Núm. PLE2013/4
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 21 de febrer de 2013
A la vila del Masnou, a les 20.08 hores del dia 21 de febrer de 2013, es reuneixen, a la sala
de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària,
sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels
tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani,
la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i
Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas
Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier
Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr.
Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit
Rolán i Romero.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
El Sr. Ferran Flo i Torrell s’incorpora posteriorment a la sessió, en el moment en què figura
al cos de l’acta.
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent del 10
de gener 2013 i del Ple ordinari del 24 de gener de 2013

S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent del 10 de gener de 2013.
S’aprova l’esborrany de l’acta del 24 de gener de 2013 amb una correcció a la intervenció
del senyor Pere Parés, a la pàgina 7 i pàgina 19.
2)

Informacions i comunicacions de l'Alcaldia

El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
En memòria
Malauradament, comencem amb una mala notícia, que és el nostre condol a la família del
Sr. Josep Puig Colomer, que va ser regidor de l’Ajuntament durant el període 1987-1993.
Ens va deixar el 28 de gener.
Activitats a la Biblioteca
Les activitats més destacades que s’han dut a terme a la Biblioteca Joan Coromines des
de l’últim darrer Ple han estat:
El dia 22 de gener, la conferència “Dormir bé per viure més”, a càrrec del Dr. Segarra,
membre de l'equip del Dr. Estivill, organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària del
Masnou.
El dia 23, a l’àrea de formació, es va dur a terme una tertúlia literària a càrrec de Maria
Carme Roca i Costa. En aquesta ocasió, al voltant de la novel·la El lector, de Bernhard
Schlink.
I el dia 26, es va fer lliurament de premis del concurs per al logotip de la Colla Bastonera
del Masnou Ple de Cops.
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Consell Escollar Municipal del Masnou (CEMM)
El dia 22 de gener, es va celebrar el Consell Escolar Municipal del Masnou, on es van
tractar, entre d’altres, els temes següents: manteniment de centres, mancances de
calefacció als instituts, renovació de membres del CEMM, enviament del text de rebuig a
les mesures adoptades pels governs de Catalunya i de l’Estat en contra de l’educació,
presentació d’esmenes al text sobre el procediment de cobertura de baixes del
professorat, activitats de la Regidoria i problemes de seguretat amb adolescents al
municipi.
Activitats a la Sala Joan Comellas
Dins del marc de l’exposició “L’Holocaust a Europa”, va tenir lloc, el dia 25 de gener, una
conferència a càrrec de Hinda Waiselfisz, refugiada nascuda a Varsòvia. L’acte va ser
organitzat conjuntament entre l’Ajuntament del Masnou i l’Associació d’Amics de la
UNESCO, i va comptar també amb la intervenció d’Edmon Gimeno, deportat a tres
camps d’extermini nazis. El públic va omplir la sala i va seguir l’acte amb gran interès i
participació.
Regidoria de Salut Pública
ESQUIMA, l’Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental, va organitzar, el
26 de gener, a Ca n’Humet, un concert de jazz i gospel a benefici de l’Associació.
El concert va ser a càrrec de dues formacions musicals creades a l’escola de música
d’Emma Calvo del Masnou: el Combo Jazz, amb la direcció musical a càrrec del músic
Òscar Neira, i el Cor de Gospel, conjunt de veus dirigit per Anna Isern. Hi va assistir el
regidor delegat de Salut Pública i Consum, Ferran Flo, i un bon nombre de persones que
van col·laborar amb l’entitat.
Obres de millora a la carretera d’Alella
El dia 29 de gener, van començar els treballs de millora a la carretera d’Alella (BP5002),
competència de la Diputació de Barcelona. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir el
nombre d’accidents que actualment es registren en aquesta via, especialment als
encreuaments amb els carrers de Rosa Sensat i de la Mare de Déu del Pilar, tots dos
considerats punts de concentració d’accidents (PCA).
El projecte inclou la instal·lació d’un semàfor a l’encreuament de la carretera d’Alella amb
Mare de Déu del Pilar, el qual regularà l’accés dels vehicles. Des d’aquest punt travessen
la carretera molts vianants per accedir al camp de futbol. Per això també s’instal·larà un
altre pas de vianants amb semàfor a la sortida de l’aparcament d’Amadeu I, a prop del
carrer de Navarra.
“Ferms davant l’atac nazi”, del 31 de gener al 3 de febrer de 2013
Del 31 de gener al 3 de febrer, s’ha pogut veure, a la sala d’actes de l’equipament cívic
Els Vienesos, la projecció del documental Ferms davant l’atac nazi i una exposició a la
sala polivalent del mateix equipament. Organitzat pel Cercle Europeu d’Antics Deportats i
Internats Testimonis de Jehovà, amb la col·laboració de la Regidoria de Civisme i
Alcaldia.
ADIF, arranjaments
Després de diversos requeriments de l’Ajuntament, el dijous 7 de febrer, ADIF va iniciar
els arranjaments de les tanques del passeig Marítim, que inclouen els treballs de sanejant
de les parts afectades i la col·locació de nous suports. Des de la Regidoria de
Manteniment i Serveis calculen que s’arranjaran uns 190 metres de tanca.
Chicago, el musical, a l’Espai Escènic Ca n’Humet
Aquest espectacle, produït per la Flor de la Palma, programat inicialment per al cap de
setmana de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, es va posposar per
aquest motiu als dies 9 i 10 de febrer. Malgrat el canvi de dates, per a les dues funcions
es va haver de penjar el cartell d’entrades exhaurides i l’espectacle va ser tot un èxit tant
per l’acollida com pel grau de satisfacció d’un públic que va omplir de gom a gom el pati
de butaques de l’Espai Escènic.
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Carnestoltes 2013
El dia 9 de febrer es va celebrar la Rua Diabòlica, organitzada per la colla de Diables del
Masnou. La desfilada malèfica va reunir un nombrós grup de seguidors i va acabar a
l'Altell de les Bruixes. El dia 10, més de set-centes persones van desfilar a la rua de
Carnaval, que va sortir de la plaça de Ramón y Cajal i va acabar a la plaça de Marcel·lina
de Monteys. Allà es va poder veure l'espectacle d'animació de Xarop de Canya, Quin
sarau! El Carnestoltes d’enguany ha destacat per la nombrosa participació en els
diferents actes.
Concurs de disfresses a Els Vienesos, Carnaval 2013
El Centre Cultural Luz del Alba, amb la col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar amb
molt èxit el concurs de disfresses a Els Vienesos d’aquest Carnaval 2013.
Infants i adults van desfilar disfressats pel punt de trobada de l’equipament. Una
vegada més, el centre cívic Els Vienesos ha estat l’equipament de referència de les
famílies del Masnou. L’edifici es va omplir de personatges coneguts i divertits.
Després de formalitzar les inscripcions al concurs, amb un total de 89 inscripcions, els
participants van carregar forces amb una xocolatada.
El jurat, compost per membres de l’entitat organitzadora, va lliurar sis premis: tres
entrades més acompanyant al teatre familiar, dues entrades més acompanyant a un
espectacle de la programació estable de l’Espai Escènic Ca n’Humet i una fantàstica
panera.
Volem agrair la participació dels infants i les famílies, i sobretot la implicació del Centre
Cultural Luz del Alba que pel seu entusiasme i la seva vitalitat en l’organització d’aquest
concurs de disfresses.
A les 20.14 hores, s’incorpora a la sessió el senyor Ferran Flo i Torrell.
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia
a)

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 21 de gener de 2013, pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència al
Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè representin i defensin els interessos
municipals en el procediment 139/2011.

b)

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 23 de gener de 2013, pel qual es
designen un advocat i una procuradora perquè representin i defensin els interessos
municipals en el procediment civil de reclamació d’una quantitat contra l’empresa TOP
98, SL (actualment Hender Spain, SL).

c)

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 23 de gener de 2013, pel qual es
designen de manera indistinta diversos lletrats de la Gerència del Servei d’Assistència al
Govern Local de la Diputació de Barcelona, perquè representin i defensin els interessos
municipals en el procediment 298/2012 Y.

d)

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 6 de febrer de 2013, pel qual es designen
un procurador i un/a lletrat/ada, que nomenarà la Diputació de Barcelona, perquè
representin i defensin els interessos municipals en el procediment abreujat 464/2013-3.

e)

Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 11 de febrer de 2013, pel qual es
deleguen totes les funcions de la interventora el dia 13 de febrer de 2013.
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4)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra.
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr.
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i
la Sra. Judit Rolán i Romero.
5) Aprovació de la creació del Consell Municipal de Benestar Social del Masnou i
aprovació inicial del seu reglament
En l’escrit de convocatòria del Ple, apareix aquest punt com a “Aprovació del Reglament del
Consell Municipal de Benestar Social”. S’acorda a la Junta de Portaveus del dia 20 de febrer
de 2013, la correcció del títol i afegir-hi la creació del Consell.
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada de Benestar Social llegeix la
proposta següent:
“Vist l’esborrany de projecte de Reglament del Consell Municipal de Benestar Social.
Vistes les esmenes proposades pels grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA.
Vist l’informe tècnic sobre aquestes esmenes, de data 4 de febrer de 2013, elaborat per la
cap de Serveis Socials.
Vist l’informe de la secretaria general de data 15 de febrer de 2013.
Vist el projecte de Reglament del Consell Municipal de Benestar Social resultant de la
incorporació de les esmenes aportades.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Crear el Consell Municipal de Benestar Social del Masnou, com a òrgan de
participació sectorial de caràcter consultiu i sense personalitat jurídica pròpia.
Segon. Aprovar inicialment el seu Reglament.
Tercer. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Reglament que s’aprovi inicialment es
consideri aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit posterior
una vegada s’hagi publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
El Sr. Pere Parés
Hi ha esmenes d’ICV-EUiA, senyora Crespo?
La Sra. Elena Crespo
Jo tinc un dubte. I es què després de llegir el Reglament tal com ha quedat, nosaltres ens
pensàvem que hi havia esmenes que hi eren, que hi havien quedat incloses, i hem vist que
no n’hi ha quedat cap d’inclosa. D’acord. No vam entendre, doncs, com a la sessió
informativa vam donar per vàlida la incorporació d’algunes esmenes amb l’explicació de la
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regidora, però, en el redactat final, hem vist que no s’hi incorporen. Per tant, entenem que
les hem de llegir i suposo que s’hauran de votar, no? Pregunto, eh!
La Sra. Noemí Condeminas
Perdona, la majoria de les esmenes, si no ho recordo malament, hi quedaven incorporades
perquè eren molt semblants a les que va presentar el PSC i la resta, majoritàriament, eren
de reglamentació, que quedaven dintre, que eren la gran majoria, i així li vaig manifestar a la
regidora en el seu moment. Potser va ser aquest el malentès, eh.
La Sra. Elena Crespo
Doncs, hi deu haver el malentès, perquè jo el que vaig entendre és què s’incorporaven en el
redactat. Hi havia un gruix que passava al reglament intern posterior i, després, n’hi havia
alguna que quedava viva, que no s’hi va incorporar finalment. Per tant, nosaltres no
retirarem les esmenes, les tornarem a presentar i, per tant, les passo a explicar perquè
siguin votades, si els sembla bé. Sí?
No les llegiré totes, però, en tot cas, sí que en faré un resum. Nosaltres fèiem algunes
esmenes a l’article 2, a l’article 3 i a l’article 4, que eren d’incorporació de funcions.
Agafàvem la Llei de serveis socials i hi incorporàvem aquestes funcions, que enteníem que
no estaven incorporades en el Reglament del Consell, tot i que se’ns va explicar que
estarien incorporades en un reglament posterior de règim intern.
Nosaltres enteníem que havien d’estar incorporades aquí, d’acord. Potser la més rellevant
era que volíem la representació en la composició de persones que estiguessin en entitats
d’iniciatives socials de diferents àmbits, una persona de l’àmbit del voluntariat, un
representant de l’àmbit de les persones amb discapacitat, de l’àmbit d’atenció de la gent
gran i dependència, àmbit de prevenció i suport a les drogodependències, àmbit de salut,
àmbit de la infància i adolescència, àmbit social, àmbit de dona i de l’àmbit de cooperació
internacional.
Demanàvem també la representativitat dels col·legis professionals, un representant de
cadascuna de les associacions de veïns i veïnes al poble, i un representant de cada servei
de departament municipal implicat.
I, després, un altre article que nosaltres entenem que no va quedar incorporat, que era
l’article 17. La rendició de comptes, que diu: “La presidència del Consell obriria un pla de
treball a desenvolupar per aquest organisme, amb caràcter anual, i que hauria de ser
aprovat pel plenari del mateix i que constituiria el marc general del seu funcionament havent
de presentar una memòria d’activitat anual en audiència pública.”
Aquestes són les que entenem que no han quedat recollides en el reglament. M’equivoco?
La Sra. Noemí Condeminas
Perdona. La darrera sí que hi està incorporada? La de l’audiència pública i la que ens has
comentat àmbit per àmbit, nosaltres vam entendre que amb l’augment de cinc, que era la
proposta inicial, al set, quedaven totes recollides, excepte el fet del veïnatge, que aquesta,
nosaltres, la vam descartar d’entrada, aquesta sí que recordo expressament haver-hi dit que
no.
El que passa és que no vam... Nosaltres dèiem que era complicat especificar cada àmbit
perquè en algun moment pot haver-hi gent d’un sector o gent d’un altre i, per això, quedava
recollida l’ampliació també a la part dels assessors o observadors, perquè allà podien
convidar tanta gent com d’un àmbit creguéssim oportú depenent de la mesa de treball que hi
hagués.

