat tot el tema i signat no van contractar-les. Més o menys a construir-les ens
estan dient que els triguen un mes; per tant, fins que no ho han tingut tot aprovat no ho
tiren endavant. Un cop ho tinguin, hi ha la verificació de la tècnica, que es fa des
d’Urbanisme, amb col·laboració amb Medi Ambient. L’estimació és que hi ha dues
guinguetes, la número 4 i la número 2, que, si va tot bé, properament, crec que la setmana
que ve o l’altra, és qüestió d’uns tràmits administratius, ja les podran muntar. Per tant,
esperem que abans que acabi aquest mes n’hi pugui haver alguna, si no hi ha cap
inconvenient tècnic, que són tots els procediments de verificació de la implantació a l’espai
que tenen i del disseny que han de tenir un cop ubicades. Per tant, esperem que dins
d’aquest mes puguin començar i l’estimació per a les altres és que puguin tenir-les a
primers de maig, i, llavors, la verificació tècnica del que suposa aquest disseny, o sigui, en
principi, per al mes de maig hauríem de, si va tot bé, poder gaudir d’aquests espais.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Faci una breu intervenció si ho vol.
La Sra. Marta Neira
Seré molt breu. No, només vull dir-li que, a veure, senyora Condeminas, efectivament,
nosaltres ja sabem que un Consell no pot tenir dotació pressupostària, però jo li he de dir
que nosaltres és que vam pactar que, a veure, que seria una pena que aquest Consell,
que estava concebut per fer front a la pobresa creixent, seria una pena que sortissin
projectes i, el que passa amb l’Administració, que no tens diners per tirar endavant aquells
projectes i vam dir, bé, doncs crearem una partida amb aquesta quantitat i en direm Pla
d’acció social. Per tant, l’objectiu i el sentit d’aquesta partida són molt clars i, per tant, si no
s’utilitza en aquest sentit, em sembla poc ètic per part del Govern, ho sento molt! Que
podem tenir diferents criteris de com s’utilitza? Evidentment, i ho podem discutir.
Escolta’m, ningú no està en posició de la veritat, és clar que sí! Però, escolti’m, vostès
estan fent una bonificació a tothom! Doncs a mi no em sembla correcte que la facin! Si
vostè ens demostra que hi ha persones que sí que estan treballant, però tenen un sou
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petit, com malauradament molta gent, i tenen aquesta necessitat, home, endavant, és clar
que sí que volem que tinguin aquesta bonificació, però és que aquí també hi entren
aquells que, com la interventora i la secretària, tenen un sou esplèndid i potser hi porten
els seus fills, i no se les ha de subvencionar! És broma! O nosaltres. Per què hauríem
d’estar bonificats qualsevol de nosaltres? Home, és que no em sembla normal! I jo en això
no hi puc estar d’acord. Aquesta és la diferència.
La Sra. Noemí Condeminas
Li recordo que també pot renunciar a la subvenció, eh! Qualsevol persona beneficiària,
com ja ha passat amb algun altre tribut, també hi pot renunciar.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Passem al bloc de mocions.
15)

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a la promoció del
turisme al Masnou

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 següent:
“L’efecte més dur que l’actual crisi econòmica té per a molta gent és la manca de feina i
d’oportunitats per guanyar-se la vida. El treball s’ha convertit en un dels béns més difícils
d’obtenir a la nostra societat. Molta gent, massa gent, no té feina. I poques persones del
Masnou poden treballar a prop de casa.
Davant d’aquesta situació, la creació de nous llocs de treball i la promoció de noves
oportunitats per guanyar-se la vida han de ser la principal prioritat de la política municipal.
És cert que l’Ajuntament ni té les competències ni els recursos per responsabilitzar-se tot
sol d’aquest repte; tanmateix, és molt el que pot fer per facilitar i estimular nous impulsos
per a l’activitat econòmica local i noves vies per oferir més oportunitats per a tothom.
Algunes de les solucions a aquest problema passen per aconseguir fer créixer l’economia
local. I una via claríssima, poc explotada, és el turisme. La proximitat i bona comunicació
amb una gran ciutat com Barcelona pot fer del Masnou un lloc molt atractiu pel turisme
familiar que vol combinar l’oferta urbana de Barcelona amb el gaudi del mar i el sòl en un
entorn més tranquil.
Més visitants vol dir més activitat per als nostres establiments d’hostaleria i restauració i
per als nostres comerços i, per tant, més treball i més riquesa per al conjunt de la ciutat.
Però per promoure el turisme el primer que cal fer es superar l’actual manca d’oferta
d’allotjaments, en aquest sentit cal treballar en dues línies: fomentar més places hoteleres
i assessorar i ajudar a les persones interessades a oferir habitatges privats per a
allotjament turístic.
L’ajuntament ha de incentivar la iniciativa privada en l’àmbit del turisme, promovent la
creació de places hoteleres, facilitant la tramitació administrativa, aplicant exempcions de
les taxes municipals durant els primers anys de la activitat turística, posant en marxa una
oficina de turisme, gestionant la corresponent base de dades d’oferta d’allotjaments i
promoure-la i difondre-la entre els operadors turístics i entre els consumidors en general.
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En definitiva, el que proposem és que l’ajuntament faci una aposta ferma pel turisme i el
prioritzi com un projecte de ciutat, consensuat amb el teixit empresarial del Masnou.
Per tot això es proposa el següent acord:
Únic: Crear una comissió formada per l’equip de govern, els grup municipals de l’oposició
i l’empresariat masnoví, amb l’objectiu de fer del turisme un projecte de ciutat per
incentivar l’economia local. Promovent el Masnou com a municipi turístic en base a la llei
de turisme de Catalunya.”
El Sr. Eduard García
Gràcies. A nosaltres ens agradaria que aquesta moció passés per Comissió Informativa
per tal de poder-la treballar més profundament.
El Sr. Pere Parés
Hi està d’acord la ponent?
La Sra. Marta Neira
Si, sí, hi estic d’acord. De fet, nosaltres el que volíem era posar a l’agenda política
municipal aquest tema i, per tant, em sembla una bona idea portar-lo a Comissió
Informativa. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Gràcies a vostè.
Aquesta moció, s’acorda passar-la per Comissió Informativa.
16)

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre participacions
preferents i deute subordinat

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. Artur Gual i Castellana, llegeix la moció següent:
“El passat dia 22 de Març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret - Llei 6/2013
de protecció als titulars de determinats productes d'estalvi i inversió i altres mesures de
caràcter financer. També, aquest mateix dia, el FROB va aprovar els fulls de ruta per al
bescanvi de les participacions preferents i deute subordinat, de bancs nacionalitzats o que
requereixin d'ajuda pública, en accions d'aquestes entitats.
Encara queden vius més de 8.000 milions d'euros en aquests productes híbrids i
complexos. Molts d'aquests productes financers van ser comercialitzats de forma
enganyosa entre petits estalviadors. Són unes 300.000 famílies les que segueixen
atrapades en el laberint de les preferents, gairebé totes en entitats bancàries
nacionalitzades com són: Bankia, Novagalicia Banc i Catalunya Banc. Ha estat molt el
sofriment, la lluita i l'esperança en què es donés una solució justa a aquest problema, que
ha danyat greument la credibilitat del nostre sistema financer entre els estalviadors i els
mercats financers.
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Les decisions adoptades el passat dia 22 de Març, pretenen resoldre el problema
carregant sobre les persones estafades un enorme perjudici econòmic.
La resolució del FROB implica un bescanvi obligatori en accions, amb una primera
quitació que va des del 38% i al 61% dels seus estalvis. Mitjançant aquest bescanvi, els
estalviadors, que mai van haver de ser titulars de preferents, es converteixen
obligatòriament en accionistes dels bancs nacionalitzats. Amb posterioritat, podran vendre
aquestes accions per aconseguir liquiditat.
