Núm. PLE2014/9
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 17 juliol de 2014
A la vila del Masnou, a les 19.55 hores del dia 17 de juliol de 2014, es reuneixen, a la sala de
sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària, sota la
presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la
tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra.
Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i
el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra.
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr.
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido i el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. M. Celia
Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents.
1. Règim de sessions del mes de setembre
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Homenatge àvia Centenària
El 10 de juliol, la Sra. SSSSS va ser homenatjada per part d’aquest Ajuntament amb motiu del
seu aniversari al complir 100 anys.
La regidora de Gent Gran, la senyora Noemí Condeminas, i jo mateix, en nom del Consistori, li
vàrem lliurar un present i vam poder compartir explicacions de les seves vivències durant la
seva llarga vida.
Concert de fi de curs EMUMM a Ca n’Humet
El dia 21 de juny, a les 12 h, va tenir lloc a Ca n’Humet el Concert de fi de curs de l’Escola
Municipal de Música del Masnou (EMUMM), va comptar amb la participació de 120 alumnes i
les seves famílies, omplint de gom a gom la sala.
Cloenda Taller d’aquarel·la impartit per RRRRR
El 21 de juny, a les instal·lacions del Club de Tenis Masnou, es va realitzar l'acte de cloenda de
la setzena edició del taller d’aquarel·la que imparteix RRRRR per a l'alumnat de les escoles de
la vila.
Al taller hi han participat més de 500 nens i nenes dels cursos de tercer i quart de primària. A la
cloenda van ser-hi presents molts dels alumnes amb els seus familiars, acompanyant l'artista
responsable del taller i les autoritats municipals.
En aquest acte es va aprofitar l’ocasió per retre homenatge a l’artista masnoví per tots els seus
anys de dedicació.
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Activitats i revetlles de Sant Joan 2014
23 de juny, Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan
El vespre del 23 de juny, la Flama del Canigó, un any més, va arribar al Masnou de mans de
corredors voluntaris. Un cop a la vila, hi va haver una breu recepció als jardins de Can Malet i
una petita cercavila per dins de la població amb la participació dels capgrossos, els gegantons
de les escoles, els grallers i els tabalers. Després, la flama va encendre la foguera ubicada a
l'esplanada de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on hi va haver revetlla amenitzada pel grup
masnoví Lapsus.
Un cop entrada la nit, tot i que la platja va ser el lloc preferit per molta gent per celebrar la
revetlla de Sant Joan, van ser diverses les associacions i els col·lectius que van celebrar la
revetlla de Sant Joan a diferents punts del municipi: a Cal Ros de les Cabres, a Can Malet, al
parc del Llac, a la plaça de Ramón y Cajal i als jardins de La Nimfa.
Del 27 al 30 de juny, Festa Major de Sant Pere 2014
L'elevada participació i la bona resposta als actes organitzats han estat els trets més
significatius de la Festa Major 2014, que enguany portava per lema "Fes-te'n un tip". De fet, la
implicació de les entitats i col·lectius, de comerciants i restauradors i dels diferents
departaments municipals ha estat la clau de l'èxit per aconseguir un programa de festes que ha
implicat una gran quantitat de públic.
Les tapes i les seves possibilitats han estat el tema del 2014. La idea que cada col·lectiu i cada
establiment participés amb la seva pròpia tapa ha estat molt ben rebuda. Entre les propostes
que han estat més multitudinàries d'aquesta edició, a més dels focs d’artifici, destaquen les
actuacions musicals a la platja (Els Pets, Loca Histeria i The Excitements), la Diada Castellera,
la trobada de Gegants i els dos correfocs. Entre les incidències més remarcables, la pluja, que
diumenge a la tarda va provocar la suspensió de l'actuació de la Cobla Selvatana.
El dilluns 30 de juny, festiu al Masnou, va comptar amb un programa d'actes en què els més
petits van tenir una presència destacada.
Festa Major Jove
Enguany, la Festa Major va comptar amb una programació adreçada i dinamitzada per a joves i
entitats juvenils del nostre municipi. Del 27 al 30 de juny, al centre de Participació Juvenil Ca
n’Humet es van dinamitzar dues activitats: un taller d’engalanar carrers i l’entrada del centre
juvenil i la jornada de jocs de taula moderns organitzada per l’entitat J de Jocs.
Els dies 4 i 5 de juliol al vespre es van organitzar dos concerts a la Nimfa, II Maresme Tropical
Festa i Ankla Fest, on van participar un miler de persones, la gran majoria joves del municipi. El
dia 5 de juliol, al llarg de tot el dia, es va organitzar la 1a Prova del Circuit Català d’Skate, amb
una gran participació a la competició i on petits i joves van divertir-se veient el potencial dels
joves participants.
Activitats organitzades pel Museu Municipal de Nàutica
Dia 26 de juny va tenir lloc la inauguració de l’exposició “Rebobinant històries del Masnou”, a
l’Espai d’Exposicions Casinet. L’exposició mostra, a través de quatre audiovisuals, la
recopilació de diferents vídeos que defineixen el Masnou del segle XX. Es podrà visitar fins al
13 de juliol. Assistents: 40 persones.