5

La Sra. Elena Crespo
Nosaltres mantindrem igualment el redactat de les nostres esmenes. Li demanaria, si us
plau, passar-les a votació.
El Sr. Pere Parés
Tot en conjunt, aquestes esmenes? Quines? Totes?
La Sra. Elena Crespo
Totes excepte l’última, perquè el que jo no sabia és que havia estat incorporada en el text, a
l’article 17.
El Sr. Pere Parés
La primera que estem votant és l’article 2. Vejam, aquesta objecte..., aquesta hi està
incorporada, no?
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, jo diria que sí.
El Sr. Pere Parés
Incorporada.
La Sra. Noemí Condeminas
Perdona, Elena, la primera, que era la redacció de l’enunciat, és va modificar i vam quedar
amb l’enunciat final que havia proposat la senyora Marta Neira.
La primera, que era la proposta de redacció, de la 2, es va quedar amb el redactat final que
proposava la senyora Marta Neira, i així es va votar, crec, en el Consell, així, en la Comissió
Informativa.
La Sra. Elena Crespo
Si no recordo...
La Sra. Noemí Condeminas
Que hi faltava la paraula proposta, a més a més!
La Sra. Elena Crespo
Llavors, entendríem que seria a partir de l’article 3, no?
La Sra. Noemí Condeminas
Sí.
La Sra. Elena Crespo
D’acord.
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El Sr. Pere Parés
Fins a l’article 17, no, inclòs? La darrera està retirada, eh. Per tant, afegir des de l’article
tres, estem votant, fins a l’article cinquè, fins allà on diu “article cinquè, proposta de govern
d’afegir”. Això és el que es porta a votació. Molt bé, doncs.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
(articles 3, 4 i 5), amb el resultat següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA), 10 vots en contra (CiU i
ERC-AM) i 8 vots d’abstencions (PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita). Les esmenes
queden rebutjades.
El Sr. Pere Parés
Si de cas, doncs, podem fer l’explicació de vot de les esmenes juntament amb la votació
final de la proposta. Fem la votació de la proposta tal com ha quedat, que és tal com era
l’original.
El president sotmet a votació la proposta inicial amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU,
ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 3 vots en contra (ICV-EUiA).
S’aprova per majoria absoluta.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. La nostra coalició ha votat en contra d’aquest Reglament perquè
creiem que es queda curt si el que es volia era crear una plataforma de treball comú entre
l’Administració i el teixit associatiu que veritablement incideix en la millora dels col·lectius
més vulnerables del Masnou.
La nostra coalició va presentar fins a sis esmenes per millorar la proposta del Govern. N’han
estat acceptades una minoria, que anaven en la línia d’equilibrar la presència institucional a
la presència ciutadana.
S’ha rebutjat, per exemple, la inclusió de la composició de membres a les associacions de
veïns del Masnou quan entenem que són entitats d’un gran valor social del que succeeix en
els barris o, per exemple, les entitats de cooperació o les de voluntariat, tal com
proposàvem.
Se’ns ha argumentat que és per un tema de protecció de dades que no entenem, ja que el
Consell no té com a missió comentar casos particulars de veïns i veïnes del Masnou, això és
una tasca tècnica, sinó coordinar sinergies per temes més genèrics.
Tampoc no inclou, com obliga la Llei de Serveis Socials, la presència dels mateixos usuaris
de Serveis Socials en la composició del Consell, fet que entenem també que al Govern li ha
passat per alt.
Al nostre entendre, s’ha intentat rebaixar l’articulat que obliga la mateixa Llei de serveis
socials quant a la representativitat i les funcions. Sembla que aquests aspectes es volen
recollir, tal com se’ns va explicar a la Comissió Informativa, en un reglament de
funcionament de règim intern posterior que, nosaltres, creiem que dificultarà i traurà la
pretesa agilitat del funcionament d’aquest Consell.
D’altra banda, tampoc no ha estat acceptat per aquest òrgan, bé, no, perdó, això ho retiro,
perquè era el tema de la rendició de comptes, que se m’ha explicat que ha quedat
incorporat. Però, per tot això, i lamentant-ho molt, la nostra coalició no pot donar suport a
aquesta proposta.
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La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, jo, en primer lloc, vull felicitar a la senyora
Noemí Condeminas per la seva voluntat de sumar esforços i de buscar el consens necessari
en un tema tan important com el que ens ocupa.
Jo crec que aquesta voluntat ha quedat palesa en l’acceptació de totes les esmenes que el
nostre Grup va presentar al Reglament que avui hem aprovat i, que, modestament, creiem
que ha millorat sensiblement la proposta inicial de l’Equip de Govern.
En aquest sentit, vull destacar la definició d’objectius del Consell, que queden concretats de
la manera següent:
Primer, crear un espai de participació comunitària per a l’assessorament i la consulta en
matèria de serveis socials al municipi.
Segon, crear un espai ampli i estable de reflexió, deliberació i consens sobre temes
estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials.
Tercer, promoure la complementarietat i la sinergia entre les administracions públiques, les
entitats privades de caràcter social i mercantil que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit
de serveis socials, per tal que es donin respostes efectives a les necessitats i demandes de
la ciutadania.
Pel que fa a les funcions del Consell, van introduir quatre aspectes que em semblen
fonamentals:
1. Fer propostes i suggeriments al Consell Territorial de Serveis Socials.
2. Emetre un informe anual sobre la situació de les necessitats socials i dels serveis socials
del municipi.
3. Fer el seguiment i l’avaluació dels processos i dels resultats, cosa que em semblava
també fonamental.
4. Vam afegir-hi altres funcions que pugui encomanar el mateix Ajuntament, el mateix Equip
de Govern, però també aquelles propostes que puguin sorgir del Consell fruit de la iniciativa
dels seus membres i de manera consensuada.
Finalment, vull recordar que vam introduir dos aspectes que nosaltres considerem molt
rellevants pel que fa a la composició del Consell. Nosaltres vam proposar, i així ho va
acceptar la regidora, que formin part del Consell un representant tècnic de l’Oficina Local
d’Habitatge i un representant tècnic de Promoció Econòmica. És evident que l’atur i les
dificultats per mantenir un habitatge són els principals generadors de situacions de pobresa;
per tant, la presència dels departaments municipals esmentats és fonamental per tal
d’articular polítiques integrals per prevenir i pal·liar les situacions de pobresa que afecten
tanta gent.
I, dos, també vam consensuar, a la mateixa Comissió, que la representació de les
associacions humanitàries passés de cinc a set persones.
Nosaltres n’estem especialment satisfets, ja que avui estem complint la moció que el Grup
Municipal Socialista va presentar al Ple de desembre, la finalitat de la qual és combatre la
pobresa i promoure la inclusió social al nostre municipi.
Aquesta moció va incloure les esmenes i, per tant, les millores proposades per ICV i per
l’Equip de Govern, i va ser aprovada per unanimitat. Vull recordar que en el seu punt tres
dels acords ens comprometíem a presentar la proposta de Reglament al Ple del febrer. Per
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tant, el primer objectiu ja està aconseguit gràcies a la bona predisposició de tots els grups i
de l’Equip de Govern.
Ara cal fer el pas següent, que és posar en marxa amb la major celeritat possible el Consell
Municipal de Benestar Social, perquè és urgent i prioritari treballar plegats —Govern
municipal, oposició i entitats humanitàries— per abordar aquesta realitat tan esfereïdora com
és l’augment de la pobresa al nostre municipi.
Són moltes les persones que debuten en la situació de pobresa, amb gran afectació sobre
les famílies i les persones, i, si es manté aquesta situació en el temps, comporta un elevat
risc d’exclusió social.
També es constata, com ja vaig dir al Ple del mes de desembre, que la pobresa està
augmentant a gran velocitat. Cada vegada hi ha més persones que queden desprotegides i
atemorides. Per tot això, nosaltres considerem que l’abordatge d’aquesta problemàtica
social ha de ser una prioritat absoluta del nostre Ajuntament i que tots ens hi hem d’implicar
perquè la situació ho exigeix. En lògica conseqüència, consideràvem que aquesta prioritat
s’havia de materialitzar en el Pressupost municipal. Per aquesta raó vam introduir una
esmena al Pressupost —i torno a agrair la bona predisposició de l’Equip de Govern per
incloure-la-hi—, vam introduir una esmena que preveu una dotació de 7.000 euros per fer
front a les emergències socials i els projectes que puguin emanar del Consell Municipal que
acabem de constituir.
Vull recordar que el Consell té com a missió combatre la pobresa i promoure la inclusió
social, tot un repte. Un repte que obliga i ha d’encoratjar tots i cadascun dels seus membres
a treballar amb entrega i dedicació, cercant les millors solucions des de la reflexió, el debat i
el consens.
Jo estic segura que el treball que podrem fer en el si d’aquest Consell serà beneficiós per al
conjunt de la ciutadania. Així ho espero i així ho desitjo.
I, bé, per acabar, jo vull dir al Grup d’Iniciativa que lamento molt no haver donat suport a les
seves esmenes, però és que jo crec que s’ha produït una situació una mica estranya, que no
enteníem quines esmenes s’havien de votar. A veure, aquest tema s’ha de reconèixer que
s’ha de treballar bé. Va haver-hi un temps per presentar les esmenes, les van presentar en
temps, es va constituir la Comissió Informativa com a comissió redactora d’aquest
Reglament i el dia de la Comissió es van debatre les esmenes que van presentar tant el
Grup d’Iniciativa com el Grup Socialista, i crec que vam repassar-les una per una. Fins i tot
recordo que la d’incloure les associacions de veïns en el Consell vam considerar que no era
necessària, ho vam votar i per majoria es va decidir que no. Jo crec que les vam repassar
una per una, algunes coincidien i hi van quedar incloses i d’altres no, i un bon grup
d’esmenes feien més... Sobretot, per exemple, nosaltres vam presentar les esmenes que
vam presentar al títol 3, que feien referència a l’organització i el funcionament del mateix
Consell, que estava molt poc desenvolupat, que jo fins i tot vaig dir a la Noemí, “Home, és
que està poc desenvolupat, hem començat a fer esmenes, però és que...” I vam dir: “No, no,
és que quan fem el Reglament intern del Consell ja ho farem.” I, d’aquesta manera, jo vaig
retirar aquestes esmenes perquè vaig entendre que era lògic. Era sobre la periodicitat de les
reunions, la convocatòria, bé, tot això, no. I, una bona part de les esmenes que vau
presentar vosaltres vam dir que també s’inclourien en aquest Reglament intern. Per això
nosaltres ens hem abstingut. És que no enteníem què estava passant, simplement per això.
Moltes gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Bé, una miqueta la senyora Neira ja m’ha contestat alguna de les coses que els volia dir.
Res més lluny de la meva intenció que no hi hagués màxim consens. Suposo que el meu
tarannà ja el coneixeu i, per tant, la sorpresa també ha estat meva.
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Si no ho he malentès, dèieu que els usuaris no hi eren i sí que hi estan inclosos, dos usuaris
de Serveis Socials. Per tant, suposo que és un malentès, però a la redacció hi és, i en cap
cas no hi ha una majoria de grups polítics, perquè, si parlem de set entitats, de dos usuaris,
de representants d’empreses, de sindicats, de personal tècnic, hi ha moltíssima gent i no és
pas que no vulguem escoltar tothom, eh! El que teníem clar també és que volíem que fos
una eina útil, que no quedés com un paper només i que quedi molt maco, però, si ens
reunim cinquanta persones, poca cosa farem, era per això. En canvi, a la part d’assessors,
sí que vam deixar, doncs, com molt obert perquè puntualment poguessin fer venir qui
creguessin oportú. Em sap greu que no hàgim arribat a aquest consens.
Dit això, vull agrair a tots els qui heu votat favorablement l’aprovació d’aquest Reglament del
Consell Municipal de Benestar Social. Aquest Consell ha d’esdevenir un organisme de
consulta i de participació democràtica de les persones, de les associacions, les entitats i els
serveis que treballen a les trinxeres i que estan relacionats amb el benestar social del poble.
Per tant, espero que sigui per a tots una eina que ens ajudi a millorar aquesta tasca social i
que fem que aquest Consell sigui un observatori permanent de les necessitats en l’àmbit del
benestar al nostre poble, que sigui un espai de treball en l’àmbit d’actuació de les nostres
polítiques socials. Ara més que mai, hem de remar tots junts, hem d’ajudar en tot allò que
puguem i no perdre el temps en discussions absurdes, quan hi ha gent que ho passa
malament al nostre costat i que ens necessita. Donem-los, doncs, el millor de tots nosaltres i
fem que la tasca que ens ha estat encomanada sigui per bé aquí reflectida.
Agraeixo de nou, doncs, les aportacions que han enriquit aquest nou Reglament de tots els
grups que les han fetes, igual que la bona predisposició en aquest àmbit que tots han tingut.
Probablement no podrem arribar a tothom, però cal que ho intentem. Gràcies.
6) Dissolució del Patronat Municipal
El Sr. Jaume Oliveras
Voldria fer una prèvia, si la resta de grups municipals estiguessin d’acord de poder presentar
conjuntament el punt següent, fer el debat conjunt i, després, si cal, la votació per separat, si
no hi ha cap inconvenient.
El senyor Jaume Oliveras Maristany, regidor delegat de Cultura, llegeix la proposta següent:
“Vista l’acta de la reunió del Consell d’Administració del Patronat Municipal de data 7 de
gener de 2013, en què s’aprova per unanimitat de les persones assistents la proposta de
dissolució del Patronat Municipal, tenint en compte la propera creació del Consell Municipal
de Patrimoni Cultural.
Vistos els informes tècnics elaborats per la tècnica de Patrimoni de data 14 de gener de
2013.
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, de data 4 de febrer de 2013, en
què es proposa dissoldre el Patronat Municipal, deixar sense efecte l’adscripció de tots els
béns municipals assignats al Patronat Municipal i publicar l’acord corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Dissoldre el Patronat Municipal.
Segon. Deixar sense efecte l’adscripció dels béns municipals assignats al Patronat
Municipal.
Tercer. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
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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) Aprovació de la creació del Consell Municipal de Patrimoni Cultural i aprovació
inicial del seu reglament
En l’escrit de convocatòria del Ple, apareix aquest punt com a “Aprovació del Reglament del
Consell Municipal de Patrimoni Cultural”. S’acorda, a la Junta de Portaveus del dia 20 de
febrer de 2013, la correcció del títol i afegir-hi la creació del Consell.
El senyor Jaume Oliveras Maristany, regidor delegat de Cultura, llegeix la proposta següent:
“Vista l’acta de la reunió del Consell d’Administració del Patronat Municipal de data 7 de
gener de 2013.
Vista l’acta de la reunió de la comissió d’estudi per a la redacció del projecte de Reglament
del Consell Municipal de Patrimoni Cultural de data 31 de gener de 2013.
Vist el text del projecte del Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural, resultant
del treball d’aquesta comissió d’estudi.
Vist l’informe de la secretaria general de data 15 de febrer de 2013.
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 1 de febrer de 2013.
Atès allò indicat al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 48.2 (òrgans del municipi), 49
(òrgans complementaris), 62 (òrgans de participació sectorial) i 66.2 (competències
municipals i locals).
Atès allò indicat al Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou,
aprovat pel Ple en sessió ordinària del 21 de juny de 2012, als seus articles 26, 31, 32, 33 i
34, en relació amb els òrgans de participació sectorial.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Crear el Consell Municipal de Patrimoni Cultural, com a òrgan de participació
sectorial de caràcter consultiu i sense personalitat jurídica pròpia.
Segon. Aprovar-ne inicialment el Reglament.
Tercer. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Reglament que s’aprovi inicialment es
consideri aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit posterior
una vegada s’hagi publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
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.
La Sra. Marta Neira
Sí, bé, nosaltres estem totalment d’acord amb la dissolució del Patronat i la constitució d’un
Consell de Patrimoni. Evidentment, hi estem d’acord perquè nosaltres ja vam posar sobre la
taula aquesta conveniència en el mandat passat, però, saben què? Jo no ho vaig poder
portar al Ple, perquè em vaig trobar amb una oposició frontal de CiU i no vaig tenir el suport
d’Esquerra Republicana.
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Podia haver-ho portat al Ple i es podria haver aprovat, perquè sí que hi havia altres grups
que hi donaven suport, i, per tant, s’hauria pogut tirar endavant, però jo creia en què era un
tema que era important que hi hagués un consens, sobretot de CiU.
Home, és curiós que justament els grups municipals que s’hi van oposar, especialment CiU,
—sí, ERC, ho sento, però s’hi va oposar— siguin ara els que ho porten a terme, és a dir, que
aquests que quan eren a l’oposició es van oposar a la dissolució del Patronat són els que
ara la proposen des del Govern. Bé, canvien de posició. Benvinguts al sentit comú. Ara,
queda clar la manca de coherència tant de CiU com d’ERC que, pel que veig, tenen uns
convenciments molt mal·leables segons els convingui. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Faríem l’explicació de la proposta i el comentari, eh.
Primer de tot, vull agrair evidentment el vot favorable en aquestes dues propostes. Jo crec
que el Patronat ha tingut diferents etapes. En tanquem una i obrim un nou organisme, que
és aquest Consell Municipal del Patrimoni Cultural; per tant, agraeixo la col·laboració de
tothom en aquest procés, ja que era important que es pogués avançar en consens.
El Patronat tenia una sèrie de disfuncions en aquests moments, tot i que ha tingut el seu
paper històric en diferents etapes vinculades especialment amb el Museu Municipal del
Masnou, amb el Museu de Nàutica actual. Era una organització especial sense personalitat
jurídica pròpia, una situació jurídica una mica peculiar. En aquests moments, ja no era un
instrument vàlid des del punt de vista de la participació, amb una sèrie de funcions que li
donaven els seus estatuts que no s’havien complert mai, respecte a temes de personals, de
pressupost, etcètera. A la proposta hem portat tots els informes corresponents, els informes
de descripció del patrimoni, informes tècnics, els resums, i també hi ha la petició dels grups
municipals. Hem fet un resum d’activitats del 2010 al 2012 i crec que tanquem una etapa.
Crec que al llarg de la seva història, el Patronat, vinculat al Museu, ha tingut, doncs, una
importància destacable per al municipi del Masnou pel que fa a actuacions, sobretot a la
conservació del nostre patrimoni cultural. Cal recordar que el nostre Museu neix l’any 1957,
el 1962 se situa al carrer de Sant Francesc, en el qual viu alguns moments importants de la
seva història. L’any 1984 es fan uns estatuts i es modernitza el Patronat. L’any 1990 se’n
canvia la denominació per Museu Municipal de Nàutica. El 2001 es reforma i el nou museu
passa a l’Edifici Centre. El 2004 es fa una primera proposta, que abans comentava la
senyora Neira, d’una reforma d’aquest Patronat, canvi que avui culminem, crec que també
és important remarcar-ho. I en aquest mandat es fa una primera reunió del Consell
d’Administració del Patronat en el qual es crea una comissió i aquesta comissió, formada per
tres persones, d’una banda la directora del Museu, la senyora Carme Giralt, i el senyor
Josep Rossell ens fan una proposta de nou reglament d’aquest Consell de Patrimoni.
Jo, abans de tancar aquesta pàgina del Patronat, voldria, primer de tot, recordar dues
persones que van ser ànimes del Patronat d’aquest Museu, el senyor Lluís Galera i també el
senyor Palemó Anglès, que va ser-ne director l’any 1986. I, també, voldria agrair tota la
tasca, en el moment en què tanquem aquesta etapa, de tots els regidors i regidores de
Cultura que hi ha hagut durant tots aquests anys i de la feina que han fet els membres del
Patronat.
Com he dit abans, ara em sembla que va ser el 7 de gener, es van acabar els treballs que
va fer aquesta comissió de treball que abans he esmentat, es va presentar aquesta proposta
de Reglament i és el que avui portem a l’aprovació.
Aquesta proposta de Consell Municipal de Patrimoni Cultural està emmarcada dins del Pla
de participació ciutadana, que preveu l’existència d’aquest Consell, una proposta molt
àmplia i molt flexible que necessitarà, ara, buscar el consens, per la seva composició, en la
qual s’haurà de portar a Ple una proposta amb d’entre set i quinze persones que estiguin
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vinculades al Patrimoni Cultural del Masnou i, per tant, ens posarem a treballar un cop l’hagi
aprovat aquest Ple per buscar aquestes persones que estiguin vinculades al patrimoni per
tirar endavant aquesta tasca amb unes competències importants. Pel que fa a la
conservació i difusió del patrimoni, l’assessorament a l’Ajuntament, emetre informes
d’iniciatives, propostes, foment de l’estudi i de la recerca, i també accions formatives i de
sensibilització. També, la possibilitat i la necessitat de crear grups de treball. Dic, també, que
en el debat de la comissió vam incorporar les diferents esmenes que va presentar el Grup
d’ICV. I només un petit comentari en referència al que ha dit la senyora Neira, i és que crec
que aquest regidor s’ha llegit totes les actes del mandat passat i bàsicament crec que hi
havia diferència per temes procedimentals i també a la proposta, per la postura que va tenir
el Grup Municipal d’Esquerra en aquell moment, es considerava insuficient, era un consell
assessor del Museu i l’Arxiu, i ara estem parlant d’una cosa més àmplia.
Crec que hem de valorar positivament la proposta que es va fer al seu moment, però estem
presentant una proposta, jo crec, nova, evidentment vinculada i que neix, també, en part de
la proposta que es va fer al mandat anterior, però que és molt més ambiciosa, en el sentit
que abraça el conjunt del patrimoni cultural del Masnou. Com he dit abans, jo crec que, a
l’hora de repassar una mica les diferents iniciatives que hi ha hagut al voltant del Museu i el
Patronat, és bo remarcar que, des del seu naixement fins al que es va fer a la passada
legislatura i aquesta proposta que portem ara, crec que, a partir d’aquí obrim una nova etapa
i esperem poder comptar amb la col·laboració de totes i tots vosaltres.
8) Resolució del recurs de reposició interposat per la mercantil Transports Urbans del
Masnou, SL, contra la imposició d’una penalitat per la comissió d’una infracció lleu
del contracte de concessió del servei de transport urbà del Masnou
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta
següent:
“Per decret del regidor delegat de Mobilitat de data 19 d’octubre de 2012 es va imposar
una penalitat de 120 euros a la mercantil Transports Urbans del Masnou, SL, per haver
comès una infracció tipificada com a lleu al conveni pel qual es modifica la concessió del
servei públic de transport urbà, del qual l’empresa esmentada és adjudicatària.
El Ple de l’Ajuntament, per acord amb data 15 de novembre de 2012, va ratificar la
resolució esmentada.
Contra l’acord esmentat del Ple, amb data 28 de novembre de 2012, l’empresa Transports
Urbans del Masnou, SL, va presentar un recurs de reposició, en el qual manifestava, en
síntesi, que els fets imputats no han estat demostrats per l’Ajuntament i, per tant,
sol·licitava que no s’imposés cap sanció a l’empresa.
Vist l’informe emès en data 19 de desembre de 2012 per la tècnica de Mobilitat, en el qual
manifesta textualment el següent:
“Per decret del regidor delegat de Mobilitat de data 20 de juliol de 2012 es va incoar un
expedient per a la imposició de penalitats per incompliment de contracte de concessió del
servei públic de transport urbà del Masnou, explotat per l’empresa Transports Urbans del
Masnou, SL, (en endavant TUM, SL) pels fets detallats a la part expositiva de la resolució
esmentada i de conformitat amb l’informe emès per Mobilitat amb data 19 de juliol de 2012.
Per Decret de data 19 d’octubre de 2012 es va imposar una penalitat de 120 euros a
Transports Urbans del Masnou, a la vista de l’informe emès per la tècnica de Mobilitat
segons el qual es considera que l’empresa concessionària va cometre una infracció
tipificada com a lleu al pacte 14.1 a) del conveni pel qual es modifica la concessió del
servei públic de transport urbà amb l’empresa TUM, SL, en haver-se produït un
incompliment defectuós de les obligacions de l’empresa concessionària.
Aquest Decret va ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament en data a 15 de novembre de 2012.
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En data 28 de novembre de 2012, l’empresa TUM, SL, va presentar un recurs de reposició
contra aquest Decret, en virtut del qual s’imposa a l’empresa una penalitat per la comissió
d’una infracció lleu, i sol·licita la retirada de la sanció imposada per manca d’objectivitat i
rigor en la investigació per part de l’Ajuntament dels fets imputats.
A la vista de les al·legacions presentades, s’informa novament que l’expedient sancionador
ha estat incoat a l’empresa concessionària, és a dir, Transports Urbans del Masnou, SL.
Quant als fets objecte de l’expedient, s’ha de manifestar que, malgrat que l’empresa
concessionària, al seu escrit d’al·legacions amb data 7 d’agost de 2012, en nega la seva
veracitat, en l’escrit d’amonestació que va adreçar al seu conductor els reconeix i fins i tot
en el mateix escrit fa referència a l’existència de reiterades queixes respecte al conductor
esmentat.
Conclusions
Vist tot l’exposat anteriorment, es proposa la desestimació del recurs de reposició
interposat per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL, en data 28 de novembre de