En el cas de Bankia, poden vendre-les en Borsa al preu que cotitzin en aquest moment i
les de Novagalicia Banc i Catalunya Banc podran vendre-les al Fons de Garanties de
Dipòsits, a un preu que determinarà un expert independent tenint en compte el valor de
mercat. Amb la venda de les accions es produirà la segona quitació, ja que les accions de
Bankia previsiblement baixaran molt la seva cotització i les que compri el FGD serà a un
preu inferior al de conversió. Després de la venda, els estalviadors perdran gran part dels
seus antics dipòsits i podran recuperar una mínima part, que en alguns casos no arribarà
ni al 20%.
En paral·lel, els qui es considerin enganyats podran sol·licitar un arbitratge de consum.
Segons estableix el citat Reial decret - Llei, una Comissió de Seguiment presidida per la
CNMV, va a establir els criteris per a un arbitratge exprés, a utilitzar principalment pels
titulars de preferents de Bankia. Aquest arbitratge ràpid és el que ja va utilitzar Novagalicia
Banc i Catalunya Banc per reintegrar els seus estalvis a un 15% dels afectats. Els que no
es puguin acollir a l'arbitratge exprés, podran sol·licitar el procediment arbitral normal, que
serà molt més lent i que comporta un important risc afegit, ja que implica renunciar a la via
judicial.
Ni la resolució del FROB, ni el Reial decret-llei contemplen solució alguna pels més de
100.000 accionistes de Bankia, que van ser preferentistes de Caixa Laietana, Caixa Àvila,
Caixa Segòvia, Caixa Rioja, Caixa Insular de Canàries o Bancaixa, entitats que es van
fusionar amb Caja Madrid. Aquests estalviadors, que no inversors, van a perdre gairebé
íntegrament els diners que tenien en accions de Bankia, ja que el primer que es va a fer
és una reducció de capital perquè els accionistes absorbeixin pèrdues de l'entitat, tal i com
va quedar palès a la moció aprovada pel ple del mes de març.
L'episodi de les preferents a Espanya és el major escàndol propiciat pels nostres bancs,
que s'uneix al de les indemnitzacions milionàries, sous excessius, fusions i operacions
opaques. Ha significat un clar abús de confiança dels bancs sobre els seus clients fidels,
una supervisió insuficient sobre la comercialització d'aquests productes i una falta de
capacitat de resposta política per solucionar el problema.
El que el Govern ha imposat és una resposta injusta, ja que a més de enganyats, els
estalviadors van a haver de contribuir al sanejaments dels mateixos bancs que els van
enganyar. Així no es recuperarà la confiança en el nostre sistema financer i es va a fer un
pas en fals.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta al Ple els següents acords:
1.- Mostrar el nostre rebuig a les mesures adoptades pel Govern, a través del Reial
decret-Llei 6/2013 i la resolució del FROB, que significa quantioses quitacions als
enganyats en la comercialització de participacions preferents i deute subordinat.
2.- Instar al Govern de l’Estat al fet que:
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• Se suspengui l'aplicació de tots els processos establerts en les citades normes,
especialment l'operació de bescanvi per accions, amb la corresponent quitació, i
l'arbitratge.
• S'encarregui a la CNMV una auditoria que permeti revisar la idoneïtat dels titulars de
preferents i deute subordinat, per detectar l'engany en la comercialització.
• Aquelles persones que no reuneixin els requisits d'idoneïtat tindran dret a un bescanvi
per dipòsits a un termini no superior a tres anys, sense pèrdua alguna en el nominal
dels seus estalvis.
• També tindran dret al bescanvi per dipòsits aquells accionistes de Bankia, que van ser
canviades els seus preferents en el procés de fusió de Caja Madrid amb Caixa
Laietana, Caixa Àvila, Caixa Segòvia, Caixa Rioja, Bancaixa i Caixa Insular de
Canàries.
• Remissió del treball realitzat per la CNMV a la Fiscalia General de l'Estat, perquè es
depurin responsabilitats per l'estafa que s'ha produït en el nostre sistema financer.”
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyor Gual. Hi ha esmenes d’ICV-EUiA.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta les esmenes següents a
la moció presentada pel Grup Municipal del PSC sobre participacions preferents i deute
subordinat.
Primera, afegir la proposta d’acord següent: Demanar al Govern de l’Estat espanyol que
impulsi un projecte de llei de transparència i qualitat en la comercialització dels productes
financers per acabar amb els abusos de les entitats.
Segona, afegir la proposta d’acord següent: Instar les entitats financeres que presten
serveis d'inversió a comportar-se amb diligència i transparència, vetllant per l'interès dels
seus clients i cuidant els seus interessos com si fossin els propis.
Tercera, afegir la proposta d’acord següent: Posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes del
Masnou un servei d’assessorament adreçat a aquelles persones afectades per la
possessió de participacions preferents que necessitin informació respecte a aquesta
qüestió.
Quarta, afegir la proposta d’acord següent: Notificar aquests acords al president del
Govern, al president i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, als directors i
directores de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest terme municipal, i a
les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.
El Sr. Pere Parés
El ponent accepta les esmenes?
El Sr. Artur Gual
Les accepto i les incorporem a la proposta, i crec que són esmenes que enriqueixen i
milloren la proposta inicial de la nostra moció i, per tant, les incorporem plenament.
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El Sr. Pere Parés
El Grup Municipal d’ERC-AM presenta un matís a les esmenes.
El Sr. Jaume Oliveras
Només un matís a les esmenes, perquè ja hi estaríem completament d’acord, però crec
que a la tercera estaria bé introduir-hi un matís, perquè podria fer la sensació que creem
un nou servei i, per tant, potser seria bo eliminar la paraula “servei” i posar “a l’abast dels
ciutadans i ciutadanes del Masnou l’assessorament adreçat”, perquè és un assessorament
que es pot fer perfectament des de l’Oficina Municipal d’Informació de Consum, per
exemple.
Més que res perquè no quedi la confusió com si es creés un nou servei, que no seria el
cas.
El Sr. Artur Gual
Si traiem la paraula “un servei” i “posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes del Masnou
l’assessorament adreçat a aquelles persones” assumeixo també, doncs, aquesta esmena.
La moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre participacions
preferents i deute subordinat, amb les esmenes incorporades del Grup Municipal
d’ICV-EUiA i amb un matís fet a una de les esmenes pel Grup Municipal ERC-AM,
queda de la manera següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El passat dia 22 de Març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret - Llei 6/2013
de protecció als titulars de determinats productes d'estalvi i inversió i altres mesures de
caràcter financer. També, aquest mateix dia, el FROB va aprovar els fulls de ruta per al
bescanvi de les participacions preferents i deute subordinat, de bancs nacionalitzats o que
requereixin d'ajuda pública, en accions d'aquestes entitats.
Encara queden vius més de 8.000 milions d'euros en aquests productes híbrids i
complexos. Molts d'aquests productes financers van ser comercialitzats de forma
enganyosa entre petits estalviadors. Són unes 300.000 famílies les que segueixen
atrapades en el laberint de les preferents, gairebé totes en entitats bancàries
nacionalitzades com són: Bankia, Novagalicia Banc i Catalunya Banc. Ha estat molt el
sofriment, la lluita i l'esperança en què es donés una solució justa a aquest problema, que
ha danyat greument la credibilitat del nostre sistema financer entre els estalviadors i els
mercats financers.
Les decisions adoptades el passat dia 22 de Març, pretenen resoldre el problema
carregant sobre les persones estafades un enorme perjudici econòmic.
La resolució del FROB implica un bescanvi obligatori en accions, amb una primera
quitació que va des del 38% i al 61% dels seus estalvis. Mitjançant aquest bescanvi, els
estalviadors, que mai van haver de ser titulars de preferents, es converteixen
obligatòriament en accionistes dels bancs nacionalitzats. Amb posterioritat, podran vendre
aquestes accions per aconseguir liquiditat.
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En el cas de Bankia, poden vendre-les en Borsa al preu que cotitzin en aquest moment i
les de Novagalicia Banc i Catalunya Banc podran vendre-les al Fons de Garanties de
Dipòsits, a un preu que determinarà un expert independent tenint en compte el valor de
mercat. Amb la venda de les accions es produirà la segona quitació, ja que les accions de
Bankia previsiblement baixaran molt la seva cotització i les que compri el FGD serà a un
preu inferior al de conversió. Després de la venda, els estalviadors perdran gran part dels
seus antics dipòsits i podran recuperar una mínima part, que en alguns casos no arribarà
ni al 20%.