El 27 de juny va tenir lloc una recreació de la llotja del peix a la plaça d’Ocata. La subhasta, la
van fer pescadors de Masnou que pertanyen a la Confraria Verge del Carme de Montgat, el
Masnou i Premià de Mar. Van mostrar un dels sistemes de comercialització de peix més antics.
A la subhasta, hi van participar unes 260 persones.
Casal FAKALÓ
El 30 de juny s’inicia el Casal FAKALÓ. Enguany, es realitza a l’escola Rosa Sensat, comptant
un any més amb una bona acollida per part de les famílies.
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La proposta és d’activitats lúdiques. S’hi ha treballat també diferents tècniques plàstiques,
teatre i danses dinàmiques, activitats musicals i activitats de lleure en anglès, per tal de
mantenir el contacte amb aquest idioma en el transcurs del Casal.
El darrer dia de Casal és el 25 de juliol, dia en el qual es durà a terme la Festa final de comiat
del Casal FAKALÓ 2014.
Campanya de donació de sang
Per segon any consecutiu, s’ha inclòs a la programació de Festa Major la Campanya de
donació de sang organitzada per l’Ajuntament i el Banc de Sang i Teixits. El matí del diumenge
29 de juny, una unitat mòbil ubicada a la plaça Ramón y Cajal va atendre totes les persones
que es van apropar per donar sang. La participació va tornar a ser un èxit.
Signatura de convenis amb els centres educatius
El dia 8 de juliol, es van signar els convenis de col·laboració per al 2014, amb els centres
educatius públics del Masnou, per a la millora de la qualitat educativa del centre educatiu i del
municipi.
Fascurt, Festival de curtmetratges del Masnou
Durant les nits del 10, 11 i 12 de juliol, la platja del Masnou va gaudir dels millors curts del
panorama cinematogràfic. L’Associació Akonga va culminar una nova edició del Festival de
curtmetratges del Masnou, que ja arriba a la dotzena edició.
42è Aplec de la sardana
El dia 13 de juliol, al pati del Casino, va tenir lloc el 42è Aplec de la sardana, l’Agrupació
Sardanista del Masnou va convidar les cobles Marinada, Jovenívola de Sabadell, Principal de
Llobregat i Mediterrània.
Mulla’t per l’esclerosi
El dia 13 de juliol, com cada any, l’Ajuntament vam col·laborar en el MULLA’T per l’esclerosi,
donant cobertura a les activitats que organitza la Fundació i facilitant l’entrada lliure a tothom,
que podien col·laborar fent donació en una guardiola o comprant marxandatge del Mulla’t.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 689, de
data 17 de juny de 2014, al número 832, de data 10 de juliol de 2014.
4. Donar compte de les persones assistents a la sessió
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i els
regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani,
la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i
Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra.
Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr.
Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido i el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
S’excusa per la seva absència la senyora Judit Rolán i Romero, regidora no adscrita.
5. Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació del contracte dels serveis de
recollida de residus, de la neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del
Masnou
El senyor Jordi Matas i Claramunt, regidor delegat de Manteniment i Serveis, llegeix la proposta
següent:
3

“Vist l’expedient que es tramita per als serveis de recollida de residus, de la neteja viària,
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou.
Atès que ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que regiran el contracte.
Vist l’informe emès pel cap de la Unitat de Manteniment i Serveis en relació amb aquesta
contractació.
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i Intervenció.
Vist el que especifica l’article 109 i 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP),
en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per als serveis de recollida de residus, de la neteja
viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou, el qual compleix les
especificacions de l’article 109 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, per procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb
l’establert als articles 138 i 157 a 161 de la Llei esmentada.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació per als serveis de recollida de residus, de
la neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou.
Tercer. Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte per import de 8.017.904,44 €, IVA
inclòs, corresponents a un pressupost anual de 2.004.476,11 €. Per a l’any 2014, la despesa
derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
MS 16200 22700 Recollida de rebuig
MS 16201 22700 Recollida brossa orgànica
MS 16300 22700 Neteja de carrers
MS 17900 22700 Servei de neteja de la platja
MS 16202 22700 Recollida selectiva
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, aquestes aniran a
càrrec de les aplicacions pressupostàries que en els pressupostos corresponents s’habilitin i la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
Pressupostos Municipals respectius.
Quart. Iniciar el procediment de contractació, mitjançant la publicació de l’anunci de licitació al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant del
web de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 142 del TRLCSP.
Cinquè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del contracte.”
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament el Grup Municipal del PSC hem presentat esmenes,
fins a 40 esmenes. Són 17 fulls que jo demanaria permís a la senyora secretària per eximir els
presents d’haver d’escoltar-los full rere full. Hem repartit les esmenes als assistents i si s’ha de
fer esmena a algun article en particular o algú i, si no, per part nostra quedaria, doncs, ja les
esmenes explicitades i reservaríem aquest temps extra, doncs, per a la nostra explicació.
Gràcies.
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El Sr. Pere Parés
Crec que hi ha una petició de votació de les esmenes, de dividir-les en dos blocs. És així no,
senyor Ernest Suñé?