2011, per manca en l’acreditació de les al·legacions presentades i es proposa la ratificació
del Decret de data 19 d’octubre de 2012, en virtut del qual s’imposa a l’empresa una
penalitat per la comissió d’una infracció lleu.”
En virtut de les competències conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció
dels acords següents:
Primer. Desestimar les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat per la
mercantil Transports Urbans del Masnou, SL, contra la imposició d’una penalització de 120
euros a l’empresa esmentada per la comissió d’una infracció tipificada com a lleu al
conveni pel qual es modifica la concessió del servei públic de transport urbà, del qual
l’empresa esmentada és adjudicatària, a la vista de l’informe emès per la tècnica de
Mobilitat.
Segon. Notificar la present resolució a la mercantil interessada.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). S’aprova per
majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí. Hi hem votat a favor i era per imperatiu legal, perquè, és clar, votar-hi en contra hauria
volgut dir estimar el recurs de Transports Urbans Aragó, però, tal com ha llegit el regidor,
estem amb una història que comença fa pràcticament set mesos i que acaba amb una
penalització de 120 euros, eh, 120 euros, que tal com vam dir al Ple del mes de novembre,
ens semblava una proposta de sanció absolutament tèbia per tot el que significava i, tal com
vam dir en aquell mateix Ple, entenem que l’Ajuntament, en aquest cas, el que ha fet és,
amb aquesta sanció que hem imposat, perdre diners i, per tant, nosaltres, malgrat que hi
hem votat a favor, estem en contra d’aquesta penalitat, perquè creiem que, en lloc de 120
euros, haurien d’haver estat, com a mínim, 1.200 euros.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies. Per agrair el vot favorable de tots els grups aquí representats i vull comentar,
certament, tal com també vaig dir al darrer Ple, en què es va portar aquesta proposta de la
interposició, que, evidentment, 120 euros és molt poc, però que des de l’any 1965 que hi ha
aquesta concessió i és el primer expedient sancionador que s’obre a aquesta empresa. Per
tant, entenem que si hi hagués hagut un històric potser aquesta, per reiteració, pel cas que
sigui, aquesta sanció hauria pogut ser superior, però tenint en compte que no hi ha hagut
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cap històric i és la primera sanció, ho repeteixo, doncs creiem que és apropiada, i d’acord
amb l’informe de la tècnica de Mobilitat s’interposaran aquests 120 euros.
El Sr. Màxim Fàbregas
Estem reproduint el debat de fa tres mesos. Independentment del que hagués passat en
l’època anterior, el que és clar és que quan se li va obrir un expedient és perquè s’havien
produït uns fets reiteratius que, a més a més, vostè ha llegit: almenys tres denúncies, eh.
Per tant, segons el conveni que tenim amb Transports Urbans Aragó i el contracte, el ventall
de sanció és molt important, i no cal arribar a la reiteració per superar l’import de 120 euros,
no cal de cap de les maneres. El que és clar és que, a més a més, s’ha de recordar que,
inicialment, hi havia una proposta de sanció molt més elevada i que, després, no sabem per
què, perquè semblava que l’empresari havia fet un acte de constricció en amonestar el
treballador, la proposta inicial es va rebaixar. És un criteri que el nostre Grup no comparteix
ni compartirà.
9) Aprovació de la modificació del Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de
les platges i del mar territorial i sol·licitud de les autoritzacions corresponents per a la
temporada 2012-2016
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat de Medi Ambient i Paisatge, llegeix la
proposta següent:
“El Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al
desenvolupament i l’execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, estableix
l’obligatorietat dels ajuntaments de sol·licitar l’autorització per a l’explotació dels serveis de
temporada en el cas que vulguin explotar-los. Aquesta sol·licitud es fa a través del Pla de
distribució d’usos i serveis de temporada de les platges.
L’apartat B.1 del Reial decret 1404/2007, de traspàs de funcions i serveis en matèria
d’ordenació i gestió del litoral a la Generalitat de Catalunya, estableix com a funció de la
Generalitat de Catalunya la gestió i l’atorgament de les autoritzacions i els usos de
temporada a les platges i del mar territorial. L’ens de la Generalitat de Catalunya
encarregat d’aquesta tasca és el Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.
El Ple municipal, en la sessió del 19 de gener de 2012, va aprovar, entre d’altres, el Pla de
distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i del mar territorial i la sol·licitud de
les autoritzacions corresponents del nostre terme municipal per al període comprès entre
l’any 2012 i el 2016. Aquest Pla es va modificar per Decret de data 8 de febrer de 2012 i es
va ratificar al Ple del 16 de febrer de 2012.
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient amb data 29 de gener de 2013, en què
especifica els aspectes que se n’han de modificar.
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges i del mar territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre
terme municipal per al període comprès entre l’any 2012 i el 2016. Aquestes modificacions
seran vigents a partir de la temporada 2013.
Segon. Sol·licitar, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la tramitació de la
modificació del pla de serveis, a l’efecte d’elevar la proposta d’aprovació i d’autorització
corresponent per al període 2012-2016 al conseller de Territori i Sostenibilitat, conforme al
que preveu l’article 19 del Decret 248/1993, de 28 de setembre.
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Tercer. Publicar el present acord al BOP, d’acord amb el que estableix el punt 5 de l’article
59 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.”
El Sr. Pere Parés
Hi ha esmenes, per part del PSC.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, gràcies senyor alcalde. Hi ha esmenes. Vam presentar un document amb tres esmenes i
faré només la lectura del que es demanava: sol·licitàvem la retirada de la fitxa amb codi EN1 per tractar-se d’una reserva de platja sense un projecte garantit i que, a més, forma part
d’una activitat lucrativa amb explotació comercial. Aquesta seria la reserva que es fa a la
zona del Masnou.
I, després, també, demanaríem la retirada de la fitxa EN-2, per tractar-se d’un increment de
la superfície a ocupar per realitzar-hi una activitat lucrativa amb explotació comercial que, a
més, suposa un increment de la zona de reserva per a l’entitat del Club Nàutic.
Això comportava, a més a més, la retirada de les fitxes GA-8 i TN-1, ja que amb la noacceptació de l’EN-2 perden sentit.
Faré una breu explicació, perquè, segurament, si no el públic no ho acabarà d’entendre.
El Pla d’usos de la platja estableix els criteris amb els quals es fan les diferents ocupacions i
s’ha de tramitar amb la Generalitat de Catalunya, que és qui té, en aquests moments, la
potestat de gestionar la Llei de costes. Tots els elements o tots els concessionaris han de
passar una tramitació, han de presentar un projecte. L’Ajuntament tramita i la Generalitat,
doncs, ho autoritza, i el que estem tractant aquí, són dues ocupacions de la platja del
Masnou, perdó, una de la platja del Masnou i una de la platja d’Ocata, que volen consolidar
un espai. A la platja del Masnou es preveu fer una reserva preventiva per si algú hi vol fer o
posar algun projecte, i a la platja d’Ocata, el que es fa és ampliar l’espai d’ocupació del Club
Nàutic perquè en treguin profit. Gràcies.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-PM amb
el resultat següent: 7 vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 13 vots en contra (CiU, ERC-AM,
PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). Les esmenes queden rebutjades.
El Sr. Pere Parés
Si de cas, fem l’explicació de vot després conjuntament amb la proposta.
El president sotmet a votació la proposta inicial amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU,
ERC-AM, PP i GIM), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (de la
regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, bona nit, senyor alcalde. Molt ràpidament. Bàsicament el rebuig a les esmenes ve com a
conseqüència d’estar, lògicament, d’acord o en sintonia amb la proposta de l’Equip de
Govern.
Per nosaltres, dinamitzar la platja i, més en relació amb la possibilitat de realitzar esports
nàutics, tant a la platja del Masnou com a la platja d’Ocata, ja ens seria interessant, ja estem
a la mateixa línia, i, per tant, doncs, no teníem cap problema a votar-hi a favor. Vam
demanar unes explicacions extraordinàries o de més a més en relació amb la zona
d’ampliació del Club Nàutic, per evitar que, lògicament, els interessos dels banyistes no es
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veiessin afectats pels interessos particulars de l’entitat, sobretot dels banyistes particulars.
Per nosaltres, no deixarà de mantenir-se una situació consolidada que té el Club Nàutic i,
per tant, l’ampliació que es demana és poqueta cosa i, a canvi, oferiran activitats de caire
lúdic, esportiu i nàutic força interessants. Per tant, doncs, hi estàvem d’acord.
I, quant a la platja del Masnou, sí que és veritat que és una reserva, però, en definitiva,
doncs, ens han informat que hi ha gent que podria estar interessada a oferir allà un servei
d’activitats nàutiques. Doncs no em sembla malament, aprofitant aquesta modificació del Pla
d’usos de la platja, incloure-ho, perquè, si en el futur, realment aquestes propostes es
podran portar a terme, doncs no cal fer una altra modificació. Jo crec que, ja per sentit comú
o per lògica o per agilitat de l’Administració, ja està bé que ho posem ara, que ho preveiem,
sempre que, lògicament, estiguem d’acord amb l’ús específic que es donarà a aquella zona i
que el nostre grup comparteix. Per això el vot a favor.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hi hem votat a favor, ja que en el nostre
programa electoral ja constava que un dels nostres objectius, com a grup, és promoure la
indústria turística i d’oci del Masnou.
La nostra platja té molta amplitud, té moltes possibilitats, i pensem que facilitar esports,
zones d’esports, bé siguin d’explotació pública o privada, per nosaltres és un incentiu per al
Masnou com a municipi, ens beneficia tant com a petit nucli turístic que som com al poble en
general, i pensem que aquesta línia és la que s’hauria de seguir els propers anys demanant,
buscant més iniciatives i donant facilitats, al contrari del que es volia, el que s’estava
plantejant el grup socialista, pensem que ens han d’ampliar i introduir noves activitats que
dinamitzin al màxim la platja que tenim. Gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Gràcies, senyor alcalde i bona nit. El nostre Grup, una vegada escoltada la proposta del
Govern i les esmenes del Grup Socialista, ha optat per donar suport a aquestes esmenes,
en especial a la reserva preventiva d’una zona dedicada al surf i derivats a la platja del
Masnou i a l’ampliació de la zona d’ús pel Club Nàutic en 40 metres quadrats respecte a
l’espai de què gaudien fins avui.
En el primer cas, compartíem la idea que no era necessària aquesta reserva, tal vegada que
es fa per l’interès mostrat per un grup emprenedor per posar un negoci sobre el surf que, en
cap cas —que per cert coincideix amb el que faran en el Club Nàutic— no podria posar-se
en marxa la present temporada.
Per això entenem què és indiferent fer la reserva avui o esperar a veure si es concreta
aquest interès i llavors veure les condicions de cessió d’ús que es proposen, de manera que
l’any vinent podem aprovar una nova modificació del Pla de distribució recollint els resultats
d’aquest procés i sabent, més concretament, del que es tracta.
En el segon cas, entenem que el Club Nàutic gaudeix ja d’una bona porció de la platja
comunal a través de la concessió general realitzada per l’ocupació permanent de l’edifici del
club i dels seus annexos. I entre aquests annexos hi ha una porció no gaire grafiada però
prou important de la platja pròpiament dita on tenen guardats una sèrie d’estris i
d’embarcacions.
L’augment de la porció de platja reservada seria, suposem, per a alguns dels socis i sòcies
del club mitjançant el lloguer de material de surf i similars. Això suposa més d’un increment
de la part de platja reservada a un ús privatiu, no per a un ús d’interès general, sinó per als
interessos del club esmentat. Creiem que ja tenen una porció de platja suficient i que, en tot
cas, no són necessaris més metres dels que ja tenien reservats en anteriors plans.
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Atès que s’han rebutjat les dues propostes, especialment aquesta segona, el nostre vot ha
estat negatiu i, ara, una vegada aprovada aquesta reserva, desitgem que el Govern faci les
inspeccions pertinents per tal d’obligar el Club Nàutic a observar el màxim d’ocupació
permès, així com els termes de la seva utilització. I, en cas contrari i, per tal de, com diu el
propi Govern, de defensar l’ús lúdic de la nostra platja davant de possibles sancions en
forma de reducció en la concessió que pot fer la Generalitat per incompliment del Pla, que
s’apliquin també al Club Nàutic i en termes similars al que s’ha fet a diverses guinguetes de
la platja, el mateix criteri que en aquestes concessions, sempre adequant-ne les possibilitats
legals però amb l’advertiment de reducció del seu espai privatiu.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, el nostre Grup no està satisfet amb la proposta que
avui ha estat aprovada i anunciem ja la nostra voluntat d’examinar-la detingudament i, si
calgués, interposaríem algun tipus de recurs en altres instàncies.
Creiem que, avui, el Govern fa, doncs, un pas més en el seu afany d’innovar, però, el fet
aquest d’inventar-se aquesta reserva preventiva, per a una futura concessió amb un projecte
inexistent del qual ahir, ahir, vam rebre quatre folis mal comptats, doncs creiem que no és
suficient, no s’hi ajusta.
Tampoc no estem d’acord amb l’increment de l’ocupació de la platja que farà el Club Nàutic,
la concessió del Club Nàutic, amb tots els respectes per a aquesta institució, és a dir, no
crec que tingui res a veure amb la gestió que fa ni amb l’esport. Jo crec que ha estat mal
plantejat i, per tant, crec que el correcte hauria d’haver estat, igual que es fa amb altres
concessionaris, doncs haver-li demanat un projecte on quedés ben definit exactament quin
és, a quin sector de la població s’adreça, si és un espai per a un ús públic, si hi haurà
beneficis, si s’exigirà el mateix que es demanen a altres concessionaris... Creiem que això
és el mínim que s’hauria de fer per poder avaluar la proposta amb una mica de sentit, tenint
en compte que avui s’ha privatitzat una mica més la platja, que és de tots, per al gaudi privat
d’unes persones i que, a més a més, aquesta entitat obtindrà lucre, es lucrarà amb l’ús
d’aquest espai.
A més a més, tenim sospites que les dues reserves estan interconnectades i que al darrere
de la reserva hi ha la mateixa entitat.
Creiem que aquesta proposta... —sí, en tenim sospites, jo sospito això. Jo crec que sóc
lliure de sospitar el que cregui. Mentre vostè no em demostri una altra cosa. Creiem que
aquesta proposta fa que la ciutadania perdi una mica més de platja, com he comentat, i
creiem que, a més a més, algú que en traurà profit econòmic.
Aquesta política no és beneficiosa per al Masnou, és a dir, no s’equivoqui. En tant que en
desconeixem els avantatges que podria tenir, jo no puc avaluar si una acció anirà bé o no
anirà bé al Masnou si no m’expliquen exactament què és el que es farà, com es farà, a qui
s’adreçarà i què li cobrarem. És a dir, així de simple, eh.
Volem recordar que, a més a més, ja ho ha dit el senyor Xavier Serra, amb paraules del
president de la comissió, el senyor Matas, en definitiva, el que pretén aquesta incorporació
d’aquests metres quadrats que es donen al Club Nàutic és, bé, per legalitzar una situació
que ja és dóna de facto. Això ho va dir ell a la comissió, és a dir, que estem no incrementant
l’espai, si no diguem que estem avalant una acció que ja hi és.
Jo recordo que s’han posat sancions molt greus a concessionaris per una sobreocupació de
la platja. Quants expedients han estat oberts a aquesta entitat per aquest motiu, senyor
Matas? Quantes sancions s’han imposat per aquesta sobreocupació que vostè va explicar?
M’agradaria que m’ho expliqués i que m’ho respongués en aquesta acta. Moltes gràcies.
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El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull agrair el suport del regidor del GIM, dels regidors
del PP i l’abstenció de la regidora no adscrita per poder tirar endavant aquestes
modificacions, unes modificacions que, tal com s’ha anat comentant, a part que són
bàsicament, per això, a la platja del Masnou, la instal·lació del concepte escola nàutica, que
és la reserva d’un espai perquè es decideix instal·lar-hi un Club Nàutic i escola de surf i de
paddle surf. A la platja d’Ocata, la instal·lació de l’escola nàutica i, també, que el Club Nàutic
ampliï la seva activitat oferint un espai de surf de vela, paddle surf, surf i caiac, i del lloguer
d’aquest tipus de material, no només per als socis del seu club, obert a la ciutadania. Pel
que fa al tema de gandules i espai d’ombres del Club Nàutic, la instal·lació de l’escola de
nàutica implica un canvi en la ubicació tradicional de les gandules. Hi ha una permuta en
l’espai que ja existia, l’espai d’aquestes gandules d’ombres, des de fa molts anys, fins i tot
quan vostès manaven. Pel que fa al canal d’embarcacions del servei de salvament, se’n
canvia la ubicació a petició de l’empresa de socorrisme, i ha d’estar ubicat davant de
l’avinguda de la Mare de Déu de Núria, entre el carrer del Capità Comellas i el carrer del
Pintor Villà, així com també la caseta de salvament, mòduls dels vigilants de platja, el PIM
(el Punt d’Informació Municipal). Als plànols aprovats el 2012 estaven lleugerament
desplaçats cap al cantó de Mataró.
En aquesta proposta s’han reubicat els lavabos de les guinguetes anteriorment anomenades
4, 5, 6 i 7 actualment seran 3, 4, 5 i 6. El 2012 s’hi van instal·lar lavabos normals. Enguany,
arran del nou procés de licitació de les àrees de serveis, instal·len lavabos adaptats, aspecte
que s’inclou en la descripció de la fitxa. I, finalment, aquest Pla també incorpora el fet de les
cadires de vigilància, que s’actualitzen en nombre, i la possessió de les cadires de vigilància
al servei de socorrisme.
Aquestes són les modificacions que es presenten amb la votació que hem fet en el dia
d’avui.
Pel que fa a les esmenes presentades pel Partit Socialista, doncs lamentarem això, que tant
el Partit Socialista com Iniciativa no s’hagin pogut sumar al fet que nosaltres no entenem el
tema des del punt de vista que vostès estaven dient d’una explotació econòmica i que això
és tan nociu, però el que nosaltres estem fent és promocionar la platja, és un dels actius
més importants que tenim i estem diversificant l’oferta. Aquestes són les explicacions que
els vaig fer arribar.
I referent a la fitxa amb codi EN-1 de la seva platja del Masnou, tal com els vaig dir, hi ha un
interès per establir una escola nàutica a la platja del Masnou. A més, suposa un atractiu des
del punt de vista de promoció econòmica i de l’esport, per tal de dinamitzar un actiu com és
la platja, que no és el poble, i creiem que justifica poder preveure aquest servei i, ja que
tramitem aquesta modificació del Pla d’usos 2012-2016, és un bon moment per incloure’l.
Estem fent una reserva per un interès que hi ha i així evitem, en un futur, fer un tràmit només
per a aquest tema. Nosaltres estem estalviant aspectes administratius de tornar a portar a
una comissió o tornar a portar al Ple una modificació en el cas que sigui convenient.
Nosaltres creiem que, donar a la platja aquest servei és potenciar-la, per tant, donar-li més
activitat per dinamitzar-la i més, sobretot, quan es fa des d’un punt de vista esportiu. També
tenim, com els vaig fer arribar, una gran tradició d’esports nàutics a la nostra vila i molts
d’aquests esports que s’estan intentant explotar a la nostra platja possiblement als propers
jocs olímpics seran esports olímpics. Per tant, volem tirar-ho endavant i volem estudiar
aquestes possibilitats d’activitat per poder-les tirar endavant.
Referent a la fitxa del Club Nàutic, aquest Club ja compta amb un títol concessional, un títol
concessional que ve per costes. Per tant, el que estigui a les nostres mans, farem les
nostres comprovacions, però en el que no és concessió de l’Ajuntament no podem aplicar
les multes que vostè ens diu.
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L’escola de nàutica ha fet una petita ampliació de la seva activitat, a part de les classes,
oferien material de lloguer, surf de vela, paddle surf, surf i caiac. És una novetat tant per al
Masnou com per als municipis que hi ha aquí. Per tant, per part nostra, el que estem
intentant sempre i en tot moment és beneficiar el poble del Masnou amb les activitats que
pugui tirar endavant i, si això pot crear una ocupació, quasi de dues o tres persones, doncs,
benvingut sigui. Per tant, no hi posarem pegues en aquest sentit. En qualsevol activitat
sempre hi ha, sigui en lloguer, sigui una activitat econòmica, sempre hi ha un afany d’uns
ingressos, un afany per poder compensar aquestes despeses. Per tant, qualsevol persona
que munta un negoci no el munta per perdre-hi. Per tant, fora d’això, entenem també que
l’ocupació del Club Nàutic, en aquest sentit, són 45 metres quadrats. A títol comparatiu, una
guingueta són 125 metres quadrats i, a la platja del Masnou, la reserva de sòl de la platja
que es farà és de 60 metres quadrats.
També els recordo que els tendals del Club Nàutic, com a mínim, a nivell administratiu
consta s’està instal·lant des del 1990. Per tant, ja fa molts anys que hi són i no entenem per
què s’han de treure. Per això lamento, doncs, aquesta visió, en el sentit només purament de
“no poder”, i que no s’intenti donar suport a un aspecte de promoció del nostre poble. És la
meva visió.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. No, jo és que he quedat meravellat. El que no entenc és com no ha
fet cinc reserves. Si tan bo és, faci’n cinc i no una, faci’n cinc.
Miri, ja li ho avanço: jo demanaré una reserva per fer swimming a la platja amb el meu fill, de
vint-i-cinc metres davant de la platja d’Ocata, aproximadament, ja la hi demanaré, ja li
portaré quatre folis i fa la reserva i jo també cobraré per fer swimming. És que així no es fan
les coses, ho entén? Així no es fan les coses.
Primer, això que ja hi era quan hi érem nosaltres. Entengui’m, nosaltres no hem sancionat
per ocupar la platja ningú. És des que governen vostès que se sanciona la sobreocupació de
la platja. Sap què vol dir això? Vol dir que vostès s’han atorgat aquesta potestat, ja li ho vam
dir. Si vostès volien fer complir la llei als concessionaris, ho ha de fer amb tots, no només
amb els que els interessen. És igual que la concessió sigui d’un o sigui d’un altre. Si està
ocupant més espai, denunciï-ho. O ho sancionen vostès o ho denuncien a l’ens que els
supervisa, és igual. Vostès ho han de denunciar. Si són coneixedors d’una infracció, ho han
de fer.
És cert, segurament quan governàvem nosaltres ja passaven aquestes coses, però
nosaltres sempre hem tingut una certa condescendència amb tots aquells serveis que a la
platja donen o presten un servei a la ciutadania o persones del nostre poble, és a dir, són
visions diferents, però si vostè vol sancionar, i li recordo que s’han aplicat sancions molt i
molt dures, per petites ocupacions o sobreocupacions de l’espai, doncs, jo crec que hauria
de ser coherent i també aplicar-ho al Club Nàutic.
I creiem que fer distincions d’aquest tipus no és ni just ni és ètic. És clar, després també es
parla de l’interès que a la platja del Masnou s’hi instal·li un projecte. Escolti, és que nosaltres
no hem vist aquest projecte. Quan parlem de projecte, jo no estic parlant que un senyor li
presenti tres folis i l’hi expliqui. Escolti, un projecte és un document en què es descriu el pla
d’operacions de l’empresa, el pla comercial, el pla d’organització, el pla economicofinancer,
hi ha una memòria mediambiental on es descriuen les propostes per disminuir l’impacte de
l’activitat, si té gestió d’aigua i l’estalvi d’aigua, l’eficiència energètica, la gestió de residus...
Això és el que un projecte que es fa a la platja ha de contenir, això és el que hem estat
demanant a la resta de concessionaris de la platja. Fem-ho amb tots igual. Demanem que,
qui presenti un projecte, que pot ser molt interessant, jo no li dic que no pugui ser
interessant, però, com a mínim, haurem de tenir capacitat d’avaluar què és el que hi ha.
Ara, en aquest moment, tenim fum, fum a partir del qual, doncs bé, vostès han estimat
oportú fer aquesta reserva. Nosaltres lamentem que no s’hagi tingut la paciència per
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demanar que presentin un projecte i, més endavant, l’any vinent o aquest mateix any, en un
altre Ple, es fa una modificació del Pla d’usos, perquè tot s’ha d’explicar, és a dir, no s’ha de
fer avui, es pot fer en qualsevol moment, es demana un increment dels usos del Pla d’ús de
la platja, s’hi incorpora la fitxa i s’aprova, si és d’interès per al poble. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Per acabar, si m’ho permet. Primer, en certa manera, nosaltres estem fent complir els plecs
de la platja, en el sentit que a les guinguetes se’ls fan complir els plecs, que és el que ja
havíem estipulat.
D’una altra banda, vostè diu que no hi ha un projecte, no s’ha instal·lat. És que a veure,
primer, és que no hi ha un concurs. Quan hi hagi un concurs, es presentarà tot aquest tema.
Nosaltres, a dia d’avui, que jo sàpiga, potser vostè ho sap, ja hi ha un projecte, en sentit d’un
concurs obert. Nosaltres estem fent una reserva, senzillament això, una reserva per si
procedeix tirar-lo endavant i ens estalviem temps. Precisament el que se’ns critica més a
l’Administració a vegades és el temps que triguem a poder administrar les coses.
El Sr. Ernest Suñé
Dos minuts. No, escolti. Vagi, compri també americanes per als guàrdies, per si n’entren de
nous, ja li diré les talles, compri unes quantes americanes i així ja ho té complet, no?
El Sr. Pere Parés
D’acord.
10)