En paral·lel, els qui es considerin enganyats podran sol·licitar un arbitratge de consum.
Segons estableix el citat Reial decret - Llei, una Comissió de Seguiment presidida per la
CNMV, va a establir els criteris per a un arbitratge exprés, a utilitzar principalment pels
titulars de preferents de Bankia. Aquest arbitratge ràpid és el que ja va utilitzar Novagalicia
Banc i Catalunya Banc per reintegrar els seus estalvis a un 15% dels afectats. Els que no
es puguin acollir a l'arbitratge exprés, podran sol·licitar el procediment arbitral normal, que
serà molt més lent i que comporta un important risc afegit, ja que implica renunciar a la via
judicial.
Ni la resolució del FROB, ni el Reial decret-llei contemplen solució alguna pels més de
100.000 accionistes de Bankia, que van ser preferentistes de Caixa Laietana, Caixa Àvila,
Caixa Segòvia, Caixa Rioja, Caixa Insular de Canàries o Bancaixa, entitats que es van
fusionar amb Caja Madrid. Aquests estalviadors, que no inversors, van a perdre gairebé
íntegrament els diners que tenien en accions de Bankia, ja que el primer que es va a fer
és una reducció de capital perquè els accionistes absorbeixin pèrdues de l'entitat, tal i com
va quedar palès a la moció aprovada pel ple del mes de març.
L'episodi de les preferents a Espanya és el major escàndol propiciat pels nostres bancs,
que s'uneix al de les indemnitzacions milionàries, sous excessius, fusions i operacions
opaques. Ha significat un clar abús de confiança dels bancs sobre els seus clients fidels,
una supervisió insuficient sobre la comercialització d'aquests productes i una falta de
capacitat de resposta política per solucionar el problema.
El que el Govern ha imposat és una resposta injusta, ja que a més de enganyats, els
estalviadors van a haver de contribuir al sanejaments dels mateixos bancs que els van
enganyar. Així no es recuperarà la confiança en el nostre sistema financer i es va a fer un
pas en fals.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta al Ple els següents acords:
1.- Mostrar el nostre rebuig a les mesures adoptades pel Govern, a través del Reial
decret-Llei 6/2013 i la resolució del FROB, que significa quantioses quitacions als
enganyats en la comercialització de participacions preferents i deute subordinat.
2.- Instar al Govern de l’Estat al fet que:
• Se suspengui l'aplicació de tots els processos establerts en les citades normes,
especialment l'operació de bescanvi per accions, amb la corresponent quitació, i
l'arbitratge.
• S'encarregui a la CNMV una auditoria que permeti revisar la idoneïtat dels titulars de
preferents i deute subordinat, per detectar l'engany en la comercialització.
• Aquelles persones que no reuneixin els requisits d'idoneïtat tindran dret a un bescanvi
per dipòsits a un termini no superior a tres anys, sense pèrdua alguna en el nominal
dels seus estalvis.
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• També tindran dret al bescanvi per dipòsits aquells accionistes de Bankia, que van ser
canviades els seus preferents en el procés de fusió de Caja Madrid amb Caixa
Laietana, Caixa Àvila, Caixa Segòvia, Caixa Rioja, Bancaixa i Caixa Insular de
Canàries.
• Remissió del treball realitzat per la CNMV a la Fiscalia General de l'Estat, perquè es
depurin responsabilitats per l'estafa que s'ha produït en el nostre sistema financer.
3.- Demanar al Govern de l’Estat Espanyol que impulsi un projecte de llei de transparència
i qualitat en la comercialització dels productes financers per acabar amb els abusos de les
entitats.
4.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d’inversió a comportar-se amb
“diligència i transparència”, vetllant per l’interés dels seus clients i cuidant dels seus
interessos com si fossin els propis.
5.- Posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes del Masnou assessorament adreçat a aquelles
persones afectades per la possessió de Participacions Preferents i deute subordinat que necessitin
informació al respecte.
6.- Notificar aquests acords al President del Govern, al President i als Grups Parlamentaris
del Congrés de Diputats, als directors i directores de les entitats bancàries que disposin
d’oficines en aquest terme municipal i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre
municipi.”
El president sotmet a votació la moció del Grup Municipal del PSC-PM amb les esmenes
incorporades del Grup Municipal d’ICV-EUiA i amb un matís fet pel Grup Municipal d’ERCAM, amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la
regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. No, molt breument. Només vull mostrar el nostre suport i
aclarir que, si bé en l’exposició de motius només es parla de bancs, bancs i bancs, la
veritat és que l’estafa de les preferents, si es pot dir d’alguna manera, doncs, ha sorgit de
les caixes d’estalvis, no dels bancs, per puntualitzar. És veritat que després, a la proposta
d’acord, es parla de Caja Madrid, Caixa Laietana, Caixa d’Àvila, però, bé, perquè
bàsicament són caixes d’estalvis les que van provocar o inventar-se aquests productes
financers i caixes d’estalvis, deixin que ho recordi, controlades políticament. O sigui que
una part de la responsabilitat l’haurem de buscar a casa nostra, segurament, i no només
diguéssim que s’ha de derivar la responsabilitat als bancs en aquest cas, que, de moment,
no tenim indicis que hagin actuat malament en el tema de les preferents. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí. Gràcies, senyor alcalde. De fet, volia començar la intervenció pel que acaba de dir el
company Frans Avilés. Aquí, i sembla que és un connotació, no, com negativa abans i
positiva antigament en caixes, i no és així.
Aquí el problema de les preferents, bàsicament, no és entre totes les caixes, però sí entre
unes quantes caixes, i és caixes, caixes, caixes, no bancs. Quan parlem de caixes, hem
de pensar com s’han gestionat les caixes i qui gestiona les caixes, i, quan parlem
d’entitats financeres, hem de pensar qui les va regular al seu moment quan es va parlar de
preferents.
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Aquí, de fet, se’ns parla en la moció que el que ha imposat el Govern és un resposta
injusta. Jo el que crec que és injust és que la resta de grups no estiguin en aquest moment
donant suport a les mesures que ha pres el Govern respecte a aquesta qüestió. Jo això sí
que ho trobo injust i des d’aquí ho vull comentar molt obertament: el que és injust és que
fins ara no s’hagi fet, o sigui, el que és injust és que al seu moment ningú no hi hagués fet
res, això sí què és injust de veritat.
De fet, l’arranjament que està fent el Govern actualment és el que s’ha dit i estem dient
dins del nostre partit: una estafa del PSOE en les preferents i així s’està anomenant.
Vejam, els mateixos que van crear el problema ara estan cercant un acord per trobar-hi
solucions eludint les responsabilitats.
El PSOE, i hem de fer una mica de memòria, va permetre la comercialització fraudulenta
de les preferents l’any 2009 per una raó, com una alternativa al rescat de la Banca
Espanyola. Si al seu moment s’hagués optat pel que van fer altres països europeus no
hauríem hagut de recórrer a mecanismes sota la catifa com aquest. Per què va ser un
mecanisme sota la catifa? Doncs perquè aquest tipus de productes es van comercialitzar
de manera massiva entre particulars i persones no qualificades. Són productes que
existeixen des de fa molts anys al mercat i tenen uns mercats determinats per a la compra
i per a la venda. Una altra cosa és que es col·loquin o es venguin de manera incorrecta,
fraudulenta o enganyosa, com ha estat el cas. Quin és el resultat? Doncs, bé, unes
pèrdues inassumibles per a milions de ciutadans.
Les participacions són productes financers complexos. La seva comercialització
inadequada ha provocat grans pèrdues a estalviadors, que podien no saber el que
estaven comprant. El 2009 hi va haver 11.000 milions d’euros venuts a accionistes amb un
total de 23 emissions.