El Sr. Ernest Suñé
Sí. El que si que nosaltres voldríem és primer deixar clar que retirem l’esmena 37, la retirem
perquè, doncs, efectivament, tal com al seu moment el senyor Matas ens va fer veure, es
tractava de fer incorporar una observació que ja estava incorporada unes línies més avall. Per
tant, no té sentit mantenir-la, perquè quedi escrit, doncs, que han estat acceptades totalment 4
esmenes, que entenem que queden incorporades: la 4, la 5, la 9 i la 10. Que han estat
transaccionades i, per part nostra doncs, també acceptem la transacció i seria per la número 8;
per tant, quedaria també incorporada. Per contra, han estat transaccionades, però mantenim el
redactat original i, per tant doncs, sí que les donem per presentades, que són la número 3, la
13, la 17, la 22 i la 25, i que no han estat acceptades i, evidentment doncs mantenim, són la
número 1, la 2, la 6, la 7, la 11, la 12, la 14, la 15, la 16, la 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40.
El Sr. Pere Parés
La manteniu, no?
Senyor Suñé, la petició efectuada de fer la votació en dos blocs, suposo que l’accepta no?
El Sr. Ernest Suñé
Sí. Així ho tinc entès, jo; sinó em corregiran des de la bancada d’Iniciativa, el bloc 1 seria la 1,
la 2, la 11, la 12, la 14, la 19, la 20, la 21, la 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, i 35 i el bloc 2
seria la resta d’esmenes. Perfecte, no hi ha cap inconvenient per part nostra.
El Sr. Pere Parés
Queda clar. Per tant, anem a votar el primer bloc, eh? Perquè tots sabem que les esmenes es
voten en dos blocs, perquè això pot fer canviar l’orientació de vot a un dels partits. Ells ho han
sol·licitat i el ponent ho accepta.
El Sr. Jordi Matas
Per exemple. L’esmena 1 i 2, per exemple, és que no és legal en el sentit, no és que jo no
volgués incorporar en el sentit, és que encara que jo volgués no podia fer-ho.
El Sr. Pere Parés
Farem explicació de vots, si voleu després de l’esmena o si voleu podem reservar. Jo crec que
val la pena, avui, matisar molt, ja que es tracta d’un tema important.
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, el dret a presentar l’esmena, sigui amb un sentit legal o un altre, el mantenim al
nostre Grup. Per tant, jo crec que és diferent si surt endavant que no. Si surt endavant, hauria
de tenir informe, però jo crec que el dret a presentar-la i a ser votada no, no cal la discussió en
aquest sentit. Segur, jo discreparé de l’informe, però no passa res.
El Sr. Pere Parés
Evidentment, hi ha tot el dret a votar. Una altra cosa és l’eficàcia posterior amb un informe de
desestimació o informe d’intervenció.
Seguidament, el president sotmet a votació la proposta en dos blocs.
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Primer bloc (esmenes 1, 2, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 i 35) amb el
resultat següent: 4 vots a favor (PSC-PM), 14 vots en contra (CiU, ERC-AM, ICV-EUiA i GIM), i
2 vots d’abstenció (PP). Les esmenes queden rebutjades.
Segon bloc (esmenes 3, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40) amb el resultat
següent: 7 vots a favor (PSC-PM i ICV-EUiA), 11 vots en contra (CiU, ERC-AM i GIM) i 2 vots
d’abstenció (PP). Les esmenes queden rebutjades.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Vull agrair, doncs, a EUiA el seu vot favorable al bloc segon de les
esmenes. També vull agrair al govern les esmenes que ha acceptat, ja sigui a la seva totalitat o
parcialment. Lamentem que les que han estat rebutjades, doncs al nostre entendre no han
estat debatudes o discutides abans d’arribar a aquest plenari. Jo crec que segurament
haguéssim pogut trobar més punts d’enteniment.
Com hem comentat abans, no hem volgut que el públic assistent tingués el suplici de llegir el
literal, de tan feixuc; però sí que volem fer una mica d’explicació general de les esmenes. El
que primer vam observar al nostre Grup, quan vam analitzar la documentació, és que la
informació amb la qual es basava en els plecs no coincidia amb l’estudi que havien presentat.
Així, doncs, a nosaltres ens va sobtar que hi haguessin serveis que no hi eren o no eren
quantificats, com a mínim en la informació que nosaltres disposàvem en aquell moment. Això
ens va fer suposar que podria haver-hi un desequilibri econòmic entre allò que es valorava i allò
que es demanava. Per això, una de les esmenes era que s’incorporés una memòria econòmica.
Una de les esmenes que ha estat rebutjada és que s’incorporés una memòria econòmica allà
on es detallés tots i cadascun dels serveis que es volien, doncs en aquell cas concessionar i
que nosaltres, i també les empeses, sabessin exactament de quina forma s’havia quantificat.
He de dir que al final, doncs, no s’ha incorporat; però s’ha transaccionat i sí que hem facilitat
aquesta memòria econòmica, més a posteriori, i això ens ha donat peu a estudiar-la
detingudament. I clar, en aquest estudi hem detectat que, com presumien, hi ha serveis que no
s’han quantificat; és a dir, estan incorporats i es reclamen a les empreses però no han estat
quantificats econòmicament i d’altres que, tot i estar quantificats, per nosaltres, al nostre
entendre, no tenen una valoració correcte. Nosaltres creiem que hi ha un desfasament
econòmic de 194.447 euros en la proposta que avui es portarà a votació.