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

El Sr. Pere Parés
Si us sembla bé passem al bloc de contestes. Hi ha alguna contesta? O, totes s’han fet
formalment, no? Les contestes? Doncs anem a preguntes i suggeriments.
b) Suggeriments i preguntes adreçades a l'Equip de Govern
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, unes qüestions relacionades amb Manteniment. Ens
informen que, a causa dels forts vents que hi ha hagut últimament, un arbre a Can Targa ha
caigut i encara no ha estat recollit; ha estat més o menys arreglat, però segueix allà, enmig
del parc. No si és competència de l’empresa que ha de gestionar la recollida d’arbres o la
poda d’arbres o és competència municipal, però, en definitiva, que s’ho puguin mirar, perquè
fins fa una estona era a Can Targa.
Després, ens agradaria saber també la competència del control de l’estat dels contenidors
de recollida selectiva, sobretot del cartró, que, malauradament, no és producte del pas dels
temps, sinó dels actes vandàlics que pateixen a l’hora de furtar el paper o el cartró que hi ha
a dintre. Bé, sí que ens agradaria saber si això forma part d’una competència municipal o del
Consell Comarcal, però, en definitiva, seria convenient una revisió de l’estat general
d’aquests contenidors, perquè la veritat és que l’aparença és bastant penosa i, bé, valdria la
pena mirar de reposar-los, mirar de posar alguna mena de mesura perquè no torni a passar.
També, quant als punts de recollida de roba que hi ha instal·lats pel municipi del Masnou,
m’agradaria saber si, com suposo, tenen les autoritzacions pertinents de l’Ajuntament i
voldríem saber si es fa un cert control de l’empresa que realment gestiona aquests
contenidors o punts de recollida de roba. Ens diuen, no sé si és veritat o no, que potser no
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és l’ONG que més utilitat treu a aquesta roba i que n’hi ha d’altres que estan més
capacitades i que probablement la major part d’aquesta roba va destinada a fins benèfics i
que potser en aquesta no seria del tot exacte. Per tant, doncs, voldria saber si les
utilitzacions estan legalment regulades i atorgades per l’Ajuntament i si es fa un control de
l’empresa.
I, després, finalment, que això ja suposo que no ho podran contestar ara, així, vull saber si
tenim al poble fet un estudi o una relació de les papereres que hi ha instal·lades. Jo no sé si
sabem o no quantes n’hi ha, però bé, ens agradaria saber si s’ha fet algun informe de la
quantitat de papereres, del lloc on són, la revisió que se’n fa, si hi ha un pla de
manteniment... Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, unes preguntes adreçades al senyor Jordi Matas. Les hi he
passades per escrit, perquè me les contesti, si us plau, per escrit, o si escau el senyor
alcalde, sobre el mateix fet. Avui hem observat una àmplia ocupació d’una via pública, a la
rotonda on conflueixen la carretera d’Alella i l’N-II, amb motiu de la implantació d’una
bandera de les anomenades estelades, és a dir, que representen el símbol d’una Catalunya
independent, avui il·legals en espais públics. Per això, traslladem les preguntes següents
adreçades al regidor responsable d’Obres i Manteniment, el senyor Matas o, si escau, al
senyor alcalde.
Primera pregunta: qui ha autoritzat la instal·lació de la bandera a la rotonda?
Segona pregunta: qui n’ha estat el promotor?
Tercera pregunta: quins permisos administratius s’han sol·licitat per a això?
Quarta pregunta: qui els ha signat?
Cinquena pregunta: quin cost ha tingut aquesta implantació tant en hores de treball com en
mitjans de transport, com en materials empleats?
Següent pregunta: a qui vol representar aquesta bandera, atès que al Masnou, com a
Catalunya, les administracions locals estan situades en un territori organitzat a través de la
Constitució i l’Estatut d’autonomia, que tenen el suport àmpliament dels catalans i que
conformen la nostra realitat com a país, com a símbols oficials ja reconeguts?
Següent pregunta: per què fan de l’ensenya privada o una senyera privada d’uns quants un
símbol de majories? Ho dic perquè la ubicació aquesta és una confluència de tràfic de molts
pobles. Una cosa és que estigui potser en un àmbit més privat, a la plaça de l’Onze de
Setembre, més local nostre, que dius, bé, però aquí ja és una exhibició molt pública i de cara
als altres pobles i a tots els vianants i transeünts d’aquestes carreteres.
Després, han considerat que la presència d’aquesta bandera en una via pública ofèn, sens
dubte, una gran part dels masnovins o de la gent que hi pugui passar, de diversos pobles,
que se senten com a mínim tan espanyols com a catalans?
Esperem les vostres respostes, gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Primer, vull agrair les respostes de l’Equip de Govern a
les preguntes formulades al Ple municipal anterior. Aquest cop, vull fer tres preguntes.
L’una, adreçada al senyor Quim Fàbregas. Fa uns mesos vaig fer-li una pregunta en un Ple
demanant-li mesures per dissuadir els conductors que circulen per l’avinguda del President
John F. Kennedy a velocitats inadequades, sobretot al tram final d’aquesta avinguda,
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sobretot quan es posa el semàfor en verd. Vostè em va contestar que s’havia fet un estudi
que concloïa que la mitjana de velocitat no era excessiva, però que reconeixia problemes
per aquest fet en aquest tram d’aquesta via i m’assegurava que s’estava treballant
tècnicament per fer-hi algunes actuacions. D’això ja fa alguns mesos i aquestes actuacions
no s’han produït; per tant, li demano, si us plau, quines són aquestes solucions planificades i
el calendari planificat per implementar-les.
Les meves següents preguntes van adreçades al senyor Eduard Garcia. L’una és, quina és
la planificació de la seva Regidoria per arranjar l’estat de deixadesa de la zona del Camí del
Mig i, l’altra, quin tipus de control i supervisió està duent el seu equip de treball a la part
contigua del final del polígon de Voramar, la zona del PP12, on actualment hi diferents
assentaments i s’utilitza com a abocador incontrolat de residus i deixalles. Ja està. Moltes
gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
En tot cas, per ampliar alguna informació sobre una pregunta que ha fet abans el regidor del
GIM. És referent als contenidors de recollida de roba. Estan gestionats per l’empresa
Humana, com a empresa ONG, que té la seva seu principal als Països Baixos, si no ho
recordo malament, i que és una empresa que té molt mala premsa en el món de la
cooperació i el desenvolupament internacional. Això és cert, però el que també és cert és
que, al llarg de la seva gestió de tots aquests serveis, mai no ha fet cap acció, perquè ho dic
perquè és un tema vell —ja hi ha intervencions d’abans de l’any 2000—, no ha fet cap
actuació que fes que l’Ajuntament pogués fer, per la gestió que fa, d’aquests contenidors. Sí
que hi ha aquesta mala premsa, que és cert, i hi ha altres entitats, fins i tot aquí a casa
nostra, que són gaire reconegudes i que també ofereixen el mateix servei i que, també,
segurament gestionen perfectament aquest tipus de sistema.
Les dues coses són certes, però simplement volia informar-lo d’això, que sí que és cert que
té molt mala premsa, però tampoc en la seva gestió mai no ha fet cap cosa que permeti que
se li retiri la concessió per la gestió servei.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, la primera diu el següent. En el passat mandat, CiU va presentar una moció, que suposo
que recordareu, en què proposava mesures per actuar en el cas dels grafits i, malgrat que
es van celebrar diverses reunions per treballar la proposta, finalment no es va prendre cap
acord. Atès que han passat més de divuit mesos des de la presa de possessió del Govern
actual, voldríem que se’ns informés de quina és la situació actual quant a aquesta
problemàtica. També voldríem disposar d’una relació de les denúncies o notificacions
rebudes per la Policia Local o pel Departament de Manteniment de les actes redactades per
la Policia Local i de les actuacions realitzades en relació amb aquestes denúncies o
notificacions.
La segona està relacionada amb la informació ciutadana i diu: Revisada la informació
publicada a la pàgina web municipal, hem comprovat que hi apareix la composició del
consistori, però que no es respecten els resultats electorals, ja que els membres del Grup
Municipal d’ERC apareixen abans que els dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA, que
van obtenir un millor resultat electoral. A la vegada, i en el cas de la nostra coalició, ni el
logotip ni l’adreça de correu electrònic no es corresponen amb la realitat. Demanem al
Govern que doni les instruccions necessàries per corregir aquesta situació.
La tercera, també relacionada amb la informació ciutadana, diu: Hem revisat la informació
que al web es titula “Documents en exposició pública del planejament urbanístic”, dins
l’apartat d’informació urbanística, i hem pogut comprovar que aquestes informacions són
totalment obsoletes. Per posar alguns exemples, hi apareix l’aprovació inicial del projecte
d'urbanització del PAU Illa Centre, la informació pública del qual finalitzava el mes de
novembre de 2011 —és a dir, fa catorze mesos. També hi apareix la modificació puntual del
Pla general d'ordenació a l'àmbit del polígon industrial del Camí del Mig, la informació
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pública del qual finalitzava el 2 de novembre de 2011 (també fa catorze mesos). Al mateix
temps, entre els expedients aprovats definitivament, hi figuren la “Modificació puntual del Pla
general d'ordenació al sector delimitat pels carrers d'Itàlia, Flos i Calcat, Roger de Flor i
Pintor Domènech Farré”, la informació del qual se suposa que va acabar el mes de febrer o
març del 2011 i que ni el títol ni el contingut no es corresponen amb el planejament actual.
Per contra, no hi apareixen instruments importants per a les polítiques d’habitatge, com ara
el Pla local d’habitatge, aprovat definitivament. Demanem al Govern municipal que, en el
termini de temps més breu possible, actualitzi la pàgina web i, en compliment de la legislació
vigent, hi publiqui i faci accessible a la ciutadania del Masnou tota la informació urbanística
que ha d’estar al seu abast.
La quarta fa referència l’Oficina Local d’Habitatge i diu el següent: Des de fa uns mesos, els
serveis de l’OLH han estat traslladats a l’edifici de Roger de Flor, on ocupen un espai fins
ara reservat a l’OAC. D’altra banda, des de fa setmanes, la tècnica d’Habitatge gaudeix d’un
permís per maternitat i la seva plaça no ha estat coberta, almenys no en tinguem
coneixement. Aquests dos fets posen de manifest l’escassa importància que el Govern de
CiU i ERC dóna a les polítiques d’habitatge. Demanem al Govern que ens faci arribar una
relació de les actuacions que, en matèria d’habitatge, s’han realitzat els darrers divuit mesos
i que, tant pel que fa referència l’espai material com a la dotació de recursos humans,
esmeni les deficiències actuals.
La cinquena diu el següent: En relació amb la polèmica desfermada per l’actuació realitzada
a l’N-II, en el tram de la cruïlla d’Alella amb la rotonda de Montgat, al Ple del mes de gener
passat vam demanar al Govern municipal que, per tal d’intentar conèixer amb la major
aproximació quina havia estat la realitat de tot aquest cúmul d’errades, perquè crèiem que
els veïns i veïnes es mereixien una informació veraç i exhaustiva del que havia succeït, ens
fes arribar un informe exhaustiu, acompanyat de la documentació corresponent (escrits,
correus electrònics, resums de reunions, informes tècnics municipals i de la Direcció General
de Carreteres, etcètera) de totes les actuacions (peticions, converses i reunions) que
s’havien realitzat des del primer moment en què suposadament es va fer la primera
demanda d’actuació sobre aquest tram de l’N-II. Creiem que la resposta que hem rebut és
incompleta i, per tant, insistim a demanar al Govern aquesta informació.
També relacionat amb aquest tema, demanem al Govern que ens informi de les despeses
que tant l’actuació inicial com la rectificació posterior han comportat per a la Generalitat de
Catalunya. Si el Govern no té aquesta informació, que la demani.
La setena diu: Han passat més de divuit mesos des que el Govern municipal va suspendre
la tramitació del projecte d’urbanització de la primera fase del parc de Vallmora i, en tot
aquest temps, malgrat que hem instat el Govern respecte a aquest punt, no coneixem que
s’hagi produït cap actuació adreçada a desbloquejar aquesta situació. Demanem al Govern
municipal una relació detallada i exhaustiva de totes les actuacions que hagi dut a terme en
relació amb aquest tema des de la seva arribada al govern, així com que ens faci saber quin
és el calendari amb el qual treballa. Exigim al Govern la màxima diligència per aconseguir
que les obres d’urbanització es realitzin en el termini de temps més breu possible.
La següent diu: També han passat més de divuit mesos des que el Govern municipal
disposa d’una proposta tancada de Pla especial de protecció del patrimoni històric, artístic i
ambiental del Masnou sense que li hagi donat tràmit. Demanem al Govern una relació
detallada i exhaustiva de totes les actuacions que ha dut a terme en relació amb aquest
tema i li exigim, igual que abans, la màxima diligència per aconseguir que aquesta figura de
planejament s’aprovi al més aviat possible.
La novena està relacionada també amb polítiques d’habitatge i diu el següent: El Govern de
CiU i ERC va rebutjar les esmenes que va presentar el nostre Grup Municipal a la proposta
de Pressupost municipal per a l’any 2013 en relació amb polítiques d’habitatge i, més
concretament, aquelles relacionades amb els desnonaments. Algunes d’aquestes mesures
pretenien donar compliment a les mocions que l’Ajuntament va aprovar, amb un gran suport,
els mesos de gener i desembre de 2012. Preguntem al Govern quines són les actuacions
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que ha realitzat respecte a aquesta qüestió i quines són les polítiques que pensa
desenvolupar per tal de complir amb el mandat municipal.
La desena diu: Demanem al Govern, també, que ens faci arribar la informació més
actualitzada possible respecte de les famílies del Masnou que han estat desnonades els
darrers mesos o que estan en perill imminent de ser-ho en un futur proper. Al mateix temps,
també demanem que ens informi de quina ha estat la utilització de l’habitatge del qual
disposem al carrer de Salvador Espriu i també que adopti les accions necessàries per posar
a disposició de les famílies del Masnou que ho necessitin els tres habitatges actualment
desocupats i de titularitat municipal situats a l’àmbit del Pla especial del Mercat Vell mentre
que no es procedeixi a la seva venda.
La penúltima parla sobre el fet que la regidora d’Ensenyament ens va informar de la
possibilitat que una de les 73 línies de P3 que la consellera Irene Rigau va anunciar que vol
suprimir per al curs vinent sigui del Masnou. Demanem al Govern que, davant d’aquesta
possibilitat, actuï amb la màxima contundència, tal com va fer el Govern en el mandat passat
davant un intent similar, i faci arribar al Departament d’Ensenyament la ferma oposició del
municipi del Masnou a qualsevol intent de suprimir una línia de P3 al nostre municipi. Al
mateix temps, volem fer saber al Govern que tindrà al seu costat el nostre Grup Municipal
per donar suport a qualsevol de les actuacions que promogui per aconseguir aquest
objectiu.
I l’última està relacionada amb un punt de l’ordre del dia que hem aprovat fa una estona i és
la següent: demanem al Govern que ens faciliti un informe detallat de les despeses directes i
indirectes que s’han produït amb motiu de l’expedient obert a l’empresa Transports Urbans
Aragó. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja deu saber, fa molts plens que estic demanant
explicacions al Govern en relació amb un escrit entrat fa temps i que al seu moment havia
de respondre l’anterior regidor de Manteniment. Després el senyor Matas es va
comprometre en aquest ple a donar una resposta. Doncs bé, davant la meva insistència i la
passivitat del regidor esmentat, fa uns dies el senyor Flo va oferir-se a donar totes les
explicacions respecte a aquesta qüestió, i així va ser, i vull que sàpiga que aquest tema ha
quedat tancat i a satisfacció d’aquest regidor. Vull dir que ja no ho esmentaré més.
Tinc una pregunta per al senyor Eduard Garcia Gebani. Voldríem saber quants expedients
sancionadors oberts pel Departament d’Urbanisme han estat arxivats en haver caducat el