El Govern de l’Estat, el PP, ha aprovat mesures ràpides per protegir els ciutadans que van
poder ser enganyats. El primer que ha fet el Govern és controlar per llei la comercialització
de preferents al·ludint al que feia el company Màxim Fàbregas en una de les
incorporacions que ha fet en la moció, en les esmenes, ja que el Govern, de fet, ja ha
controlat per llei la comercialització de les preferents. Ja no es poden vendre sense la
transparència i sense la informació adequada i només a inversors reconeguts, o el que es
diria en argot, qualificats.
Ara s’ha aprovat un sistema d’arbitratge ràpid perquè els afectats en la comercialització
irregular puguin recuperar els seus estalvis. El 50% dels afectats recuperaran tota la
inversió en menys de sis mesos, és el compromís que s’ha fet amb ells. Respecte a això,
vull informar que fa dos dies va venir el senyor Martínez Pujalte a Mataró per informar de
les actuacions que s’han fet respecte de les preferents davant de molts afectats, en aquest
cas nostre concret, amb afectats de Bankia, que és potser l’entitat que més afectacions ha
tingut o que més han rebut. N’hi ha d’altres, però aquesta és la central a la nostra
comarca, que és la que ens ocupa a nosaltres, bàsicament.
I, bé, als afectats de Caixa Laietana, ara Bankia, se’ls van bescanviar preferents per
accions i és gent que va ser doblement enganyada. A l’arbitratge que ja s’ha establert es
retrauran aquesta acció en el moment de la compra de les preferents, es faran enrere. La
gent que es pugui acollir en arbitratge, gent que hagi estat enganyada o estafada o
digues-ne com vulguis, es retraurà aquesta acció en el moment de la compra, i això els
permetrà recuperar el 100% dels estalvis. En aquests casos, els inversors que les hagin
comprades, lògicament amb qualificació necessària, hauran d’assumir la seva
responsabilitat d’inversió com si haguessin comprat accions en qualsevol mercat cotitzat
sota responsabilitat seva.
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Després, tots els ciutadans que van comprar preferents sense saber el que feien i vagin a
arbitratge, recuperaran el 100% dels diners. Això és molt important recalcar-ho, i és un
compromís per al Govern del Partit Popular, dit pel senyor Martínez Pujalte, és un
compromís que es va fer l’altre dia palès a la intervenció que va fer a Mataró a la seu,
davant de molts afectats, i la intenció és que, abans d’acabar l’any, el 50% dels casos via
arbitratge estiguin resolts.
Hi ha altres mesures? Processos judicials? Evidentment. Tothom pot anar a judici per
alguna causa que cregui que sigui justa. Tot això comporta un temps, una dilació i uns
costos molt elevats; l’arbitratge no. L’arbitratge és afavorir aquest tipus de... els ciutadans
afectats. Llavors, quan s’està parlant d’això, s’estan dient moltes inexactituds o mentides i
es diu que en l’arbitratge hi haurà quitaments, i només hi haurà quitaments, és a dir,
pèrdues, per a la gent que realment en sabia o era qualificada, que coneixia el que estava
comprant.
I, finalment, només vull comentar que el compromís del senyor Martínez Pujalte,
responsabilitzat d’aquest tema davant de l’Estat, és tornar d’aquí a un any aquí, a Mataró,
i anirà a més llocs, per retre comptes de les actuacions que s’estan fent.
Amb això vull dir que trobo molt injust, molt injust, que la gent que està aquí asseguda no
estigui donant suport al Govern de l’Estat en una actuació que beneficia tants i tants
ciutadans i, només per una crítica fàcil, com m’estic trobant ara mateix, hagin estat votant
a favor d’una proposta que no condueix absolutament a res, quan les propostes realistes
són les propostes plantejades i portades a terme des del Govern de l’Estat. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé. En primer lloc, per agrair al PSC que hagi acceptat les nostres esmenes i, a
continuació, més que res per al·lusions, per respondre en part al senyor De las Heras el
que suposo que des del PSC ja també li contestaran.
Vostè parla de justícia i d’injustícia. Miri, amb independència de la responsabilitat política a
la qual vostè feia referència i en la qual nosaltres no entrarem, el que el nostre Grup creu, i
entenc que la resta de grups del consistori, a excepció del seu, és que cal esmerçar tots
els esforços possibles perquè aquesta gent, que, com vostè a dit abans, va ser enganyada
i estafada, recuperi tots els seus estalvis i, si us plau, no m’esmenti el senyor Martínez
Pujalte, amb tots els respectes.
Coneixem la seva trajectòria política, no perquè en fem un seguiment especial, sinó
perquè cada vegada que surt per televisió als mitjans de comunicació es retrata i, la seva
paraula, quant a credibilitat política, no en té cap credibilitat. Això la primera.
La segona. Vostè parla que hi ha garantit que tots cobraran i recuperaran el 100% de les
inversions i que vindrà a Mataró d’aquí a un any. Jo li garanteixo, i a més, lamento estarne convençut, que el perseguiran a cops, perquè no complirà els seus compromisos. Els
compromisos sempre han d’anar acompanyats de lleis i el que coneixem que ha fet el PP
fins ara només són nyaps en aquest tema, nyaps, exactament igual que està passant amb
la iniciativa popular de la dació en pagament, exactament el mateix. Què és el ha passat?
S’omplen la boca amb promeses, primer recordeu que parlava de 600.000 persones que
en sortirien beneficiades, després van baixar a 120.000 i ara seran, segurament, 100 o
120. Podria passar, per tant. No parlem de justícia i injustícia, siguem coherents i
defensem els interessos d’aquells els quals ens omplim la boca dient que defensem i
després votem en sentit contrari. Gràcies.
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El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull agrair el suport que hem tingut de tots els grups
municipals a excepció del Partit Popular. Agraeixo també les aportacions que s’han fet per
millorar la proposta. Llavors, vull contestar al senyor Avilés, i també feia esment el senyor
De las Heras del mateix, que parlàvem de bancs i no de caixes. És que avui tots són
bancs, no hi ha ni una caixa avui. Estem parlant de bancs i estem exigint als bancs que
retenen els diners. No sé si es recorda, senyor De las Heras, vostè que treballava en un
banc i no en una caixa, que la caixa no existeix.
Entre el que digui el senyor Martínez Pujalte en un míting i el que aprovi el 22 de març en
un reial decret el Ministeri, doncs jo m’agafo al que ha aprovat, i el que ha aprovat el
Ministeri és repetir el que va passar amb els senyors de Caixa Laietana i Bankia, que van
tenir doble estafa amb la venda i amb el quitament i passar a accions, i amb el segon
quitament, amb el preu de l’acció, això és el que pretenen fer amb totes les persones
afectades amb Caixa Nova Galícia i Catalunya Banc, que, per cert, li recordo que aquí al
Masnou hi ha gent afectada amb participacions preferents de Caixa Laietana, però també
n’hi ha moltes de Catalunya Caixa, eh, i també li recordo que les preferents no són un
invent del PSOE, les preferents vénen de molt enrere i, el problema, el problema gruixut
és la mala fe que han tingut aquestes entitats bancàries col·locant uns productes financers
amb un perfil de consumidors que no eren inversors, perquè la gran majoria d’afectats són
gent gran que tenien els diners en dipòsits i els van forçar a tots a passar a preferents o a
deute subordinat com si fos un dipòsit a llarg termini.
És una mala fe que van tenir les entitats. No sé fins a quin punt els directors van participar
d’aquesta mala fe. Però el que sí que és cert és que totes aquestes persones, jubilades,
amb problemes a les seves famílies, no poden atendre ni les seves necessitats ni la dels
seus familiars perquè estan empantanegats amb aquestes participacions. I, la proposta
que fa el Govern actual és, ho repeteixo, la mateixa: fer exactament fotocòpia del que va
passar amb Caixa Laietana, que és el que vam aprovar el mes passat.
Fer un quitament ara amb accions del FROB i després hi haurà un segon quitament quan
es puguin despendre de les accions del FROB i les puguin traspassar en líquid, i a això,
nosaltres ens hi neguem. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Sí, sí. Qualsevol regidor que sigui contradit hi té dret.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, sí, sempre sóc contradit en aquests temes; tinc dret a parlar habitualment.