Els serveis que no hem vist, i en canvi sí que es demanen, són el servei de recollida de piles,
que l’hem quantificat en 7.340 euros; la intensificació del servei de repàs, amb 9.780 euros; la
neteja de cartells adhesius, en 5.200 euros; els equips addicionals de suport de neteja viària,
en 9.500 euros; els serveis de neteja excepcional, 13.000 euros; els serveis d’urgència fóra
d’horaris, 13.000 euros, i el 16 % de reposició de contenidors, que són 7.000 euros, que
tampoc està quantificat econòmicament. És a dir, són serveis que es reclama al concessionari
que haurà d’afrontar, però que, a l’hora de fer el cos global dels serveis, no estan quantificats.
Si ho aconsegueixen és un èxit, les coses com són, però creiem que això pot suposar que les
empreses que es presentin a concurs o no presentin la proposta, després tinguem problemes
perquè per donar a terme els serveis, o que no es presentin. Aquests imports que hem dit són
gairebé 65.000 euros. Després, també hi ha serveis que estan comptabilitzats, però que creiem
que hi ha errors en la seva quantificació, per exemple en els costos d’adaptació dels
contenidors i reposició anyal creiem que hi ha una diferència negativa, és a dir, a favor de
l’Ajuntament, però que pot suposar un problema a l’hora del plec de 22.000 euros. També,
nosaltres entenem que el barri de la Colomina, que és com una zona 11, queda fora de la
neteja ordinària amb escombrada i altres, i això, portar-ho a terme amb un operari més,
suposaria uns 46.000 euros més de cost, i altres ajustos que hem detectat a la neteja de
platges, que sumen 26.000 euros. A aquests imports, se’ls ha de sumar, a més a més, el 10 %
de benefici industrial i, a més a més, el 10 % d’IVA que estem obligats a pagar. Cosa que suma
gairebé aquests 200.000 euros de desfasament, que el nostre Grup entenem, no? Les
esmenes anaven en aquest sentit, a corregir o, com a mínim, a extreure la informació suficient
per veure que això era el correcte, no han estat acceptades i algunes amb arguments realment
pobres.
També ha estat rebutjada una altra esmena que crec que creiem que era important i és que, de
la mateixa forma que s’ha incorporat un sistema de control de la qualitat del servei que es
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presta, que va ser una demanda que en el seu moment vam fer i que pretén, ni més ni menys
que l’empresa que presti el servei tingui una quantitat de diners retinguda del seu pagament i si
no ho fa bé el servei no se li pagui; per tant, no hem de fer un expedient sancionador, sinó que
sigui automàticament sancionat per no fer bé la seva feina, cosa que obliga les empreses a
treballar millor, com s’ha demostrat amb altres llocs; però, clar, la retenció de 40.000 euros
anuals amb un contracte de 2.000.000 d’euros anuals per una neteja és una anècdota.
Entendríem que fos una retenció de 10.000 euros mensuals, 10.000 euros que no, que no es
perd l’empresa sinó que queden en un dipòsit en espera que els serveis que ha prestat, el
Departament de Manteniment i altres serveis municipals, valorin i quantifiquin que s’ha realitzat
a plena satisfacció, i llavors se’ls entregui aquests diners. Per tant, no són uns diners que perd
l’empresa.
També, creiem que una de les coses que no podíem acceptar és el fet de l’antiguitat dels
vehicles. Una de les coses que aquest plec incorpora és la possibilitat que les empreses aportin
vehicles de fins a 4 anys d’antiguitat. Això té un avantatge, és la celeritat amb què poden
aportar aquests vehicles, i té un desavantatge greu, i és que amb un servei nou ja partim amb
uns possibles vehicles antics o, com a mínim, usats. Una qüestió que nosaltres valoràvem,
dèiem, en comptes de passar 4 anys passem-ho a 2 anys i, com a mínim, pots tenir igualment
els vehicles, garanteixes que són uns vehicles que encara funcionen mitjanament i, clar, el nou
contracte ja començarà coix.
També es parlava d’amortitzar tota la maquinària a 10 anys. Clar, nosaltres dèiem, amortitzem
amb el temps que és el contracte, 8 anys, però no tota la maquinària. No és el mateix
amortitzar un camió de recollida de residus, que pot valdre 150.000 euros, que una bufadora de
900 euros, amortitzar-la 10 anys. Clar, nosaltres no enteníem perquè tota la maquinària s’ha de
fer a 10 anys i no hi havia una separació. A més, creiem, i les esmenes anaven en aquest
sentit, de facilitar, a les empreses que puguin presentar-se, el màxim possible d’informació;
perquè així també podríem presentar unes propostes més assenyalades al municipi, no? Per
exemple, es parla dels grans generadors de residus, però ningú diu qui són ni on estan; o sigui,
jo puc endevinar: el mercat municipal és un gran generador de residus, clar, però n’hi ha més.