termini des de la seva incoació. És a dir, quants expedients sancionadors van ser oberts per
sancionar algú i el termini o el temps ha transcorregut i al final no hem sancionat la persona.
També voldríem saber quants expedients han estat oberts pel que fa a la protecció de la
legalitat urbanística amb motiu de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de 4 d’abril
de 2012, per iniciar, amb caràcter previ, els estudis necessaris per a l’ordenació
d’equipaments comunitaris i l’adequació a la normativa de centres de culte amb la preceptiva
suspensió de llicències. En aquest sentit, el 28 de juliol passat, pocs dies després de l’acord
esmentat, vam fer una pregunta per escrit i la resposta que vaig rebre és que dels centres
de culte del municipi, crec que hi ha nou centres, només un tenia llicència; per tant, la resta
estan exercint la seva activitat de manera irregular. Volia saber, doncs, quants expedients
s’havien obert per l’incompliment d’aquesta paralització.
I tinc un prec, un suggeriment o una pregunta, adreçada a la senyora Condeminas. Explicaré
un cas que ha passat a una persona propera de la meva família, que com que no sé si és
una circumstància que s’ha repetit, doncs la poso aquí al damunt perquè l’estudiem. Ahir,
dimecres, aquesta persona, va adreçar-se a l’ambulatori d’Ocata perquè tenia forts dolors i
va accedir al recinte quan eren..., passats dos quarts de vuit, faltava..., potser eren les 19.33
o les 19.34, i li van dir que havia d’anar a l’ambulatori del Masnou, li van dir que allà no
l’atendrien, que no hi havia metge i que marxés a l’ambulatori del Masnou. Aquesta persona
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va dir, escolti, aquí diu que atenen fins a les 20 hores, fins a les vuit del vespre i li van dir:
“Miri, és que no hi ha metge.” És clar, va marxar, va anar a l’ambulatori del Masnou i la van
atendre, però, és clar, ja li ha passat una altra vegada, però l’altra vegada és cert que va
arribar molt..., faltaven cinc minuts i escaig, i, és clar, jo li vaig explicar, home, potser el
metge, possiblement està atenent una persona i no dóna temps, no passa res, però és clar,
en tornar a passar amb més temps, jo crec que val la pena traslladar-ho. El senyor Ferran
Flo, és el senyor Ferran Flo? Ostres, Ferran! No, no, no, gràcies. Ho sento Ferran, t’ha tocat!
Doncs, el fet és aquest. És a dir, en desconec els motius. Jo entenc que hi ha un horari,
aquest horari s’ha de complir, i el que m’agradaria és que des del Govern hi fiqueu mà i, en
tot cas, ja m’explicareu què passa, és a dir, no és tan bo que..., més que res volia plantejar
aquest tema. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Fa uns mesos vaig adreçar una carta a la Comissió d’Honors i Distincions per sol·licitar una
distinció honorífica al pintor masnoví Pere Pujadas Roig. Per la meva sorpresa, rebo una
resposta de l’alcalde dient-me que presenti un dossier amb documentació que pugui tenir-se
en consideració per fer una revisió més acurada del reconeixement que demano.
Home, em sorprèn molt, perquè jo crec que Pere Pujadas és una persona coneguda,
reconeguda i estimada pel Masnou. Pintor de prestigi, guanyador d’innumerables premis de
pintura ràpida i culturalment implicat amb la vila del Masnou. Els seus vincles amb la vila i
els seus mèrits com a artista han contribuït a augmentar el prestigi del poble.
Jo crec que els nostres artistes són una part important del nostre patrimoni i Pere Pujades
va plasmar una part de la història de la vila en els seus quadres i crec que mereix, sense
més dilació, el reconeixement institucional oportú. Home, jo crec que saber-ho no és
suficient per fer efectiu aquest reconeixement i, senyor alcalde, jo, en lloc d’aquesta freda
grisa carta demanant-me un dossier, m’hauria alegrat molt que se sumés a aquesta
sol·licitud, perquè jo crec que vostè, com a alcalde, hauria de ser el primer interessat a
reconèixer institucionalment les persones rellevants del nostre municipi, i en Pere Pujadas,
n’és una.
Per tant, li ho recordo, si la Comissió d’Honors i Distincions necessita més informació en
aquest cas de Pere Pujadas, doncs miri, té un arxiu i té un servei tècnic de patrimoni que
segurament pot facilitar a la Comissió tota la informació que necessita.
Jo és que, a més, és un tema que fa molt de temps que jo l’estic demanant, perquè jo
recordo que, amb el canvi de Govern vaig parlar amb el senyor Oliveras i li vaig demanar
que hi ha una sala, a l’edifici de Roger de Flor, en què hi ha quadres de Pere Pujadas, una
sèrie de quadres, tenim molts quadres de Pere Pujadas a la pinacoteca municipal i uns
quants d’aquests quadres són a la sala 1, i jo li vaig demanar, home, doncs que aquesta
sala, enlloc de dir-se sala 1, en podríem dir sala Pere Pujadas, estaria molt bé, vostè em va
dir que no li semblava bé el lloc perquè és un edifici administratiu, jo li vull recordar que a
Barcelona i a tot arreu els edificis administratius hi ha en sales de reunions i en diferents
zones, el nom de il·lustres de la ciutat en qüestió, per tant, jo crec que no sé, no vull pensar
que es que no tenen cap interès perquè no sé perquè hi hauria de ser així, però sí que els hi
demano, home, una mica de col·laboració i que fem aquest reconeixement que jo penso que
el Pere Pujadas bé s’ho mereix, no.
Jo, en aquest sentit, si vol li prepararé el dossier, eh! Ja aniré a parlar amb la seva família i
prepararé un dossier, però en fi, jo crec que no serà necessari. Jo, quan acabi el Ple, li
entregaré aquest llibre, molt maco, és un catàleg que es va fer a l’anterior mandat, és va fer
una exposició del Pere Pujadas perquè la família té encara una col·lecció molt important de
la seva obra. Aquest llibre recull, entre altres coses, la llista de premis del senyor Pujadas
Roig. També recull, és un catàleg i recull una bona part de la seva obra, i també, el testimoni
de moltes persones del Masnou que l’han conegut i que l’estimaven.
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Ja per acabar, a mi m’agradaria llegir un dels records, que m’agrada molt per la seva
senzillesa, i que diu una mica qui era Pere Pujadas Roig. És del Jacint Ros Hombravella i
diu: “Pujadas va ser un veritable artista per mi i per tants més del Masnou o de fora. Es creu
que pensava molt la seva pintura, vaja, que el tenia obsessionat, com cal en aquesta mena
de feines. Sempre que podíem m’ensenyava els seus darrers treballs i la seva evolució
perquè, fins on jo sé de pintura, Pujadas evolucionava, era dinàmic, des de l’acurat realisme
de les cases del Masnou fins a la versió impressionista i quasi expressionista, per exemple,
de la plaça Ocata o del Mercat de Vic. El considerava un bon amic, l’he trobat a faltar, però
em quedarà sempre la seva reeixida obra al menjador de casa, que em recorda, sempre que
hi arribo, que sóc al Masnou.” Moltes gràcies.
Bé, no sé, senyor alcalde. Jo després li faré entrega d’aquest llibre i espero que ho tingui en
consideració i, si considera que no és suficient, doncs, ja em dirà què vol que faci.
A veure, respecte a Ca n’Humet, senyor Oliveras, a la darrera Comissió Informativa de
Comunitat i Persones vam comparèixer els representants de les companyies de teatre
amateur del Masnou. Bé, cal dir que, de les cinc companyies, dues es mostren satisfetes i
tres opinen que cal una major atenció de les companyies de teatre amateur local. Sí,
després t’ho explico, sí, tres: Buits d’Estrès, AJTEM i Enreda Teatro.
No, no va venir, però ja us ho dic jo. Van ser uns dels que van motivar la moció, per això sé
que són tres. A veure, com deia, dos es mostren satisfetes i tres opinen que cal una major
atenció a les companyies de teatre amateur local. Dues, Enreda Teatro i Buits d’Estrès,
després de molts anys d’activitat, han deixat d’existir. Segurament hi concorren molts
factors, és evident, però un és la percepció de la falta de suport municipal, que es basa en la
constatació de no disposar d’un lloc adequat per assajar i de la falta de difusió de les
companyies locals.
Jo, després de sentir totes les entitats, després de sentir-lo a vostè, senyor regidor, de les
explicacions tècniques, jo crec que el problema rau en el fet que vostè ha pres la decisió de
promoure les arts escèniques amb caràcter preeminentment professional. Jo no li ho
criticaré pas, a veure, això és una opció i és perfectament legítima, i ja està, no hi tinc res a
dir. Però jo crec que és això el que comporta una limitació per a les entitats locals, perquè és
lògic que, si a la sala de Ca n’Humet se li dóna un caràcter eminentment o bàsicament
professional, doncs, és clar, això limita també que es pugui utilitzar com a espai d’assaig,
entre altres coses. Per tant, jo crec que, tenint en compte la riquesa que suposa l’existència
del teatre amateur al nostre municipi i que cal que el potenciem i que el mimem, jo li
demano, senyor regidor, que faci un esforç per trobar un major equilibri entre l’opció
professional i l’amateur, perquè crec que de ben segur que serà un benefici per al poble.
N’hi ha prou de posar èmfasi en la formació, donar facilitats a les seves activitats i fer major
difusió de les seves obres. Jo crec que val la pena fer aquest esforç, sobretot ara que, com
vostè deia, la concreció de l’Espai Escènic Ca n’Humet encara no està tancada, està en
procés. Jo li faig aquest prec. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Totes les preguntes seran respostes en temps i en forma, però ara sí que podem
començar a donar algunes de les respostes que tenim.
El Sr. Ferran Flo
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Intentaré, si puc, respondre al senyor Suñé. No és el meu
millor dia, estic molt refredat. A veure, si un cas, quan acabi el Ple, ens posem d’acord vostè
i jo per donar-me les dades exactes del seu familiar. Em diu exactament quin dia va ser?
Ahir? Va, doncs em dóna les dades del seu familiar i jo esbrinaré de seguida què va passar.
Estic en contacte directe amb totes dues ABS, tant la del Masnou com la d’Ocata, i, de
seguida que en sàpiga alguna cosa, la hi faré saber, d’acord? Gràcies.
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El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. És per contestar al senyor Frans Avilés, molt breument. Referent al
tema dels contenidors de paper, plàstics i recollida selectiva, ja s’ha fet el requeriment a
l’empresa que porta tot aquest servei, perquè molts estan fets malbé i es demana o que
s’arrangin o que es canviïn. Alguns que havien estat cremats ja s’han canviat i, bé, hi estem
contínuament insistint, igual com vam insistir el del tema d’ADIF i que ja s’ha solucionat.
Esperem poder també solucionar aquest tema aquest en breu.
D’altra banda, pel que fa al tema de les papereres, ja li farem arribar, però el més segur és
que el mes següent ja haurà canviat, perquè anem afegint, cada mes, més papereres al
poble, anem canviat les que estan fetes malbé per unes de noves, a les que hi ha grafits es
van pintant, sempre n’hi ha que es tornen a pintar i nosaltres insistim i les pintem una altra
vegada —serà una lluita, però la continuem fent en aquest sentit. També s’està incrementant
el nombre de papereres en aquest sentit, per poder cuidar tot l’aspecte de la neteja viària,
però ja li ho facilitarem. Gràcies.
La Sra. Noemí Condeminas
Només un parell de coses. Respecte al que em comentava el senyor Màxim Fàbregas del
tema de P3, ja han estat informats els grups de les mesures que hem fet fins ara i no dubti
que seguirem insistint perquè aquest tema es resolgui de la manera més favorable per al
municipi i, per tant, espero que tots, com fins ara heu fet, m’hi ajudeu. I, evidentment, doncs
us enviaré tot allò que hi hagi programat.
I respecte als contenidors d’Humana, una miqueta el senyor Xavier Serra ja ho ha explicat
molt bé, vull precisar que, si bé és cert el que comentàveu, us puc fer arribar també una
memòria que ens va enviar aquesta ONG, de la qual jo coneixia poc també quan vaig entrar,
amb tota la tasca que s’ha fet fora d’aquí, és a dir, en aquest cas concret en un poble en un
lloc de l’Àfrica, on hi ha una seu on estan treballant i on és sorprenent tot el que han portat a
terme. Fins i tot crec recordar que —avui el regidor Eduard García no té gaire veu per
parlar— fins i tot va premiar el Masnou com un dels municipis de la zona que més havia
recollit i, per tant, més havia contribuït en aquesta campanya. Fins i tot se’ns deia si ho
volíem veure in situ i, bé, nosaltres ho vam agrair, vam dir que ens enviessin un vídeo i ens
ho van enviar tot. Per tant, aquesta mateixa informació se us pot fer arribar perquè vegeu el
que se’ns diu i què es fa amb tot això i, per tant, no tenim per què posar-ho en dubte, eh.
Però, si bé és cert, doncs, que la premsa a vegades no acompanya, sembla que la tasca
que realitzen, a priori... Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, molt breument. Per contestar el prec de la senyora Neira, no per tornar a obrir un debat
que portem temps fent-lo, però és que des de la Regidoria de Cultura estem molt satisfets
del punt en què hem arribat a l’Espai Escènic, perquè hem creat un producte cultural, crec
que equilibrat, i estem, de veritat, molt orgullosos de les diferents feines que s’han fet per
arribar fins aquí. Vull dir-li que, a l’anterior programació, hi havia una preeminència de
companyies amateurs. En aquesta programació hi ha un equilibri entre amateur i
professional. Hi ha el GAT i Rauxa va haver de suspendre al juliol i cap a la tardor un altre,
l’Escola de Música, Luz del Alba i l’Agrupació de Dansa. Vam tenir una programació
equilibrada i, en aquests moments, estem treballant ja la programació a partir de finals de
setembre, tant professional com també amb els grups de teatre amateur.
El Sr. Pere Parés
Jo a la senyora Neira. Miri, senyora Neira, jo, particularment, com a alcalde, no dubto dels
mèrits que pugui tenir el senyor Pujadas com a pintor i, per tant, del reconeixement que
aquesta vila li deu. Jo, el que crec que he fet és donar-li trasllat, perquè el que no pot ser és
que en el debat polític, entre nosaltres mateixos, hàgim de decidir quines són les persones o
entitats que són mereixedores de reconeixement, i és per això que tenim la Comissió
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d’Honors i Distincions, que és la que, a nosaltres, al Ple, ens ha de justificar d’una manera
molt clara i transparent qui és mereixedor d’una distinció.
Jo el que li trasllado amb aquesta carta és la petició que em fa aquesta Comissió d’Honors i
Distincions, aprovada per unanimitat entre tots nosaltres, per demanar més informació. Si
vostè em dóna el llibre, nosaltres l’hi remetrem.
És que, sap què passa? Que si nosaltres comencem a anomenar carrers o places o indrets,
vindrà un altre i els anomenarà d’una altra manera. No dic que siguin d’uns o dels altres, no,
però això no pot estar sotmès a les circumstàncies polítiques i, per tant, a la Comissió
d’Honors i Distincions jo crec que li ha de fer arribar aquest prec que vostè manifesta avui i
que jo els el traslladaré.
Senyor De las Heras, ja li contestaré, però com que d’estelades n’hi va una altra, són dues,
dues, aprofitaré quan tingui la informació per contestar-li. Això és un compromís de
l’Ajuntament i d’aquest consistori. Per tant, és un compromís de l’Ajuntament per una moció i
jo crec que, fins i tot, la meva posició com a alcalde, jo crec que fins i tot, és més
representatiu i fereix menys la susceptibilitat allà on són, que era, tal com diu la moció, la
plaça de l’Onze de Setembre o altres indrets, a l’entrada i a la sortida del nostre territori
municipal, perquè a la plaça de l’Onze de Setembre sí que hi havia fins ara la estelada, i
aquí podem entendre que pot haver-hi una confluència més gran de sensibilitats i, per tant,
doncs... Però jo crec que allà on n’hi ha una n’hi haurà una altra, que serà a l’altre cantó del
Masnou, ja que és un compromís de l’Ajuntament. Ja li n’indicarem els costos i qui ho ha
autoritzat. Ho ha autoritzat qui li parla, segurament, i cap inconvenient. Ja li ho farem arribar.
La Sra. Marta Neira
Sí. Senyor alcalde, respecte al tema del pintor Pere Pujadas, a veure, és que m’està enviant
una carta dient-me que porti un dossier. És que, a veure, li recordo que hi ha un arxiu
municipal, que hi ha un servei tècnic que té un Departament de Cultura, doncs els el
demana i els el proporciona a la Comissió d’Honors i Distincions. No estic dient que vostè
decideixi pel seu compte, sinó que aquesta documentació la poden obtenir vostès
directament. És que, vejam, em sembla de pura lògica.
El Sr. Pere Parés
Correcte. Jo traslladaré aquesta petició a la Comissió d’Honors i Distincions i ells actuaran
amb criteri.
11)

Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC-AM d'adhesió a la
declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya aprovat pel Ple
del Parlament de Catalunya

A aquesta moció s’ha incorporat el Grup Municipal d’ICV-EUiA i queda de la manera
següent.
Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC-AM i ICV-EUiA d'adhesió a la
declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya aprovat pel Ple del
Parlament de Catalunya
El senyor Jaume Oliveras Maristany llegeix la moció següent:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent:
“Preàmbul
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El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en
les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català
té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort
Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà
que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions
d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l
des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat
una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas
en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera.
Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el
1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el
Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola
de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta
voluntat de forma clara i inequívoca.
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Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del
dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu
futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través
de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el
garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població
i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del
dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el
conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada
en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb
l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés
econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el
poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i
concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics
i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que
garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord pel Masnou i Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
proposen al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
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Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.”
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM —a excepció d'un regidor—, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 4 vots en
contra (un regidor del Grup Municipal del PSC-PM, el Sr. Ernest Suñé, PP i GIM). S’aprova
per majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Seré molt breu. Bàsicament, ja fa uns plens es va debatre una
moció de característiques similars. Nosaltres entenem que aquestes qüestions no són
purament d’índole municipal, sinó que s’haurien de discutir o s’han de discutir als òrgans
corresponents, que són supramunicipals, però hem d’entendre que un vot, una abstenció,
doncs permetria o no posaria pas un debat que en certa manera té certa importància o
estava en l’agenda, no ja unes polítiques, sinó fins i tot des del punt de vista social o de la
ciutadana i, per tant, doncs no em semblaria malament que es pogués debatre sobre aquella
qüestió en aquest Ple.
Ara, això ja és reiteratiu i, per tant, creiem que no és acceptable i, si, a més, a això li afegim,
i sense valorar-ne el contingut, si a això li afegim que, a la primera de les mocions que va
ser aprovada, el que ens ha costat de moment és que se’ns interposi recurs contenciós
administratiu contra l’adopció d’aquells acords que podria suposar part de les despeses que
per molt que assumeixi la Federació Catalana de Municipis, en definitiva, són recursos
públics que, sota el nostre entendre, doncs, es malbarataran, perquè no crec que siguin els
municipis els que hagin de prendre aquest tipus de declaració i, per tant, s’estan
extralimitant certes competències i això significa, a la nostra manera de veure, que s’estan
malbaratarant diners públics, però, a part del contenciós, el que pot significar també, és que
hi hagi una condemna en costes en aquest procediment contenciós a què ha de fer front el
municipi del Masnou i, per tant, ja veurem qui haurà de ser qui afronti aquell pagament o
aquell hipotètic pagament en el cas que hi hagi una condemna en costes per, segons la
Delegació del Govern, prendre acords que s’extralimiten de les competències municipals.
Al seu moment deixar entre cometes que en aquest Ple es pogués debatre o es pogués
jugar al joc aquest de la independència que, ja et dic que no, ja diem que no correspon a
aquest municipi, a aquest Ple, però, a la vista que això pot comportar repercussions
econòmiques a les arques municipals, aquí, el nostre Grup ja s’ha de plegar, ja s’ha de
posar més ferm i dir “escolti, autoritzem tot el Ple per a les qüestions municipals, per a
aquelles qüestions que afecten el dia a dia dels ciutadans i de les quals tenim
competències”, eh, que són moltes i molt importants, resoldre els veritables problemes que
tenen els ciutadans en el dia a dia, i deixar aquestes qüestions d’índole supramunicipal a
aquells òrgans on en aquests moments s’estan discutint, el Parlament de Catalunya i el
Congrés dels Diputats, als quals realment correspon la tasca de declarar-se o no declarar-se
territori lliure, sobirà, o totes les qüestions que es diuen.
Per tant, espero i desitjo que, dintre del possible, doncs no es tornin a presentar mocions
d’aquest tipus en aquest Ajuntament. Entendré que, lògicament, dintre de la llibertat i la
forma legítima de cada grup municipal, no us ho desitgi, però a mi m’agradaria que no es
produeixi i ens centréssim en altres qüestions més importants en aquests moments. No cal
recordar la situació econòmica que vivim, no cal recordar el gran índex d’atur que hi ha,
també al Masnou, i, per tant, centrem-nos els esforços a millor aquests punts.
Abans, el company d’Iniciativa, Màxim Fàbregas, ha demanat que volia un informe exhaustiu
dels costos directes i indirectes del que havia suposat la tramitació de la sanció a Transports
Urbà d’Aragó, perquè deia que amb 120 euros havien perdut diners. Doncs, si aquell grup
municipal, a partir d’ara, comença a demanar els costos directes i indirectes de la tramitació
de totes les mocions que no tenen contingut municipal, de les quals no tenim competències
i, per tant, ens estem extralimitant, potser ens emportarem una sorpresa, no? De moment,
no ho volem fer, però segurament haurem de començar també a demanar quin cost és
32