El Sr. Pere Parés
Només faltaria.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé. Amb la majoria d’afirmacions que diu el senyor Gual hi estic totalment d’acord, però,
bé, si fem una mica d’extracció, i no vull redundar en el tema, ja que és un tema que ja ha
tingut prou afectats i ja s’hi ha donat una solució. Ell no hi creu, sembla, pel tema que està
plantejant i, el senyor Màxim sembla que encara menys. Jo penso que hauríem de
començar a ser crèduls, perquè les manifestacions i les provisions que s’han exigit, entre
42

cometes, a actors que no van ser responsables, com són bancs, són de caràcter important
precisament per buscar solucions per a aquesta gent afectada.
Tècnicament, què va succeir? Li ho contesto a vostè. Quan hi havia el govern socialista,
perquè era el govern socialista —les preferents són productes de fa molts anys, no són
nous ni molt menys d’ara, tota la vida han existit i existeixen molts productes financers que
la majoria desconeixem perquè, fora d’un termini fix, una llibreta o un fons d’inversió o
altres, doncs no hi estem habituats, però hi ha inversions financeres molt complexes i molt
antigues que circulen en mercats que es diuen majoristes, fora del nostre hàbit... El
problema és que quan es detecta un forat en general a la banca espanyola, entre
cometes, bàsicament a les caixes d’estalvis com a forat principal, bàsicament a les caixes
d’estalvis d’aleshores, per això dic que s’esmenta banc, banc, banc, però quan es va
produir això eren caixes d’estalvis, jo sóc, també, un treballador d’una caixa..., era d’una
caixa i ara sóc d’un banc. Què va passar? Doncs que, en comptes de prendre les mesures
adequades, de recapitalitzar la banca com es va fer al seu dia amb la resta de bancs
europeus quan van tenir problemes (Irlanda, Alemanya, Holanda, etcètera), aquí es va
defensar un model que tot era estupend, però no ho era gens, i l’única manera de poder
capitalitzar la banca i les caixes d’estalvis al seu moment, com va ser? Doncs fent la vista
grossa davant d’aquestes actuacions, i això és el que va succeir. La Comissió Nacional, el
Mercat de Valors, el Banc d’Espanya i el Govern van fer la vista grossa per permetre això i
amb aquesta vista grossa va passar el que va passar: hi va haver entitats que van
comercialitzar aquests productes adequadament i hi va haver entitats que van
comercialitzar-los inadequadament, i aquí es va generar un problema.
Què ha passat amb els anys? Doncs ha passat que, quan s’ha hagut de cobrar d’aquests
productes que els han obligat a cotitzar, perquè no sabien quant valien, resulta que en
alguns casos no valien res i el problema el tenim aquí, què es paga d’una cosa que no val
res? Bé, doncs és un problema molt gros! I el que estem fent és buscant, des del Govern
d’Espanya, solucions justes en la mesura que es pugui fer justícia en un tema tan
escabellat. Però es farà justícia. Els arbitratges, precisament, volen restituir el 100% als
sectors més desfavorits, des de petits estalviadors, edats... O sigui, fan una sèrie de
criteris per mirar d’afavorir la persona més desfavorida quant a ingressos, patrimoni, edat,
coneixement financer, etcètera i anar pujant d’aquí cap a dalt l’esglaó. Bé, és una actuació
penso que correcta i per això els havia dit a tots vostès que eren molt injustos per no
aprovar i no estar d’acord a donar suport a aquestes actuacions.
Amb el senyor Màxim no discutirem més perquè, evidentment, tenim plantejaments
ideològics que ens fan separar no gaire distància però sí en pensament i, bé, amb el
senyor Gual, li dic bàsicament que estic d’acord en moltes de les coses que ha dit, però no
estic d’acord en el plantejament de fons.
El Sr. Pere Parés
Senyor De las Heras, ha esgotat a bastament els dos minuts. Si ho vol... I tant que sí!
Vostè és el ponent.
El Sr. Artur Gual
Gràcies. Trenta segons només per debatre. Primer, vull respondre-li una cosa que m’ha dit
a la primera intervenció i no m’he recordat de respondre-li. Vostè deia que avui està
regulat i això ara no es podrà vendre. No fa falta que ho reguli perquè ningú no comprarà
una preferent. Mai més. Totes les generacions que estiguin vives avui no en compraran
mai més, no cal que les regulin.
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I per acabar, vull dir que és vergonyós que els bancs no facin quitaments quan estan...
amb els que són deutors amb ells i totes aquestes persones afectades estan obligades a
fer un i dos quitaments. Això és el que és impresentable i això és el que és vergonyós.
Amb diner públic estem ajudant les entitats bancàries i, en canvi, a la gent li exigim un
quitament i dos quitaments i als creditors, els que s’han guanyat realment la vida, que són
els bancs alemanys i els bancs estrangers, aquests ni un duro en quitament, a aquests
se’ls paguen rigorosament tots els interessos. Gràcies.
17)

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre la reforma urgent de
la renda mínima d’inserció i de suport a la ILP de renda garantida de
ciutadania

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. Núria Fusellas i Gaspà llegeix la moció següent:
“El nombre de persones i famílies que estan en situació de risc d’exclusió social degut a
la pobresa econòmica augmenta d’una forma alarmant, basta veure la darrera enquesta
de població activa (EPA) publicada el mes de gener amb unes xifres més que preocupants
per Catalunya ja que el nombre d’aturats ha augmentat en 109.700 persones en relació a
l’any anterior, un 14’15% més, situant la taxa de desocupació en 23’94% amb un total de
885.100 desocupats. El nombre de llars amb tots els actius desocupats és de 266.800 i
actualment hi ha 117.000 famílies sense cap ingrés.
L’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o famílies que es
troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania
que els asseguri els mínims d’una vida digna”.
El 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb
la finalitat de donar suport econòmic per atendre les necessitats essencials a persones
sense recursos i mentre se les preparava per a la seva inserció o reinserció social i
laboral. Posteriorment, l’any 1997 es va donar rang de Llei al Programa.
Les reformes de la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció que ha
realitzat el govern de CiU els anys 2011 i 2012 han deixat fora d’aquest Programa a
moltes persones i famílies ja que s’han restringit les condicions per beneficiar-se’n, s’ha
limitat la permanència en el programa i s’ha condicionat la prestació econòmica a que el
Govern tingui disponibilitat pressupostària, entre altres modificacions.
Davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari socialista va presentar el 31 de maig de
2012 al Parlament una proposició de Llei de reforma de la Renda Mínima d’Inserció, amb
el clar objectiu de no deixar desassistit un amplíssim col·lectiu de persones que estan
patint de manera més dramàtica la política de retallades exercides des del govern de CiU.
Aquesta iniciativa va rebre els vots favorables, a més dels socialistes, del grup d’Iniciativa
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i
Solidaritat. no va prosperar pels vots contraris de Convergència i Unió i el Partit Popular.
Professionals dels Serveis Socials, món local i entitats socials que treballen amb persones
en risc d’exclusió demanen reiteradament al Govern de Catalunya que modifiqui la Renda
Mínima d’Inserció per tal d’assegurar una rendes mínimes a les persones sense recursos
econòmics.

44

Per aquest motiu el Grup parlamentari socialista ha presentat novament una proposició de
llei amb la voluntat que sigui debatuda al Ple del Parlament el més aviat possible per tal de
procedir urgentment a la reforma de la llei que permeti retornar el caràcter de dret
subjectiu i que cap persona que reuneixi els requisits per accedir es quedi sense una
prestació mínima i sense ajut en la seva inserció sociolaboral.
A més, actualment, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats bàsiques d’una gran
part de la ciutadania catalana que amb independència de la seva situació social veuen
com la manca de feina o de llar els aboca a una situació de precarietat econòmica que els
condueix cap a l’exclusió social, representants de sindicats, partits polítics i entitats sense
ànim de lucre impulsen una Iniciativa Legislativa Popular que té per objecte regular la
Renda Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de l’article 24.3 de
l’Estatut d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les persones o famílies
que es troben en situació de pobresa. Aquesta iniciativa legislativa popular vol posar a
l’agenda política i social el debat necessari al voltant d’una mínima garantia de rendes
imprescindible per minvar el risc de ruptura de la cohesió social.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció
(RMI) per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos
puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma
ha de garantir que aquesta prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a
disponibilitat pressupostària.