Quants residus genera? On està? Clar, les empreses que licitin han de saber quin és aquest,
l’espectre d’aquestes empreses que estan englobades en els grans generadors, no? També
demanaven, doncs un quadre de serveis per a totes les zones del Masnou, per descriure
exactament, doncs, els metres quadrats a tractar, de voreres i de vials, el personal mínim que
hauria destinat per estar en aquest lloc, les hores previstes de servei, la freqüència de neteja,
els mínims amb els quals havia estat elaborat el plec, perquè les empreses sabessin
exactament a què enfrontar-se. Llistat de característiques de la maquinària, si és cert que a
dintre del plec està incorporada la maquinària, però de forma dispersa i lo fàcil era fer un annex
on ocupessin tota la maquinària, amb tots els elements o, per exemple, també els contenidors
de piles, també es demana fer la recollida de piles, però, clar, ningú, jo ho puc saber, però la
gent no sap ni quants contenidors de piles, si trigarà 1 hora o trigarà 6 hores a fer la ruta de la
recollida, això sembla, val a dir, però no ho és, no? Clar, nosaltres creiem que la “manca”
d’aquests documents, junt amb el que creiem que és un pressupost desequilibrat, pot dificultar
la presentació d’ofertes ajustades. De totes formes, és un risc que aquest govern ha decidit
assumir, però jo vull fer una reflexió: a qui beneficia, aquesta, aquest fet, no? Nosaltres creiem
que la manca d’informació acaba beneficiant a qui ja està exercint el servei, que és qui té ja el
coneixement de tots i cadascun d’aquests elements i que pot presentar una oferta més
assenyada.
Nosaltres creiem que, ja sortim, ja partim amb una desigualtat i, clar, si el que volem realment
és que al Masnou hi hagi un servei, i no dubto que el Govern vagi en aquesta línia, però
segurament no s’ho ha repensat prou bé, si no dóna tota la facilitat i tota la informació a les
empreses que vénen de fora, la competència estarà desequilibrada i qui té més número a
poder presentar, qui té els camions antics, qui té el coneixement on estan les piles i qui té el
coneixement és l’empresa que ja està pensant en el servei, i això creiem, doncs, perjudica tot el
Masnou i ens perjudica a tots. Moltes gràcies per la seva presència.
El Sr. Pere Parés
Gràcies a vostè. Molt bé, doncs, alguna intervenció en les esmenes. Doncs, llavors passaríem
a votar la proposta amb cap esmena de les que ara hem votat incorporada.
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El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERCAM, PP i GIM) i 7 vots d’abstenció (PSC-PM i ICV-EUiA). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Pere Parés
Jo m’anticipo al regidor i els dono les gràcies a tots, a tothom, perquè implícitament amb les
seves abstencions faciliten, doncs, que això tiri endavant. Moltes gràcies a tots.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des del Partit Popular, en el seu moment, quan
es van començar a treballar els plecs d’escombreries amb l’anterior regidor que portava la
regidoria i vam fer una col·laboració, entenc que important, presentant una sèrie de propostes
per a la confecció dels plecs, propostes que van ser en el seu moment, doncs, bastant
elaborades. Les vam portar a terme amb l’ajuda d’un enginyer especialitzat per intentar aportar
o millorar un plec que, finalment i per desgràcia, no va poder, no va veure la llum amb els
canvis de regidoria que es van produir. Seguidament, amb la segona intentona ―perquè estem
parlant de la segona intentona de fer aquests plecs―, hem col·laborat igualment, hem
presentat propostes de millora sobre la proposta inicial; per això, he tingut, doncs, diverses
voltes de passos, esmenes i més. Nosaltres la vam presentar, no en forma d’esmena, sinó en
forma de proposta a la proposta inicial, i així ja vam quedar d’acord amb el regidor, i bé, vam
pensar que fèiem aportacions que valien la pena, les vam extreure de comparatius que hi
havien amb altres plecs, que s’havien fet a altres municipis i vam revisar, doncs, que complissin
condicions que podien beneficiar al Masnou. Van ser acceptades una bona part de les
propostes, d’altres les vam estudiar, no van poder ser acceptades per diversos motius. A
vegades presentes un tema i resulta que no és aplicable, doncs aquests realment no es van
poder acceptar i el regidor va demostrar la seva predisposició per poder incorporar les nostres
aportacions, i així ho vam valorar.
El Plec de neteja, entenem que era necessari, sortim ja d’una pròrroga de pròrrogues
―recordem que l’anterior concurs és un concurs que va quedar desert i després hem treballat
amb l’empresa actual amb pròrrogues i contractes prorrogats al límit de la pròrroga de contracte
prorrogat, és a dir, ja estaven començant a rissar el ris amb el tema de la neteja i és un tema
que ens afecta a tots. No és qüestió d’ideologies polítiques, sinó que la neteja és imprescindible
en qualsevol municipi i, per aquest motiu, doncs, vam estar disposats a col·laborar des d’un bon
principi, perquè això tirés endavant. La nostra postura ha estat, entenem que positiva, des del
principi. És una postura que hem volgut aportar perquè tirés endavant i ens hem implicat fins al
punt d’arribar, doncs, a la conclusió, que hem manifestat amb el nostre vot positiu, que el vot
havia de ser positiu, perquè pensem que és una millora per al Masnou.
La segona part serà si aquest plec tira endavant, és a dir, que tingui una elevada concurrència
de licitadors, que és el que desitjaríem i és el que faria. Espero que el senyor Suñé s’equivoqui,
és el que faria que, que hagi moltes propostes, molta concurrència i una bona oferta
econòmica, contractual i d’aplicació per a tot el poble; bé, doncs això anirà en benefici de tots.