aquest i per què l’ha d’assumir tota la ciutadania si no són competències municipals i, per
tant, no tenim aquesta potestat per decidir determinades qüestions.
D’això ja en parlarem, però, bé, sí que hi hem votat en contra, perquè el que no podem
permetre és que hi torni a haver la possibilitat que a l’Ajuntament li torni a costar diners una
qüestió que no és gens pacífica, una qüestió que lògicament aborda diferents sensibilitats,
que no és una qüestió que sigui unànime. Per tant, respectem la pluralitat d’opinions i no ens
fiquem, entre cometes, en merders que poden costar diners a l’administrat. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hem votat que no, en línia amb el que defensem,
igual que el que vam votar al Parlament de Catalunya. De fet, no volia fer ara gaire
explicació del perquè hem votat no, hem presentat també una moció de suport a la postura
que vam tenir nosaltres aquell dia. Si és admesa, doncs ja la llegirem i, si no és admesa,
doncs acabarem d’explicar-ho.
Només vull comentar tres coses i, és clar, jo tampoc no sóc un gran jurista ni especialista en
temes en els quals entra, entre cometes, una sèrie de contractes. Estem parlant de
contractes socials, contractes de país, entre nosaltres. Jo només volia comentar que hi ha
una part que és molt maca d’aquesta moció, quan parlen de legitimitat democràtica, per
descomptat, quan parlen de transparència, per descomptat, qualsevol procés polític,
qualsevol procés democràtic, ha de tenir transparència, és que no posar-ho seria incoherent.
Quan parlen de diàleg, home, per descomptat! L’època dels trets crec que queda molt lluny.
Quan parlen de cohesió social, home, faltaria més. Quan parlen d’europeisme, bé, ja som
europeus, ja som dins de la Unió Europea. Es pot continuar parlant de molt europeisme,
però, avui dia, som europeus de ple dret. No sé si ho podríem deixar de ser i haver de tornar
a començar des de zero, però quan parlen d’europeisme, ja som europeus. Quan parlem de
legalitat, per descomptat, quina legalitat? Quan parlem de paper principal del Parlament, el
que li pertoca. Quan parlem de participació, per descomptat.
Això són paraules molt maques. Només hi ha punt de col·lisió, que és l’eix de la qüestió i és
el que ho desencadena tot: quan parlen de sobirania. Quan es parla de sobirania en aquesta
moció es diu: “el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica —segons
plantegen— caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà”. I això entra directament en col·lisió
amb la norma constitucional, no cal ser un gran jurista, ja que diu, el títol preliminar: “La
sobiranía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” Els
poders de l’Estat, són entre d’altres, les autonomies, l’Estatut d’autonomia, etcètera. O sigui,
tota la resta està bé, però aquest punt és la col·lisió principal respecte d’aquest
plantejament.
Com he dit abans, no m’estendré més amb aquest tema. És un tema que està prou parlat i
suposo que se’n continuarà parlant més. Jo espero que no sigui en pròxims plens, com diu
el company Avilés, i parlem més de coses que són del poble. Potser no és mala idea
començar a demanar costos de tot, però, bé, si no ens tornaríem comptables analítics de
costos i no és la nostra feina, sinó que és una altra. Si tinc ocasió m’explicaré una mica més
àmpliament, en la moció següent i, si no, faré el comentari oportú. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Jo crec que Iniciativa forma part de la ponència. Per tant, jo donaria la paraula, si li sembla,
al PSC. Vol...? Senyora Neira.
La Sra. Marta Neira
Bé. Jo sí que seré breu. Parlo en nom del Grup Municipal Socialista menys un, com ha
quedat evidenciat. Amb el nostre vot, de la majoria del Grup Municipal Socialista, volem
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deixar palès el nostre suport una vegada més al dret a decidir del poble de Catalunya. Ja ho
hem manifestat en altres ocasions en aquest mateix Ple.
També volem dir que per nosaltres és evident que s’ha embolicat bastant la troca amb el
concepte de sobirania. Creiem que amb interessos partidistes dels uns i dels altres. Per
nosaltres és claríssim: la sobirania no és més que l’exercici del dret a decidir, de manera
que, arribat el moment de la consulta, doncs cadascú s’expressarà sobiranament a favor
d’una opció o d’una altra. Jo crec que, ara, el que és important és que es pugui garantir que
la consulta es pugui dur a terme en un ambient de normalitat democràtica, que sembla que
això està sent una miqueta difícil. Jo desitjo que les coses vagin en aquest sentit i que el
poble de Catalunya es pugui manifestar i, escolti’m, el poble espanyol, de moment, doncs,
en formem part i enlloc no diu que hagi de ser tot el poble espanyol, una part, de moment.
És una interpretació.
El Sr. Pere Parés
El senyor Suñé, si vol, pot defensar el seu vot particular.
El Sr. Ernest Suñé
Jo li ho agraeixo senyor alcalde, però la meva postura queda prou clara i no crec que calguin
més explicacions. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí, m’explicaré. La present moció és de suport de la declaració aprovada pel Parlament de
Catalunya pels grups de CiU, ERC i ICV-EUiA, i, en aquella ocasió, parcialment, de la CUP,
que recordeu que, dels tres diputats, un va votar a favor i dos es van abstenir. I segueix i
amplia el que ja havia portat al mateix Parlament de Catalunya i que va ser presentat pel
nostre Grup en forma de moció i aprovat per aquesta sessió plenària a l’Ajuntament del
Masnou, a l’octubre de l’any passat.
El nostre Grup reitera el seu compromís absolut amb les llibertats democràtiques, amb el
dret d’autodeterminació, la sobirania del poble de Catalunya i la cohesió social. Les llibertats
democràtiques impliquen també el reconeixement de la plurinacionalitat dels pobles de
l’Estat espanyol i el seu dret inalienable, de cada un, d’escollir el seu futur col·lectiu.
Aquest dret d’autodeterminació fou una de les reivindicacions unitàries del moviment
democràtic antifranquista a Catalunya, l’Assemblea de Catalunya, i és tan vàlid de
reivindicar avui com ho era als anys setanta. Sobirania del poble de Catalunya, perquè, per
nosaltres, Catalunya ha de ser un sol poble, però, precisament per això, ha de residir en
aquest poble la sobirania sobre el seu propi futur. I, finalment, però no menys important, en
la cohesió social, ja que Catalunya ha de ser, com deien, un sol poble, i ha de tenir clar que
no existeix cap projecte nacional sense que hi hagi cohesió social.
Ja l’explicació del vot de la moció esmentada deia: seria suïcida obviar el gran suport que
tenen avui les posicions sobiranistes entre els nostres ciutadans i ciutadanes, però també ho
seria menystenir altres posicions polítiques i no voler exercir la democràcia. Nosaltres hem
volgut oferir, en aquesta moció, la que vam presentar a octubre, un punt de trobada entre
tothom, de tots aquells que pensem que, en democràcia, és el poble el que decideix i no els
papers, les institucions, ni els parlaments, i menys encara els tribunals o els militars, i aquest
és el tema. Creiem o no creiem en la democràcia? Acceptem o refusem el dret de tots els
pobles a la seva autodeterminació? Acceptem o no acceptem els tractats internacionals que
fan referència a aquest tema?
Volem parlar, debatre i votar democràticament, o volem imposar les nostres idees sense
importar-nos les dels altres, encara que siguin majoria? I, evidentment, també caldrà fer-nos
la pregunta de si considerem Catalunya com una nació o no.
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Donem avui, de nou, suport a allò que hem defensat al Parlament de Catalunya, però, igual
que allà, volem posar l’accent sobre la necessitat de fer pedagogia, que el dret a decidir, la
voluntat democràtica de decidir entre tots i totes conquereix els carrers i les places de les
nostres viles i ciutats, sí, i especialment allà on pot semblar més difícil, perquè la defensa de
la sobirania del poble i del dret a l’autodeterminació és la defensa de la democràcia i no la
defensa d’una determinada articulació o no de Catalunya amb l’Estat.
Aquesta articulació, si s’exerceix aquest dret, serà el que la voluntat del poble de Catalunya
vulgui. Per això cridem de nou tots els demòcrates a defensar aquests principis, alhora que
de manera legítima es pronuncien sobre les seves preferències, independència, federalisme
o autonomisme; la democràcia i el respecte al poble així ho demanen. I aquest, és un procés
que, d’acord amb la declaració del Parlament, serà liderada per aquesta institució, que és
representativa de la voluntat política dels catalans i catalanes i està composta pels diputats i
diputades sorgits de les eleccions més participatives de la història d’aquesta institució.
I, tot recordant Espriu, del qual celebrem aquest any el centenari, voldríem citar els seus
versos “i ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”, que, si no ho
recordo malament, són l’inici del càntic en el temple i estaria editat dintre de Pell de brau.
Volia, finalment, mostrar la nostra solidaritat a l’Equip del Govern, que ha vist com la
delegada del Govern del PP a Catalunya —hi insisteixo, la delegada del Govern del PP a
Catalunya— ha interposat una acció legal contra la decisió d’aquest mateix Ple en referència
a la declaració del Masnou com un territori lliure i sobirà, a la qual nosaltres no vam donar
suport.
Aquesta senyora Llanos vol imposar a cop de jutjat les seves idees a tots els catalans i
catalanes. Sí, és veritat, però no s’ha ajustat a la Constitució, però, llavors, tots els que no
combreguen amb la totalitat de la Constitució no tenim cabuda dins el sistema democràtic? I
si no hi tenim cabuda, què hem de fer? Renunciar a les nostres idees? Tot això fa un tuf
antidemocràtic. Per cert, i aquells que incompleixen sistemàticament els preceptes
constitucionals, com el dret al treball i el dret a un habitatge digne, com és que no són
perseguits legalment?
Aquest mal govern del PP, que ha portat el nostre país a la taxa de desnonaments més alta
de la història i a un volum d’aturats sense comparació, si tingués un mínim de decència i
després d’haver enganyat els seus electors, dimitiria i es presentaria a unes noves eleccions
amb el seu programa de veritat i no amb un recull de contes de fades que no pensaven
complir.
Per cert, el nostre Grup va presentar ahir, i ha obtingut el suport de la majoria parlamentària
catalana, tothom excepte PP i ciutadans, la demanda de presentació de la senyora Llanos
davant del Parlament de Catalunya, demanda que ha d’atendre obligatòriament, encara que
pot declinar. Veurem si democràticament dóna explicacions al Parlament de Catalunya o
prefereix continuar la seva particular cacera de bruixes sense donar la cara.
Respecte a algunes intervencions anteriors, és un debat molt vell saber si una moció té
efectes sobre la nostra població o no. Ho estem debatent em sembla que des del principi de
la democràcia i la pregunta és: quins són els temes que afecten o quins no la nostra
població? I, en tot cas, per al nostre Grup és evident que aquest consistori té, no només el
dret sinó el deure, de representar la ciutadania i prendre decisions sobre elements que
afecten la totalitat de la població.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, només vull dir que, com que el senyor Eduard García s’ha quedat sense gens de veu,
tancarà la ponència i ens representarà també el senyor Oliveras amb el seu tancament.
Només vull apuntar una cosa, el nostre vot favorable, que no podia ser d’una altra manera,
evidentment, a la declaració de sobirania i el dret de decidir del poble i no estic gens d’acord
amb, vostè, senyor Frans Avilés, ho sento, que és un tema que no és municipal. No hi ha res
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més democràtic que els ajuntaments. Són el primer escalafó de la representació del poble,
per tant, quin millor lloc que aquest per començar a decidir les coses i d’aquí anar-les pujant
cap a amunt. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, molt breument, perquè crec que la moció que hem aprovat avui és prou explícita i,
evidentment, s’ha presentat amb la voluntat d’aconseguir el màxim consens possible, perquè
és la mateixa resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya. Jo crec que hi ha un
element important que ens afecta: el món local no pot ser indiferent al futur del nostre país,
perquè els ajuntaments són la peça fonamental que construeix el país dia a dia, i la mateixa
resolució del Parlament de Catalunya diu que el món local ha de ser partícip d’una manera
activa d’aquest procés i, per tant, si el Parlament de Catalunya ens ho diu, els ajuntaments
de Catalunya hem de ser receptius a la voluntat i a les demandes que fa el nostre Parlament
i, per això, crec que és lògic i és coherent que avui ho hàgim presentat i agraeixo el suport
del conjunt de regidores i regidors que ho han votat. Ho portem en aquest Ple municipal
perquè crec que tenim l’obligació de fer-ho, perquè és una resolució molt important que ha
aprovat en aquest mandat el Parlament de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou no pot estar
al marge d’aquest procés i, també, per què no dir-ho, com s’ha comentat abans, vull dir que
hi ha hagut aquí unes denúncies de la delegada del Govern que, evidentment, a part de
criticar-ho i rebutjar-ho políticament, sense cap fonament jurídic, amb acords que s’han pres
en aquest Ajuntament i, per tant, si volen continuar perdent el temps amb aquesta tasca tant,
diguem-ne, sense sentit, per dir-ho d’alguna manera, doncs que continuïn, però,
evidentment, nosaltres per això no variarem la nostra posició i continuarem endavant,
perquè és la nostra obligació com a membres d’aquest Ajuntament i representants també
d’una part de la voluntat popular. I aquesta és la nostra voluntat.
És evident que el concepte de sobirania és fonamental en aquesta declaració, que
Catalunya ha de ser subjecte polític i jurídic, perquè, evidentment, si no, no té sentit el dret
de decidir, sinó que estem parlant d’una altra cosa, perquè si nosaltres no podem decidir, no
som subjectes polítics per prendre les decisions, tota la resta són debats que no porten
enlloc i que no tenen sentit, no? I més en alguns moments com els que vivim d’una forta
involució democràtica. Després ho veurem en una altra moció que hem presentat que afecta
molt directament el món local, una involució democràtica en molts àmbits que està en
aquests moments intentant tirar endavant el Govern de l’Estat.
A banda d’aquesta involució democràtica, creiem que el que posa aquesta moció és el dret
de decidir sobre la taula, Catalunya com a subjecte polític, i el que pensem, almenys alguns,
és que l’única solució que tenim davant de la involució democràtica és la construcció d’un
estat propi i aquest és el camí. Evidentment aquesta moció recull diferents sensibilitats,
però, almenys, el camí que hem pres alguns és la construcció de l’estat propi, diem el que
anomenem clarament com a independència del nostre país, dins la Unió Europea, i aquest
és un objectiu irrenunciable i, n’estic convençut, la història ens hi porta, i els ajuntaments
han de ser una part activa i fonamental d’aquest procés, perquè, quan parlem de
participació, no només és que el Parlament ha de tenir un protagonisme, sinó que cada
societat civil ha de tenir un protagonisme, és evident, però els ajuntaments són també una
peça fonamental per a aquest procés del dret a decidir, per a aquest procés de l’estat propi i
per a aquest procés d’aconseguir la nostra independència del nostre país. I aquest és el
compromís que jo crec que avui tornem a refermar en el nostre Ajuntament, i qualsevol altra
circumstància que hi hagi en el futur continuarem, també, amb aquest compromís de fidelitat
a aquests objectius de llibertat nacional d’independència i de justícia social, que és el
compromís que té almenys l’Equip de Govern i tots els regidors i regidores que avui signem
aquesta declaració solidària amb el Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Article 50 del ROM: qualsevol regidor, que, pot ser o que seria, concretament diu, “sigui
contradit, té dret a rèplica”, en aquest cas i, a més a més, aprofito la frase del Churchill: “Mai
no pensaré com vostè, però sempre defensaré que vostè pugui defensar la seva opinió.”
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Això m’encanta, senyor alcalde. M’ha agradat molt. De fet, la rèplica és per al senyor Serra,
és clar, evidentment. El senyor Xavi Serra i jo tenim aquí una pilota, de tant en tant surt i
avui ha tornat a sortir. Bé, ara la hi torno jo tranquil·lament, també.
Primer, comentant el tema de la senyora Llanos de Luna, delegada del PP, és Llanos de
Luna, la delegada del Govern a Catalunya del PP, com podia ser del PSOE, com podia ser
d’algun altre partit, correctament, senyora que, per cert, per al públic els ho explico, coneix
molt bé el Masnou, perquè ens va fer una xerrada aquí fa un temps quan no era delegada
del Govern i la vam convidar aquí, a casa nostra.
La senyora Llanos de Luna, com a delegada del Govern, doncs aplica el que està dins de
les seves competències, com tot polític ha de fer, i ella té cura d’aplicar dins de les seves
competències el que pensa que s’ha fet malament. Si després es demostra que no ha estat
així, doncs per això hi ha les normatives i les lleis, per això tenim una democràcia, tenim un
estat de dret i etcètera. Ella no tirarà endavant res que pensi que no ha estat correcte i, si ho
ha fet, és perquè pensa que hi pot haver hagut una il·legalitat, després es dirà. Això és com
tot, tot té el seu procés, després ja en parlarem.
Respecte d’un segon punt. No és per contestar-li això. Del PP ha comentat un altre tema: els
desnonaments que s’estan produint gràcies, deia, al PP. El PP fa un any i escaig que
governa i els processos de desnonament, com a mínim, triguen entre un any i mig o dos
anys, de mitjana, i les situacions d’impagament es produeixen abans, amb la qual cosa, si
tirem una mica més enrere, vull recordar al senyor Serra que el PP no governava. Bé, per
això, a cadascú les seves coses. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Tenim dues mocions d’urgència. La primera és una moció registrada avui a les
12.15 h. La presenta el PP del Masnou i diu així —ho dic per substanciar-ne o no la
urgència—: “Al Ple de l’Ajuntament del Masnou. Moció d’adhesió a la moció del PP de
Catalunya davant la declaració de sobirania feta al Parlament de Catalunya”.
Debatrem aquesta moció, però abans hem de sotmetre a la votació si n’escau o no la
urgència.
El Sr. Francisco Avilés
Aquí, fins ara, sempre s’havia llegit, fins ara. Si ho han canviat... No, no, fins ara s’havien
llegit i després se’n feia la votació...
El Sr. Pere Parés
Sí, sí. No, no, té raó. I després en justificarem la urgència en funció del que hagi llegit. Que
si després arribem a la conclusió que no és urgent, li hem donat una feinada, eh.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, jo, si m’ho permet senyor alcalde, per estalviar-li en tot cas una feinada, no, no tinc cap
inconvenient a fer-ho, al revés, fem primer la urgència i després...
El Sr. Pere Parés
No, no, hi té tot el dret!
El Sr. Federico Manuel de las Heras
No tinc cap problema!
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El Sr. Pere Parés
Llegeixi la moció i després en justificarem la urgència.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé. M’estalviaré l’exposició de motius de la moció. Aquesta moció es va presentar quan es
va votar precisament el que s’ha exposat al Parlament de Catalunya i és la postura que va
tenir el Partit Popular al seu moment.
L’exposició de motius és llarga, com totes. L’obviaré i aniré als punts principals de la moció.
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal del PP presenta la moció següent:
a. Moció d'adhesió a la moció del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
davant la declaració de sobirania feta al Parlament de Catalunya
El senyor Federico Manuel de las Heras llegeix la moció següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura al Parlament de Catalunya. Durant
els propers 4 anys el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a representació dels
ciutadans de Catalunya, han de saber donar resposta als problemes que dia a dia afrontem
els catalans.
Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d’Espanya i d’Europa, està immersa en la
pitjor crisi econòmica i financera que recorda la nostra generació. En els darrers quatre
anys a Catalunya, l’atur s’ha incrementat en 496.700 persones. Segons les últimes dades
840.400 catalans no tenen feina i la taxa d’atur ha passat del 8,95% el 2008 al 22,56%. I
un segment de població que més està patint la crisi que viu el nostre país, són els joves
que, amb un 49,01% d’atur veuen llastrat el seu futur, sovint, després d’anys de preparació
i esforços.
Però aquesta no és només una crisi d’atur, una més que discutible gestió dels governs de
la Generalitat han deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi financera que es
tradueix en exigències de control del dèficit i del deute públic, exigències que d’altra banda
venen imposades del compromís amb el marc europeu, i per tant de la Unió Econòmica i
Monetària. De manera que si no es prenen mesures correctores urgents, difícilment
Catalunya podrà complir amb els objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya.
En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. Durant el tercer trimestre de 2012,
segons el Banc d’Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 51.938 milions
d’euros, és a dir, al 24,1% del PIB català.
Dades com aquestes demostren l’evident deteriorament de l’economia de Catalunya, una
situació que es veu agreujada amb la caiguda de la demanda interna del consum i de la
inversió privada, així com pel tancament d’empreses.
Catalunya, en els últims divuit mesos, ha perdut més de 6.000 empreses i més de 8.000
autònoms.
A més de l’afectació que sobre l’estat del benestar té l’increment de l’atur, les polítiques de
despesa incontrolada han acabat de posar en risc els serveis públics. Garantir l’estabilitat
pressupostària i la reducció dels dèficit no ha de ser incompatible amb garantir l’estat del
benestar, i en aquest sentit estem convençuts que a Catalunya podem treballar per una
millora del finançament de la Generalitat que vagi lligada a una millora generalitzada dels
serveis públics.
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Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió del model de finançament de les
comunitats autònomes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser una prioritat
aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya. Aquest nou sistema
ha de resoldre el problema sistèmic d’insuficiència financera de la Generalitat per atendre a
les seves competències, així com respectar el principi d’ordinalitat, garantint el principi de
solidaritat, entès aquest com a finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i de
competir de l’economia catalana.
Els nous recursos que pugui generar aquest nou sistema de finançament hauran d’anar
destinats a sufragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, per garantir els drets
bàsics dels ciutadans i posar en marxa polítiques de foment del creixement econòmic i de
creació d’ocupació.
L’economia catalana i els catalans no podem esperar més, ni refiar de quimeres incertes, i
sense futur. Esperem que les prioritats del nou govern de la Generalitat i d’aquesta X
Legislatura al Parlament, estiguin centrades en guanyar competitivitat, generar ocupació i
recuperar la nostra credibilitat dins i fora de les nostres fronteres. Els catalans necessitem
que el Govern posi definitivament les bases per a la recuperació econòmica del nostre
país.
Ara no és moment de posar en marxa projectes polítics deslleials amb Espanya i amb els
catalans. No és moment d’inventar vies d’escapament cap a una suposada independència
quan el que es necessita és treballar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.
Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s’ha de contribuir a sortir de la crisi. Les
institucions catalanes tenim competències sobre matèries en les que podem treballar per
incidir en la reducció l’atur i en la generació d’activitat econòmica i ocupació. Només cal
determinació per fer-ho i coratge per emprendre el conjunt de reformes que Catalunya
necessita.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
següent:
El Parlament de Catalunya manifesta que:
1.
L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Legislatura i d’aquesta Cambra ha de
ser la sortida de la crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit públic i del
endeutament de la Generalitat. En aquest sentit, cal assolir un acord estratègic per a
l’ocupació a Catalunya.

Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Parlamentaris d’aquesta Cambra es
comprometen a impulsar, d’acord amb el Reglament del Parlament, la celebració d’un
debat general sobre la crisi econòmica i financera i els seus efectes, que tingui com a
objecte del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els quals, hi podrien haver
els següents:
−
Una nova política industrial: Catalunya necessita dissenyar una nova política
industrial, transversal, basada en la internacionalització, la recerca i la innovació. La
competitivitat ha de ser el motor de la nostra industria i per això caldrà superar els actuals
obstacles en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, per situar la industria
catalana a Europa i el món.
−
Una nova política de formació dels treballadors: aprofundir en el nou model de
formació professional dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràctica en empreses
que faciliti la inserció dels estudiants en un mercat de treball cada vegada més exigent i
competitiu.
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−

Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de les petites i mitjanes
empreses: en un moment de greus dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar
noves fórmules de finançament basades en noves modalitats creditícies, el capital risc,
l’accés al mercat alternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, els
“businessangel”, el “crowfunding”, etc. Sense oblidar la introducció de canvis en el marc
fiscal sempre que l’escenari pressupostari ho permeti.
−

Foment i suport de l’activitat emprenedora: Catalunya ha de recuperar la capacitat
emprenedora que ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els emprenedors
necessiten que les administracions remoguin els obstacles burocràtics per a la implantació
de noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament amb mesures de suport
(desgravacions fiscals), i que creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

−
La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de materialitzar definitivament la
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic servei
d’intermediació entre els operadors del mercat laboral.
−

La racionalització i simplificació de l’Administració: la necessitat de millorar la
gestió dels serveis públics, prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells costos que no
incideixen en la qualitat del servei, comporta que revisem l’organització de les nostres
administracions públiques.

2.
És necessari un nou model de finançament per a Catalunya. En aquest sentit, el
Parlament insta el Govern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de finançament
singular per a Catalunya, que representi un model propi, amb capacitat normativa, dins del
règim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria basar en:
−

L’increment dels impostos cedits i de la participació en la cistella d’impostos estatals.