2. Celebrem l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la
Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de signatures i un
posterior debat i presa en consideració en el Ple del Parlament.
3. 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.
4. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació
locals i a les entitats socials del municipi.”
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyora Fusellas. Tinc entès que hi ha esmenes de CiU.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, bé. Llegiré les dues esmenes que s’han fet. Fan referència només a l’exposició de
motius.
Modificar el quart paràgraf, quan diu: “han deixat fora d’aquest programa moltes persones
i famílies, ja que s’han restringit les condicions per beneficiar-se’n”, afegir-hi: “el cert és
també que poden haver-hi accedit altres”. I “s’ha condicionat la prestació econòmica al fet
que el Govern tingui disponibilitat pressupostària, entre altres modificacions”, afegir-hi:
“encara que algunes tenen per objectiu racionalitzar la funció de la prestació.”
Modificar el cinquè paràgraf, quan diu “política de retallades”, canviar-ho per “reformes
exercides des del Govern de CiU.”
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El Sr. Pere Parés
Per tant, els propietaris, primer, han de dir si accepten o no les esmenes.
La Sr. Núria Fusellas
Nosaltres no acceptem les esmenes.
El Sr. Pere Parés
D’acord. Per tant les... Esquerra Republicana?
El Sr. Jaume Oliveras
Si es poden votar les dues esmenes per separat?
S’acorda votar les esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU en dos blocs.
Seguidament, el president la sotmet a votació amb el resultat següent:
Primer bloc (modificar el quart paràgraf, que és afegir “és cert que també poden haver-hi
accedit altres”, i al mateix paràgraf, afegir-hi “encara que algunes tenen per objectiu
racionalitzar la funció de la prestació”), 10 vots a favor (CiU i ERC-AM) i 11 vots en contra
(PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). Les esmenes queden rebutjades.
Segon bloc (modificar el cinquè paràgraf, quan diu “política de retallades”, canviar-ho per
“reformes exercides des del Govern de CiU), 7 vots a favor (CiU) i 14 vots en contra (ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). L’esmena queda rebutjada.
El president sotmet a votació la moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM amb el
resultat següent: 11 vots a favor (ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM), 2 vots en contra
(PP) i 8 vots d’abstenció (CiU i la regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí. Passem a explicar el nostre vot perquè és l’únic que ha estat en contra, és clar,
d’aquesta moció. La resta han estat mitges tintes, sis o sis però, sí però no, m’abstinc. Bé.
Doncs hem de ser clars en l’explicació, crec jo.
Vejam, en primer lloc, des del Partit Popular no s’ha pogut donar suport a aquesta renda
mínima per uns motius molt concrets. No vol dir que no es puguin negociar altres
alternatives, que es poden negociar, no vol dir que no es pugui parlar d’altres temes, que
se’n pot parlar, però no podem donar un suport ple al plantejament tal com està fet. Per
què? D’una banda, perquè no hi ha marge pressupostari, no hi ha diners! Comencem per
aquí i comencem a explicar-ho clar. Si comencem a explicar clares les coses, ens
estalviarem decepcions, com ha succeït, per exemple, amb la Llei de la dependència: no
hi havia diners. I n’hi ha hagut moltes de decepcions i no es pot decebre la gent amb
falses promeses de coses que es volen fer i després resulta que no es poden fer. La
manca de recursos econòmics fa inviable aquesta proposta, que l’únic que crearà són
falses expectatives, com diu la redacció que porto, en els beneficiaris.
D’altra banda, i és un tema que no es comenta, una renda d’aquestes característiques té
un risc que desincentivi la gent que la percep amb una participació activa al mercat de
treball, o sigui, quan fas un ajut d’aquest tipus hi ha un límit, hi ha un límit i és fàcil
equivocar-se, que és desincentivar mitjançant un ajut recurrent a alguna persona de forma
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il·limitada en el temps i la desincentives per altres temes, i això és un problema per a tota
la societat. En aquests temes hem de ser molt curosos, perquè no es poden fer
prestacions sense un termini màxim de prestació, això és absurd. Això és absurd. Això
suposaria la manca de motivació dels beneficiaris a l’hora de buscar feina i s’incitaria en
moltes ocasions al frau, com ja se sap que hem patit al Masnou, aquí, al Masnou, quan es
van fer revisions dels PIRMI i ens vam trobar, no sé si la senyora Noemí Condeminas ho
va viure, un 30% de casos de frau. Doncs obriríem una altra porta al frau.
I, el fet que no estigui condicionada a la participació d’itineraris per a la inserció social i
laboral no ho condiciona, sinó que desvirtua l’objectiu d’aquest ajut. Per aquests motius, hi
hem votat en contra. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Bé, nosaltres hi hem votat a favor, perquè compartim plenament els plantejaments
d’aquesta moció per justícia social i per emergència social, tot i que pensem que el debat
també és més ampli, eh. Potser podríem repassar també quin és el salari mínim
interprofessional, que hi ha un 70% de persones que no fan frau, i posar com a norma
general l’excepció jo crec que és un error i és fer demagògia.
Per tant, entenem que aquesta és una bona proposta, com a mínim per garantir que la
gent no ho passi tan malament o com a mínim no entri a ser o a formar part d’aquesta
borsa de pobres que, amb tota la història d’aquest país, potser no ens havíem trobat
encara, d’acord? Per tant, entenem que és molt perillós també el que diu el senyor De las
Heras, fem servir una norma general i és clar que hi ha frau, frau a tot arreu, però no
només a les famílies, eh! O sigui, pensem que, bé, que això, que aquests arguments són
perillosos i que insulten una mica les persones que ho estan passant malament.
La Sra. Noemí Condeminas
El nostre vot ha estat una abstenció perquè no podem ni volem votar en contra d’una
iniciativa popular com aquesta que no fa més que ajudar a millorar per resoldre un gran
conflicte social important que afecta molta gent, però a l’exposició de motius creiem que
mancava algun matís i així ho hem fet en l’esmena que no ha estat acceptada.
La voluntat d’aquesta prestació és ajudar persones a trobar feina, que no una ajuda
perpetual ni assistencial passiva, que va ser concebuda, com diu a la mateixa moció, amb
un caràcter universal, però no garantint, sinó condicionant, a seguir, com el seu nom
indica, els compromisos establerts en el Pla individual d’inserció.
La renda mínima d’inserció no és una renda bàsica. En aquest context de crisi econòmica
i d’ordenació hem de racionalitzar també la despesa, perquè hem de recuperar l’eficiència
i l’eficàcia. Malgrat que no estem plenament d’acord amb el com, estem convençuts que
calia engegar un procés de la revisió de la RMI que permetés corregir les desviacions que
s’havien produït després de gairebé quinze anys del seu funcionament i la mesura amb
l’objectiu de garantir una atenció òptima als col·lectius amb major risc d’exclusió social
laboral i persones en situació d’extrema pobresa, tot i que cal recordar que la situació
actual de l’Administració de la Generalitat i de les seves finances fa bastant inviable
assumir algunes obligacions que es puguin derivar de l’aprovació d’aquesta llei de renda
garantida a la ciutadania sense les seves revisions oportunes, ja que suposa una despesa
de milions d’euros dels quals, en aquest moment, no disposem.
El que volem evitar és generar expectatives falses i drets que, després, per manca de
pressupost, es vegin frustrats i no es puguin complir. Gràcies.
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El Sr. Pere Parés
Per tancar, pot fer ús de la paraula.
La Sra. Núria Fusellas
En primer lloc, vull agrair als grups que han donat suport a la moció, perquè demostren ser
conscients tant com la ciutadania de la dura situació que estan patint moltes famílies i és
així perquè una quarta part dels ciutadans del nostre país són pobres. Que fort, no? Que
una quarta part dels ciutadans del nostre país siguin pobres. Tan fort com veure al
Masnou persones que busquen entre les escombraries! Com coneguts i conegudes
nostres que acudeixen als bancs d’aliments com a usuaris.