La segona part, com dic, serà controlar, no aquest, sinó qualsevol contracta, i més la més
important del municipi, que és de la que es tracta avui dia. Controlar tant el grau d’execució
com de qualitat, que després serà una segona feina a la qual haurem d’estar a sobre, entenc
jo, amb uns informes trimestrals o semestrals per veure com evoluciona. Això ho parlarem més
endavant, en una segona parada. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots i a totes, i especialment al públic assistent en un dia
tan xafogós com avui, a més coincidint amb alguna activitat del Ple de Riure, com coincidiran a
pocs metres de la porta de l’Ajuntament avui.
Acabem d’aprovar la proposta de plecs tècnics administratius per al concurs de servei de neteja
i aquest, com ja s’ha dit, no és un servei qualsevol, ni per la seva importància pràctica ni per la
seva importància en un món ―deixeu que ho expressem així― ple de residus, ni tampoc per la
seva quantia econòmica. Amb poc més de dos milions d’euros és el concurs més elevat dels
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que fa el nostre Ajuntament i, si prosperen les intencions del Govern popular de limitar la nostra
autonomia municipal, potser serà l’únic o quasi l’únic que gestionarem. També són uns plecs
complexos tècnicament, que requereixen estudis previs i càlculs i propostes de serveis que
inclouen horaris, tipologia de contenidors, freqüència de neteges, la del carrer, maquinària i la
seva especificació; en definitiva, un munt d’elements i conceptes tècnics que formen part dels
plecs i que fan que la documentació sigui força feixuga. Nosaltres, però, pensem que els
representants polítics no han de fer de tècnics, com tampoc els tècnics han de fer de polítics,
encara que a vegades la línia de diferenciació és molt estreta.
Són dues esferes diferents que s’han de respectar, per això no entrarem en aquests temes més
tècnics, que han estat validats ja pels corresponents serveis municipals. Dit això, la nostra
proposta descansa en sis potes: les formes a treballar els plecs de l’oposició, l’estudi previ i les
seves característiques, les nostres demandes ―que vam fer en temps i forma a l’Equip de
Govern―, la millora o no de la situació de neteja actual, la millora o no de les repercussions del
servei en el medi ambient i la millora o no respecte de la situació social que se’n derivada.
Respecte a les formes de treball als plecs, volem reconèixer, en primer lloc, la voluntat del
regidor i la disposició dels consultors i dels tècnics municipals en el procés de debat d’aquests
plecs. Voluntat clara de negociar obertament i de facilitar dates i trobades per aclarir dubtes o
demandes, i també la voluntat de subministrar la documentació necessària per al debat. Ara bé,
aquesta voluntat clara, al nostre entendre, ha topat amb dos elements o dos problemes
importants. En primer lloc, a diferència del que vàrem proposar nosaltres, ICV-EUiA i el Partit
Socialista de Catalunya, quan des del govern anterior els plecs no han estat fruit del consens
entre els diferents grups municipals, sinó que hem partit d’una proposta donada, i aquest
element, és clar, és un retrocés respecte a aquell procés i a aquelles formes de treballar més
obertes i tenint en compte tots els grups de l’oposició des del primer moment.
En segon lloc, perquè el procés ha tingut diverses problemàtiques associades. N’he sentit
algunes ja, com la citada, pròrroga de la vigència del procés anterior en condicions que
nosaltres ja vàrem votar en contra, perquè no són les més adients per a la nostra població o el
fet que s’hagin hagut de rectificar els plecs per adequar-se als informes preceptius i que els
plecs definitius, malgrat que el gruix de la documentació la tenim fa força temps, hagin arribat
un pèl justos. En aquest sentit, també reiterem la necessitat de seguir correctament la formació
incompleta dels expedients, i que no arribin informes fora de termini, ja a darrera hora. Tot i
així, reconeixent com hem dit aquesta voluntat negociadora, i les perdonem, per tal de fer-ho
millor tots plegats, i obrir la gestió municipal al conjunt de representants polítics i, perquè no?, i
encara millor, al conjunt de la població. Estudi previ de les seves característiques. El Govern ha
encarregat, també com s’ha dit, un estudi previ a una consultora especialitzada, perquè servís
de fonamentació als plecs. De fet, la proposta dels plecs, partint de la proposta d’aquesta
consultora i amb l’estudi i les seves propostes, el nostre Grup l’hagués votat probablement de
forma positiva a la proposta de plecs presentada avui. En definitiva, la proposta venia a dir que
era possible, resumeixo evidentment molt, que era possible, afegint la recollida selectiva a la de
rebuig i a l’orgànica i als altres serveis de recollida i de neteja en el mateix preu, augmentar
significativament els percentatges de recollida selectiva, ja que estem a la cua actualment dels
del Maresme, i canviar maquinari per maquinari nou i exclusiu així com tots els contenidors del
poble i afegir, a més, la recollida comercial dels plecs.
Tot descansa en una premissa, la de l’augment de la recollida selectiva de forma significativa.