−

L’establiment de fórmules de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per a la gestió, la recaptació, la liquidació i la
inspecció de la totalitat dels impostos propis, cedits i transferits.
−
Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix el manteniment de la posició
catalana respecte la seva pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanismes
d’anivellament.
−
Garantir el principi de solidaritat, entenent que aquesta ha de ser finalista per tal de
no perjudicar la capacitat de créixer i competir de l’economia catalana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de finançament es destinaran a sufragar
les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, polítiques de foment del creixement
econòmic i de creació d’ocupació, així com al compliment de les legislació catalana en
matèria de limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.
D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre l’administració autonòmica i les
corporacions locals, la Generalitat ha de fer partícips als ens locals catalans d’una part
substancials d’una part d’aquests nous recursos.
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular del Masnou proposa la adopció dels
següents acords:
Primer.- Donar suport a la declaració del Partit Popular de Catalunya, presentada al
Parlament el 23 de Gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya.”
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 20 vots a favor
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita) i 1 vot en contra (GIM).
S’aprova la urgència per majoria absoluta.
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El Sr. Pere Parés
Molt bé, ara debatrem la moció. Per tant, ja l’ha llegida. Si vol, la pot defensar, pot explicarne les raons abans de votar-la.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé. Quan he comentat abans el punt de per què hem votat en contra de l’altra, més o menys
ja vinc a explicar d’una altra manera les raons per les quals hem votat i per què hem
presentat aquesta moció.
Jo agraeixo al senyor alcalde, al consistori, que hagin votat a favor d’aquesta urgència,
perquè sabia perfectament que es podia votar també que no. Podia ser tant que sí com que
no. Jo us agraeixo que s’hagi votat i m’hàgiu donat l’oportunitat de poder-la llegir en aquesta
cambra petita nostra que és el consistori del Masnou.
De fet, no vull entrar en més debat. Penso que és innecessari en aquests moments sobre
temes ja defensats i postures poc clares que defensem els uns i els altres dins del consistori.
Només agraeixo al senyor alcalde i a tots els regidors, la postura que han mantingut i
seguim amb l’ordre del Ple. Gràcies, senyor alcalde.
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyor De las Heras. Ara procedirem a votar la moció i després farem l’explicació
de vot.
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 2 vots a favor (PP), 18 vots
en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 1 vot d’abstenció
(GIM). La moció queda rebutjada.
El Sr. Francisco Avilés
Si no li fa res, jo faré una explicació de vot conjunta a la moció també que ve properament,
és a dir, per les dues faré una mateixa explicació.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Com que em passen la batuta anteriorment, ara en tot cas em fixaré en aquelles coses de
què no he parlat abans, no.
Deixi’m fer esment, en tot cas, sense sentit, de l’apartat dos de la moció presentada, on es
diu que cal un nou model de finançament per a Catalunya. Literalment diu: “un model propi
amb capacitat normativa dins del règim comú de la LOFCA”. Però, escolti, si el Govern del
PP no respecta ni allò que estableix l’Estatut actual quant al repartiment d’inversions. Això
és la realitat, la realitat d’avui. Algú pensa que són creïbles aquestes promeses després de
les declaracions del senyor Rajoy quan se li va demanar un pacte fiscal, que va dir que no
mouria ni un dit i que no hi havia cap possibilitat de millorar el finançament particular de
Catalunya?
Respecte d’un dels aspectes que passa desapercebut en aquesta moció, només ni ha em
sembla que cinc o sis paràgrafs, bé, un paràgraf en cinc o sis línies, però que parla un altre
cop de la reducció de l’Administració pública, etcètera, de l’eficiència eficàcia, es diu, ara,
que això equival sempre a reducció i retallades.
Respecte d’això, en tot cas, hi ha un document relativament recent del Fons Monetari
Internacional sobre el que representa la política que s’està fent en aquest país i jo llegiré en
tot cas la notícia que es va donar, que és força curta. Està en castellà, això sí:
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“El Fondo Monetario Internacional reconoce en un informe que algunos de sus pronósticos
subestimaron los efectos de las medidas de austeridad en el desempleo y el crecimiento del
producto interior bruto (PIB).
El documento, firmado por el economista jefe del Fondo, Olivier Blanchard, y Daniel Leigh,
concluye en uno de sus puntos: "Hemos encontrado que los realizadores de pronósticos
subestimaron significativamente el incremento en el desempleo y la caída en el consumo
privado y la inversión asociados a la consolidación fiscal".
El informe, publicado este jueves —el 4 de gener exactament—, analiza el efecto de los
"multiplicadores fiscales", que estiman la capacidad de una economía en recesión para
hacer recortes de gasto y subidas de impuestos en el corto plazo con la esperanza de
conseguir una recuperación rápida.
Por ejemplo, se podrían dar casos en economías avanzadas, como las europeas, en las que
un euro de consolidación fiscal suponga una pérdida de más de un euro en el PIB del país,
cuando en algunos casos se estimó que esta pérdida sería de la mitad, lo que justificaba un
fuerte ajuste para reconducir la economía.
En un comentario remitido a Efe por correo electrónico, Blanchard reconoce que el FMI hará
cambios en la manera en que evalúa la necesidad de la austeridad en economías
desarrolladas como las de Europa, donde algunos países en crisis no están obteniendo los
resultados esperados pese a las medidas de consolidación.
“En algunos países hemos revisado nuestros pronósticos para reflejar ésta y otras
investigaciones. Por ejemplo, en Portugal hemos relajado los objetivos de déficit", indicó
Blanchard.
El documento, altamente técnico, desarrolla una preocupación que ya apuntó el Fondo en su
Informe de Perspectivas Económicas Globales en octubre del año pasado, en el que
reconocía que el efecto multiplicador de los recortes y subidas de impuestos era más
negativo de lo esperado en economías desarrolladas durante la recaída de la crisis.
Esto también incluye los análisis realizados por otros organismos que evalúan el impacto de
las reformas, como la Comisión Europea o la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.”
No crec que calguin gaires comentaris, excepte dir que ni l’FMI ni l'OCDE no són
organismes menors en el concert econòmic mundial i que, ambdues organitzacions no
destaquen per tenir posicions ni progressistes ni agosarades, sinó que sempre estan dintre
del que se’n diu els principis liberals en l’economia. Però ja ni ells creuen que aquestes
mesures ens portin enlloc més que a noves rebaixes de PIB i augments de l'atur.
El Sr. Pere Parés
Senyor De las Heras, té la paraula com a ponent, si vol tancar.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé, em remeto una mica al que vaig comentar al principi de la ponència. El tema del senyor
Serra, bé, tampoc no faré ara un debat d’economia mundial, perquè el debat podria ser molt
més ampli i segurament molt més complex del que ens ha plantejat amb aquestes
interessants línies, no. Podria fer-li molts comentaris, però penso que ara no toca. Res més.
Gràcies.
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Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA i ERC-AM
presenten la moció següent:
b.

Moció presentada pels grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA i ERC-AM en
defensa de l'autonomia local i del règim competencial local de la Generalitat de
Catalunya

El senyor Jaume Oliveras Maristany llegeix la moció següent:
“Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les
principals característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat
pretén impulsar properament.
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de
veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un
marcat caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma
del règim local que ignora les competències exclusives que té assumides la Generalitat de
Catalunya en règim local, tal i com s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I
això és inadmissible. No acceptem un nou atac a l’autonomia catalana i municipal encobert
amb arguments econòmics i d’eficiència financera.
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és
inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels
serveis que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a la
ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens
del món local i que respongui als models d’organització de l’administració del segle XXI.
Per això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei
de Governs Locals.
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del
propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania del Masnou d’aquesta
necessitat, els grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA i ERC-AM, proposem
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències
exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament del
Masnou a aquesta defensa.
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de
Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible
reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les
competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una
proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de
Catalunya en el termini de temps més curt possible.
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que
pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les
realitats diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del
Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els
partits amb representació a les cambres legislatives esmentades.”
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El Sr. Jaume Oliveras
La justificació de la urgència vindria donada per la mateixa exposició de motius, ja que es
tracta del que va aprovar el Govern de l’Estat el divendres 15 de febrer, aquest informe, que
feia molts mesos que n’esperàvem l’aprovació i dels qual han corregut diferents esborranys,
diferents versions, alguns articulats, altres no, i que ara començarà tot un procés i, per tant,
és important que, si no en aquest Ple doncs els ajuntaments de Catalunya comencin a
prendre posició en una cosa que evidentment ens afectarà, per desgràcia, molt directament.
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 20 vots a favor
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita) i 1 vot en contra (GIM).
S’aprova la urgència per majoria absoluta.
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM i ICV-EUiA), 2 vots en contra (PP) i 2 vots d’abstenció (GIM i la regidora no
adscrita). S’aprova per majoria absoluta.
La Sra. Judit Rolán
Molt breument, ho intentaré. Simplement vull justificar la meva abstenció a la moció, amb la
qual podria estar d’acord però no tenia constància de la seva presentació ni del seu redactat,
amb la qual cosa, per això, es justifica la meva abstenció. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Quant al rebuig que ha mostrat aquest Grup Municipal en relació
amb les urgències de les dues mocions, ve donada perquè són mocions intemporals que es
podrien haver presentat de forma ordinària al proper Ple i, per tant, no hi havia una urgència
necessària ni justificada que ens obligués a prendre la decisió en aquest mateix Ple.
La moció que ha presentat el PP, doncs, no deixa de ser una declaració d’intencions de la
seva formació i, per tant, doncs, serà vigent avui i al proper Ple.
I, quant a la moció que han presentat la resta de grups sobre la nova distribució de
competències locals, en definitiva, és un tràmit que comença ara i que, per tant, tindrem
molts mesos més per presentar-la, per parlar-ne. En definitiva, és a dir, és un tràmit
parlamentari. Per tant, es podria haver aportat o presentat per registre en el termini ordinari
o fins i tot hauria pogut passar per Comissió Informativa i hauria estat debatuda, com a
mínim, doncs, per altres mitjans que no per una urgència que entenem que no és justificada.
I quant a l’abstenció, home, jo el que sí que demanaria és que, si és possible, jo no és que
faci una recomanació, però sí potser un suggeriment. Si és possible deixar
d’instrumentalitzar i polititzar el Ple del municipi en funció dels interessos polítics puntuals,
com hem pogut veure en aquestes dues mocions, home, nosaltres, el nostre Grup ho
agrairia. Si no és així, entendrem que és que, a vegades, és més fàcil assumir la inoperància
o la impossibilitat de resoldre els veritables problemes dels ciutadans, ja que presentar
mocions d’aquest tipus, bé, al nostre parer, doncs, no solucionen, com hem dit abans, cap
dels problemes que en aquests moments tenim els ciutadans del Masnou. Per tant, quant a
la moció del Partit Popular, l’abstenció és clara, perquè no deixa de ser un catàleg
autonòmic, el catàleg de l’oposició política en l’àmbit autonòmic i que, per tant, on la van
presentar, que és a la cambra de representació parlamentària, és el lloc ideal per haver-ho
fet i no aquí, i, en la mateixa línia, amb el marc competencial que diu la moció, desconec
jurídicament si el que s’hi diu és correcte o no, però hi ha un component més polític que no
pas pràctic.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Com que som els promotors de la moció, és clar, no votarem en contra d’una proposta que
és nostra.
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També dèiem que preferiríem no tornar a veure mocions d’aquest tipus dins de l’Ajuntament
perquè és un seguit, unes darrere les altres i, com diu el company Avilés, no solucionen els
temes que són competència del municipi.
També comentava que el que el títol de la moció, quan parlen de la defensa de l’autonomia
local i del règim competencial local de la Generalitat de Catalunya, hi estem d’acord, hem de
defensar les nostres competències i el nostre règim local, amb això hi estem totalment
d’acord. Que això no és col·lisió, no ha de ser col·lisió una reforma de les entitats locals feta
des de l’Administració de l’Estat, no té perquè col·lisionar amb els drets de Catalunya ni de
cap altra autonomia, ni molt menys. Quan hi ha alguna col·lisió de competències ja hi ha els
ens que han de dictaminar quan s’ha envaït una competència o no.
Aquesta reforma obeeix a un sentit d’eficiència i eficàcia, com comentava abans el senyor
Serra per altres termes, i el que busca és un fruit, és racionalitzar una administració que
realment necessitava una reforma important. Mai no és el moment de fer les coses. S’han fet
ara, ara és un bon moment, s’ha estimat que aquesta reforma pot estalviar més de set mil
milions d’euros al contribuent. Després s’haurà de matisar tot això, s’haurà de concretar,
però, en principi, és una reorganització que ara s’ha de començar parlant amb diferents
estaments, i pensem que és bona per a tots i, això, per descomptat, no té perquè suposar
una invasió de competències, com marquen les normatives. Gràcies.
El Sr. Francesc Xavier Serra
Breument, per comentar alguna cosa sobre això. Vull manifestar el nostre absolut acord amb
aquesta moció, per això l’hem signada, i ja vàrem reclamar en un Ple anterior a l’Equip de
Govern, com ha citat, quan es començava a parlar d’aquest tipus de temes, que si al seu
moment hi havia una actuació del Govern en aquest sentit, del Govern Central, el Govern de
l’Estat, que reclamàvem de l’Alcaldia i de l’Equip de Govern que fessin una iniciativa per
defensar l’economia municipal. Avui la tenim aquí, ha pres cos, en aquest intent del Govern,
segons diuen, de reduir costos, però, a la pràctica, ha d’aprimar més la democràcia i els
serveis als ciutadans. Per posar només un exemple del que significa, i d’acord amb el que
diuen les informacions periodístiques, que és de les que disposem, bàsicament, en aquest
moment, entre altres coses, aquesta actuació significarà la desaparició dels nostres serveis
socials municipals, per exemple, que passarien a ser dependència absoluta de la
Generalitat. Això sí, amb els mateixos diners que té avui la Generalitat, la qual cosa vol dir,
són faves comptades, que desapareixerien o desapareixeran una bona part dels ajuts
socials i una bona part dels treballadors socials que tenim avui a Catalunya.
Per exemple, aquests 100.000 euros dels quals hem parlat fa una estona, aquests, en
l’actuació que es pensa fer, desapareixerien de l’actuació pública. Això significa dir alguna
cosa més, ja que he parlat amb posterioritat, jo, sincerament, no sé què significa polititzar,
perquè, que jo sàpiga, el GIM no és un grup cultural, sinó què és una agrupació i un partit
polític i, per tant, tots els partits polítics fem política. Suposo que el que volia dir és fer
partidisme, que és una cosa completament diferent, però polititzar és un fet que és evident,
perquè tots els partits polítics per definició és el que fem.

I, respecte al tema de la corrupció, parlin-ne tant com vulguin. Nosaltres no tenim cap mena
de problema, eh. Podem seure i parlar tot el que vulgui sobre el tema de la corrupció i totes
les vegades que faci falta, faltaria més, i estem d’acord que és un gran problema que tenim
damunt la taula i que afecta greument la democràcia en aquest país.
I, finalment, vull dir, que el fet que es presentin més o menys mocions sobre aquests temes
en aquest Ple depèn molt del que facin els consells de ministres, que es reuneixen els
divendres.
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El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument. Crec que el millor que es podria fer és la retirada d’aquest informe o projecte
de llei, perquè l’únic que generarà aquest projecte de llei, quan es concreti, és un garbuix tan
impressionant en el món local que l’únic que ens comportarà és més despesa els propers
anys.
Aquest projecte de llei, jo crec que l’estudi que ha fet el Govern de l’Estat s’ha fet des de la
més absoluta ignorància del món local i aquí hem vist durant mesos una proliferació
d’informes i de projectes de llei, i ho dic des de l’absolut convenciment, perquè diu: una
administració una competència. Això és mentida, el que posa, s’eliminaran les competències
impròpies dels ajuntaments, això és impossible; un ajuntament estarà amb els braços
plegats davant d’un problema que té un veí o un ciutadà del seu municipi? Jo crec que
aquest ajuntament serà el primer a trencar aquesta norma. Això no ho podem fer. És la
nostra obligació com a governants municipals que, quan hi ha un problema, encara que sigui
competència d’una altra administració, si ho pot solucionar l’Ajuntament, ho ha de
solucionar.
Per tant, tot aquest debat de les competències impròpies és fum. És fum. És una cosa
absolutament irreal. Abans, el senyor Serra ha posat un exemple amb el tema dels serveis
socials o amb el tema en l’àmbit de les competències d’educació o de promoció econòmica.
L’Ajuntament estarà impassible davant de la situació que viuen els seus veïns? Això és
impossible. Passarem determinades competències a la Generalitat amb els problemes de
finançament que té la Generalitat perquè ells ens retornin els diners i ho puguem exercir?
Això és impossible. En aquests moments, per tant, és pura ficció. Veurem com acaba tot
això. Esperem que per un estalvi també del que és la despesa en general i dels municipis,
això no tiri endavant i no entro en altres aspectes que hi diu i que entren de ple en el que és
l’autonomia local. Un altre tema que hi ha és una recentralització claríssima dels cossos
nacionals de l’Estat, o sigui, els interventors i els secretaris dels ajuntaments.
Hi ha una centralització en aquest projecte de llei quan la Generalitat ja fa uns quants anys
havia fet un primer pas, jo els conec personalment, per crear la primera matriu de secretaris i
interventors de matriu catalana. En aquest pas, això tornarà enrere, hi haurà una
centralització de l’Administració i un intent de pèrdua de poder en la política, als municipis, i
això crec que no ho podem permetre i, a més a més, tot aquest embolic de competències
que s’han d’estalviar, que en municipis de menys mil habitants passin les competències a
les diputacions, unes diputacions que no estaran preparades per assumir aquestes
competències, l’embolic serà fenomenal.
Jo crec que, en definitiva, per no allargar-me, i evidentment hi haurà un debat en molts
aspectes, s’ha fet des del desconeixement profund del món local i, evidentment, Catalunya
té competències exclusives en matèria de règim local i el que hem de fer és exercir-les i, per
tant, necessitem una llei de governs locals que ens defensi aquestes competències, no
només les competències de la Generalitat, sinó, sobretot, el principi d’autonomia local
garantit per la carta europea de dret local. Per tant, crec que és important que l’Ajuntament
del Masnou faci aquest pronunciament, perquè ens afecta o ens pot afectar molt directament
els propers mesos. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.02 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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