Tant com pensar que el que s’ha estalviat el Govern de la Generalitat amb la retirada de
les prestacions de renda mínima d’inserció, 55.000 euros, és el que ha deixat de cobrar de
l’impost de successions.
Senyors del Govern: això no és així. No es treu als pobres per donar-ho als rics i perquè
cada vegada siguin més rics. Estem vivint una situació d’abús de poder econòmic, social i
polític, i així ho creu la ciutadania en presentar la iniciativa legislativa popular per regular la
renda garantida de ciutadania mitjançant la recollida de signatures.
La ciutadania planteja la reforma de la llei sense haver de passar per cap partit polític. Tot
i així, el PSC, Iniciativa i Esquerra Republicana en formen part i hi donem suport al 100%.
No així Convergència i Unió i el Partit Popular, que es deuen a uns altres interessos
potser.
A l’augment de l’atur i a les retallades que estan desfent l’estat del benestar no hi poden
afegir la retirada de prestacions. A Catalunya, el llindar de la pobresa està calculat en 664
euros mensuals per dotze pagues. Doncs, som-hi. No volem un país que no mira pels
seus ciutadans. Un país de pobres és un país pobre. Volem un país on la justícia social
sigui la base de la nostra cultura política i la nostra ambició de país, i això comença per
cuidar tots els catalans i catalanes i assegurar-los viure amb dignitat, i això no pot estar
subjecte, entre d’altres coses, a consideracions partidistes o disponibilitats
pressupostàries. Crec que ha de ser una prioritat.
I en resposta al que ha comentat el senyor De las Heras, m’agradaria que els afectats
poguessin respondre a la seva apreciació que la renda mínima desincentiva el mercat de
treball. No m’agradaria ni entrar-hi. Parli amb algú que fa més de tres anys que és a l’atur i
que a casa seva no hi entren més ingressos i digui-li on ha d’anar a buscar feina.
El Sr. Pere Parés
Sí, per al·lusions.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí. Només per contestar. Una apreciació: aquí comentava que podia ser un insult el fet de
parlar de frau en el sector del PIRMI. No, vaja, ni molt menys s’insulta ningú. Jo sóc molt
respectuós o ho intento ser amb tothom, però és un fet objectiu que hem tingut un frau en
aquest tema i s’ha de saber. No es poden amagar les dades. Les dades hi són, igual que
hi pot haver un frau aquí o en qualsevol altre sector. Són temes contra els quals hem de
lluitar, perquè el frau perjudica persones que ho necessiten de veritat.

48

Respecte del tema de la senyora Fusellas, només vull comentar que els camins per
aconseguir les coses... Potser els objectius que tenim són els mateixos o potser jo penso
que els nostres, si cal, són més ambiciosos que els que es poden veure des d’un punt de
vista d’esquerres. El que canvien són els camins.
I el tema de la desincentivació per una ajuda, que ja n’hi ha moltes, és que hi ha un risc
evident quan les ajudes es prolonguen molt en el temps i no es posen uns límits, no
s’acoten, no van acompanyades amb mesures d’orientació laboral, etcètera. Es desvirtuen
completament i és un tema amb el qual hem de ser molt curosos per evitar-ho, això sense
deixar de banda la gent que ho necessita, per descomptat.
El Sr. Pere Parés
Sí, per al·lusions, dos minuts.
La Sra. Noemí Condeminas
Només vull comentar una cosa. Nosaltres no hi hem votat en contra, senyora Fusellas.
No, només l’apreciació, que ens ha ficat en el mateix paquet que el Partit Popular, no
m’importa, però nosaltres no hi hem votat en contra, ens hem abstingut. Jo he dit que hi
estàvem totalment d’acord. Ah! Perfecte! Només volia fer l’apreciació per això. Gràcies.
La Sra. Núria Fusellas
El que volia comentar al senyor De las Heras és que la situació que estem vivint ara no es
la que vostè planteja. Sembla que no estigui en la realitat, perquè el que no poden famílies
o les persones és trobar feina. Hi ha una greu dificultat per trobar feina i perquè una
persona se salti un semàfor, no vol dir que tots hàgim d’anar caminant.
18)

Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per demanar que dimiteixi del
seu càrrec un diputat del Parlament de Catalunya imputat en un cas de
corrupció

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. Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent:
“Atès que el Parlament de Catalunya és la cambra de representació de la voluntat política
de la ciutadania així com de la sobirania que li ha estat delegada pel poble de Catalunya.
Atès que aquesta delegació implica un alt exercici de la responsabilitat envers les funcions
que li són pròpies a tots els membres de la Mesa del Parlament i del conjunt dels diputats i
diputades que el formen.
Atès que en ocasions aquest exercici de responsabilitat no s’exerceix amb la cura i
honradesa exigibles per part d’alguns càrrecs públics del Parlament que hem esmentat.
Atès que aquells membres de la Mesa del Parlament i el conjunt dels diputats i diputades
que siguin sospitosos d’haver dut a terme actuacions il·lícites que menyscabin
l’honorabilitat i responsabilitat amb què van acceptar llurs funcions, fins i tot jurant complir i
fent complir les lleis dimanants de l’Estatut de Catalunya i de la resta de l’ordenament
jurídic estatal, autonòmic i local, la ciutadania té el dret d’exigir-los els càrrecs públics que
els van confiar.
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Atès que hem sabut que fa uns dies el diputat del Parlament de Catalunya, Oriol Pujol i
Ferrusola, ha estat imputat per un presumpte delicte de tràfic d’influències, un dels delictes
més greus que pot cometre un representant de l’administració.
Atès que el senyor Pujol i Ferrusola només ha delegat temporalment els seus càrrecs
orgànics a la formació política que representa i en cap cas ha dimitit del càrrec pel que va
ser escollit per part de la ciutadania a les darreres eleccions autonòmiques a casa nostra,
és a dir, del càrrec de diputat.
Atès que el GRUP INDEPENDENT DEL MASNOU (GIM) es una formació d’àmbit local
que es va presentar a les darreres eleccions municipals amb, entre d’altres, un objectiu
clar de lluita contra la corrupció política i de recuperació dels valors que van fer un dia de
la política una eina indispensable per garantir la convivència i cohesió socials.
Atès que aquests principis van acompanyar tots i cadascun dels nostres missatges en precampanya i campanya, en actes públics i mitjançant la difusió escrita, la qual cosa ens
compromet amb tots i cadascuns dels nostres electors a no mirar cap un altre costat quan
els actes de corrupció afecten i amenacen aquesta convivència i cohesió necessàries.
És per tot això que hem exposat que el grup municipal del GRUP INDENPENDENT DEL
MASNOU (GIM), ens veiem obligats per responsabilitat política a demanar l’adopció per
part del plenari municipal dels següents
ACORDS:
1r, Demanar al senyor Oriol Pujol i Ferrusola, diputat del Parlament de Catalunya, que
dimiteixi urgentment dels seus càrrecs públics i retorni a la ciutadania la confiança i sentit
del deure que se li va dipositar pel període de l’actual legislatura.
2n, Comunicar el present acord al Sr. Oriol Pujol i Ferrusola, enviant-li còpia de la moció al
Parlament de Catalunya, i a la Mesa del Parlament de Catalunya.
3r, posar el fet en coneixement dels vilatans del Masnou mitjançant la revista El Masnou
Viu, així com per correu electrònic a les entitats del poble.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 5 vots a favor (ICV-EUiA, GIM i la
regidora no adscrita), 14 vots en contra (CiU, ERC-AM i PSC-PM) i 2 vots d’abstenció
(PP). La moció queda rebutjada.
La Sra. Judit Rolán
Bona nit a tothom. Aquesta regidora deia a l’últim Ple que sempre estaria a favor de
qualsevol acció que cerqui lluitar contra qualsevol actuació improcedent, independentment
de qui siguin els imputats.
En aquest cas, en estar imputat en un cas de corrupció i en espera de resolució, crec que
el més convenient per donar una màxima transparència, per netejar la imatge no només
del polític imputat, sinó de la política en general, la dimissió hauria de ser l’única opció que
qualsevol persona en la seva situació contemplés.