Això pot semblar difícil, però cal recordar que el Masnou ocupa el lloc 23 sobre 28 dels pobles
de la comarca en recollida selectiva neta, un 24,6 % del total contra el 32,2 % de la mitjana
catalana o el 50 % de pobles com Argentona, Cabrils, Canet o Sant Pol, o un 42 % de Vilassar
de Mar, i ocupem el lloc 24 sobre 28 en recollida selectiva neta per habitant, en 70 kg any
enfront del 138,7 de mitjana de Catalunya i més de 200 de Cabrils, Santa Susana, Cabrera,
Sant Vicenç o Calella, o 150 de Vilassar de Mar. Per tant, sembla que el marge a recórrer
realment existeix, i nosaltres no ens conformem a continuar a la cua del Maresme en recollida
selectiva. Aquestes característiques i propostes ens varen portar a fer una sèrie de demandes a
la primera versió dels plecs, per tal d’assegurar que es recollien de forma clara.
Les nostres demandes, tal com ha dit abans el portaveu del Partit Popular en aquest tema,
nosaltres també vam fer un document que vam entregar a l’Equip de Govern. En aquest
document es recollia la nostra posició positiva als següents temes: l’augment de l’eficàcia
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mediambiental en l’augment de la selecció en la recollida de residus, la millora del maquinari i
dels contenidors i la compatibilitat i uniformització del sistema, la millora dels serveis dels
ciutadans, freqüències, horaris, material i neteges, el manteniment dels llocs de treball i de les
condicions laborals dels treballadors i el manteniment o reducció de les aportacions
econòmiques dels veïns o veïnes pel servei de recollida. Quines foren les nostres demandes
concretes? Per no cansar al públic, només les enumeraré en titulars: manteniment dels llocs de
treball o horaris laborals, assegurar campanyes informatives, fer la recollida comercial, millorar
la neteja viària, ús dels productes ecològics i reutilització de l’aigua, maquinari nou i d’ús
exclusiu, contenidors nous, definició de l’ús local i d’implantació, recollida de voluminosos,
variacions i aclariments en criteris de valoració i acord pel seguiment del servei. No totes les
nostres demandes han estat recollides en els plecs aprovats avui. Arribat a aquest punt, ens
vàrem plantejar l’anàlisi de la proposta a partir dels criteris de l’estudi tècnic presentat i del
document de demandes que, d’acord amb aquest estudi, varen presentar la regidoria com a
grup municipal, i analitzant si la proposta definitiva és o no favorable als interessos generals del
Masnou i millora la situació actual de la neteja i recollida dels residus.
La proposta millora el servei anterior? És la primera pregunta que ens fèiem per poder
posicionar-nos davant de la proposta. En aquest camp, i d’acord amb el que ja hem exposat,
cal valorar els elements tècnics que fan referència a la prestació pròpiament dita del servei, és
a dir, del maquinari i personal destinat als horaris freqüents de la recollida, la millora dels
contenidors, etc. La resposta és que sí, que es millora clarament el servei al ciutadà, millora el
maquinari ―sempre inferior a 4 anys en criteris de soroll mediambientals i adquisició d’algun de
nou―, millora dels contenidors en l’adquisició de nous containers, millores especialment de la
neteja viària en el nou maquinari i altres millores en aspectes com la recollida de voluminosos,
la previsió d’un protocol de festes, etc. Aquestes millores no arriben al total, però de les
expectatives generades, especialment en l’apartat de l’adquisició de nou maquinari, ja que
aquest no és nou. D’entrada, només es preveuen dues o tres màquines noves, i tampoc és
exclusiu i, per tant, es pot compartir al seu gust en altres poblacions. Tampoc preveu la
implantació immediata de la recollida comercial, al nostre entendre imprescindible per a una
millora real i clara del servei de recollida de residus urbans. Quantes vegades ens trobem els
contenidors plens de cartró o deixalles comercials? Quantes vegades aquestes deixalles,
l’incompliment de la responsabilitat que tenen els comerciants d’acord amb l’actual normativa
de gestionar i eliminar ells mateixos dels seus propis recursos, rebassen la capacitat dels
contenidors i ocupen un bon tros dels seus voltants? Per això, la resposta seria que sí, que es
millora la situació actual, que els masnovins i les masnovines tindrem un millor servei del que
tenim ara, però que hem desaprofitat l’oportunitat de millorar-lo encara més substancialment.
La proposta millora els criteris mediambientals, segon punt d’un incís que nosaltres fèiem.
Cal valorar si la proposta presentada avança en la línia d’aconseguir una major eficàcia en la
reducció de la petjada mediambiental, millora de la quantitat de la selectiva, utilització del
maquinari i més respectuós al medi ambient, etc. En aquest aspecte, la proposta és clarament
positiva: el Masnou està molt per sota de les xifres normals a Catalunya recollida en aquest
àmbit. L’augment dels punts de recollida hauria de permetre la millora substancial en aquest
terreny, com ja ho fan en altres llocs. Els criteris mediambientals es tenen en compte en
l’adquisició del nou maquinari que, a més a més, és més nou que l’actual, és claríssima la
millora en aspectes mediambientals. I, en tercer lloc, la proposta millorava o millora les
condicions socials de la prestació. Aquí hem de tenir en compte dos punts: el primer, respecte a
les condicions de treball dels treballadors adscrits a aquest servei i al seu nombre i, del segon,
sobre el cost que tindrà per al conjunt de ciutadans l’aplicació d’aquest concurs. Al nostre
entendre, resta igual. Amb el nou no hi haurà un sobrecost per als ciutadans, i es mantenen els
llocs de treball amb un lleuger augment de tres noves places per a la recollida selectiva. Es
preocupa, però, de temes reals, encara que estigui previst inicialment que no, en termes reals,
augmenti el cost per als ciutadans si es suma el cost del servei a 350.000 euros que pagarem
d’altres partides pressupostàries diferents de la pròpia. Sé que està ja descomptat del preu de
concessió.