Vull agrair al company del GIM la presentació d’aquesta moció, ja que a priori no sembla
que la seva presentació sigui una decisió fàcil.
Com li deia fa uns moments, espero que en un futur siguem majoria els grups o les
persones que voten a favor de mocions com aquestes.
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No oblidem que no es tracta del primer ni de l’únic cas de corrupció ni imputació de
càrrecs polítics dels últims mesos i potser ha arribat el moment de dir prou. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies. Sí, bé. Nosaltres ens hem abstingut per la raó que tenim una representació al
Parlament de Catalunya i pensem que els actes que s’hagin d’emprendre, les decisions
que s’hagin de prendre respecte a aquesta qüestió, les han de prendre crec que des del
Grup del PP del Parlament de Catalunya.
En tot cas, preferim cenyir-nos a l’àmbit més local i, temes com aquests, en què podem
estar o no d’acord, no tenen res a veure amb la nostra postura i els traspassem al nostre
grup parlamentari.
El Sr. Francesc Xavier Serra
En tot cas, breument, perquè com que suposo que és un debat que anirem fent Ple a Ple,
jo crec que les explicacions que un fa en un mes serveixen perfectament per al següent,
perquè són pràcticament les mateixes.
En tot cas, cada tres mesos, si li sembla al senyor alcalde, tornarem, en benefici del públic
que pugui estar en aquell moment, a repetir l’argumentació corresponent, però avui no
toca, eh.
Vull dir que, evidentment, nosaltres hi votem a favor per tot el que ja hem dit respecte a la
corrupció cada mes. En el cas concret del diputat del qual es parla, es pot demanar
específicament dintre del Parlament de Catalunya, votar amb coherència, i ho haurem de
fer així.
Que en tot cas hi hauria dues o tres coses per comentar.
L’una, que en la mateixa moció, abans dels acords hi diu: “demanar l’adopció per part del
plenari”, jo crec que la fórmula semàntica exacta és que “el plenari en ple acordi” el que
sigui, perquè si s’hagués aprovat, llavors hauríem aprovat que es demanés al Ple que es
prengués aquest acord, eh. Vull dir que, quan en facis una altra, canviïs aquest element
perquè no et trobis amb aquesta contradicció.
Dues coses més. La segona era que al tercer paràgraf es parla un altre cop que no
s’exerceix la responsabilitat en cura i honradesa. Pensem que són paraules una mica
gruixudes per la situació concreta en què es troben les persones que estan imputades,
perquè encara no hi ha una resolució de la causa.
Creiem que és el moment de dimitir per tota una sèrie de coses que ja hem dit, però no
dubtem ni de la seva honradesa ni de la cura exigida, com es diu aquí, fins que no hi hagi
la resolució de la causa.
I la tercera qüestió és que segurament d’aquestes mocions s’hauran de canviar també
unes altres paraules que se citen molt perquè sembla que, ara, en comptes d’imputats
tindrem, em sembla, encausats o investigats, i no se sap si la paraula canviarà el fet o si
realment hi haurà un canvi legislatiu més a fons d’això.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies. Jo només per dir al senyor Frans Avilés que lamento no haver donat suport a
aquesta moció. Jo vull aclarir que al Ple passat vostè va presentar una moció en contra de
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la corrupció, una moció genèrica a la qual nosaltres vam donar suport, i en tot cas,
aquelles mocions que reiteren aquest tema amb noms i cognoms ja vam dir que trobàvem
que no eren necessàries, ja que ja s’havia fet aquesta genèrica, que la vam trobar molt
oportuna. Per això, nosaltres, a aquestes i totes aquelles mocions que demanen la
dimissió de persones concretes, doncs no hi donarem el nostre vot a favor. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, primer de tot, vull agrair els vots afirmatius rebuts.
Jo espero i desitjo, per contestar una mica al company d’ICV-EUiA, que no sigui necessari
presentar més mocions d’aquest tipus al Ple, perquè significaria que alguna cosa està
canviant. Ho espero i ho desitjo, però bé, no les tinc totes.
També volia agrair les paraules de la companya Judit Rolán, perquè la veritat és que hi
estic plenament d’acord, i espero i també desitjo que, perquè no, algun dia les majories
que avui s’han manifestat o que es puguin manifestar en altres intervencions puguin
canviar i sigui més gent la que doni suport a aquest tipus de mocions perquè puguin ser
aprovades.
Ja n’hem parlat, és veritat, en altres plens, però jo, al contrari del que ha dit la nostra
companya Marta Neira, jo crec que sí que poden servir aquest tipus de mocions. Jo crec
que i estic segur que si no només aquest Ajuntament sinó la majoria dels ajuntaments
catalans, quan es trobessin en una situació d’aquestes, prenguessin decisions d’aquest
tipus i les enviessin als seus representants polítics, estic segur que aquests representants
polítics, per dignitat política, dimitirien dels seus càrrecs. Per tant, confio que aquest tipus
d’iniciatives han de tenir el seu fruit en un futur, i per això les presentem i per això les
defensem.
Finalment, vull dir que, perquè és un debat que efectivament ja vam tenir, sembla com si
els polítics, en aquests casos diputats haguessin de tenir més drets que qualsevol altre
imputat per qualsevol altre delicte, perquè així sembla segons com es manifesti, és a dir,
que, és clar, com que encara estan imputats, no sabem quina serà la resolució judicial,
s’ha dit per aquí, fins i tot es parla d’un canvi legislatiu per parlar d’investigats i no
d’imputats. Doncs, per exemple, la nostra llei penal permet que amb determinades
persones que només estan imputades, com podrien ser qualsevol d’aquests diputats, es
prenguin mesures cautelars, que jo crec que ningú aquí no discutiria, per exemple. Quan
un home maltracta una dona es prenen mesures cautelars quan només està imputat; per
tant, la resolució del judici no ha acabat, es prenen mesures per, per exemple, allunyar el
presumpte —perquè no està jutjat— el presumpte agressor de la víctima i s’apliquen
mesures de caràcter tan restrictiu com que per exemple que no es poden apropar a un
quilòmetre o dos quilòmetres d’aquella persona, però això és una mesura cautelar que jo
crec que ningú no discuteix, tot i que aquella persona és innocent fins que no es demostri
el contrari, però ningú, d’altra banda, no deixaria ni permetria ni mantindria que aquella
persona que presumptament ha agredit la seva parella pugui seguir vivint al seu domicili
com fins ara.
Doncs, aquesta és una mesura cautelar que ningú no discuteix, que nosaltres tampoc no
discutim, però aquella persona segueix sent innocent fins que no es demostri el contrari.
Bé, doncs, per què no es poden prendre mesures cautelars contra els polítics en aquest
sentit? És a dir, si aquest senyor del qual hem parlat fa una estona resulta que està
imputat per cometre presumptament un delicte en l’exercici de les seves funcions, com no
el podem apartar de les seves funcions? O sigui, mantindrem la guineu dins del galliner?
Que no, que la n’haurem d’apartar. Doncs aquí és igual.
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O sigui, jo crec que hem de seguir lluitant perquè això vagi millorant, hem de seguir lluitant
perquè aquesta gent, si la fa, sigui apartada automàticament. Espero i desitjo que les
coses vagin canviant i que aquesta gent, doncs ni que sigui per iniciativa pròpia, ho vagi
fent, i també espero i desitjo, com ha dit la meva companya, que les majories vagin
canviant i, al final, apostem tots per recriminar més contundentment aquest tipus de
comportaments siguin del color polític que siguin i, a vegades, les restriccions polítiques
que un pugui tenir respecte a companys del seus partits. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyor Avilés. Per tant, la part formal del Ple la donem per conclosa abans de
passar al torn tancat d’intervencions del públic, i els hi vull desitjar una bona diada de Sant
Jordi. Sembla que tindrem un temps bo, i que gaudeixin dels colors, de la literatura, de les
aromes, de la lluminositat d’aquest poble i, per tant, els convidarem a passejar i a visitar
les parades i els estands que hi haurà de la societat civil, etcètera. Per tant, bona diada de
Sant Jordi.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.47 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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