En virtut de tots aquests elements i al nostre entendre, i un cop analitzada la proposta, les
respostes del govern i la concreció en els plecs caldria, i així hem fet, abstenir-se en el present
plec. Les raons corresponen al fet que, si bé la proposta representa una millora evident, en
criteris tan importants per a nosaltres com el medi ambient, l’augment del nombre de
treballadors, la millora d’adquisició en els contenidors, en la formalització dels sistemes i
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d’altres, no dóna compliment a la recollida comercial i no obliga a l’adquisició de maquinari nou
en una mesura major de la proposada. No podem votar que no a les millores evidents
contingudes a la proposta, especialment millores reals en el servei de neteja viària: campanyes
informatives, recollida de voluminosos i temes mediambientals. Hi ha una proposta que recull
una part molt important de les nostres demandes. No podem votar afirmativament, perquè hem
vinculat, com hem dit, el nostre vot afirmatiu a la recollida comercial i a la millora substancial del
maquinari nou. Elements que cal recordar que s’apuntaven a l’estudi previ i que han quedat
molt limitats a la proposta final.
Respecte a les esmenes del PSC, hem demanat una votació en dos blocs i hem demanat
aquesta votació i hem votat afirmativament a totes aquelles esmenes que anaven en el mateix
sentit de les nostres propostes, com ara la demanda que es feia des del PSC reclamant que el
maquinari tingués un temps inferior a dos anys d’antiguitat, evidentment, està en la línea del
que nosaltres estàvem dient ara aquí. En canvi, hem votat negativament aquelles que, en el
nostre entendre, representarien mesures contràries a aquests principis, com les relacionades a
una certa limitació econòmica de les aportacions al guanyador del concurs en cas de
deteriorament de contenidors, les que proposen eliminar referències a recollida comercial o les
que posaven en dubte l’habilitat econòmica de les millores a neteja viària.
Cal dir, també, que hem renunciat a presentar esmenes, perquè les que haguessin correspost a
les nostres posicions no haguessin prosperat, i que l’explicació de vot ja ha servit per presentarles i argumentar-les suficientment. Voldríem acabar amb dues demandes més, tot i que no
responen completament als plecs que hem votat.
En primer lloc, demanem la creació, dins de la comissió informativa, d’una comissió de
seguiment del servei que, com a mínim, amb periodicitat anual en faci un seguiment, rebi i
valori informes de la seva implantació, seguiment, etc. És el servei més quantiós que presta
aquest Ajuntament i opinem que hauria de ser tractat com un assumpte d’interès per a tots els
grups municipals i hauríem millorar la transparència en el seu seguiment.
En segon lloc, per tal de donar la veu als ciutadans i les ciutadanes, per veure quina valoració
en fan i què proposen al respecte, considerem oportuna la realització d’una enquesta de
satisfacció de caràcter anual, com ja es fa, per exemple, des de fa molts anys, en l’àmbit
hospitalari, i que permeti copsar l’opinió popular entorn d’un tema tan important. Aquest
mecanisme de valoració hauria de ser el primer pas cap a una política de participació ciutadana
decidida en aquesta temàtica, i obligaria a tenir un sistema eficaç de transparència informativa
en aquest servei.
Com a comentaris, volia dir una cosa molt petita: simplement, que tota gestió representa
sempre ideologia, sempre, sempre, hi ha ideologia darrera de tota gestió. No és veritat que no
hi hagi ideologia, encara que és veritat que sí que ens podem posar d’acord, des d’ideologies
diferents, en una temàtica concreta, en un servei concret, i que jo suposo que, no és el que
volia dir, però que, tota actitud de tothom, ja presentin posicions favorables o negatives a
qualsevol proposta, sempre són, al nostre entendre, actituds i esmenes positives, prosperin o
no prosperin, això és una altra qüestió.
Esperem que la nostra explicació de vot sobre aquests plecs hagi estat prou clara i demanem
disculpes a tothom, perquè si ha pogut semblar molt llarga, tot i que hem evitat l’ús d’articles
dels plecs que són embolicats, de comparacions estadístiques i similars el màxim possible i tot i
la documentació associada, cal recordar que ocupen un volum considerable de més d’11
megues, que són moltes i moltes i moltes pàgines de paper. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Gràcies, Xavier Serra. No, no ha estat llarga, sinó que ha estat molt entenedora, molt clara i,
total, el felicito, perquè en una qüestió com aquesta val la pena dir, fer explicacions, doncs, amb
aquestes característiques.
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El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor Alcalde. Bon vespre a tothom de nou. Jo espero equivocar-me, jo li dic, de tot
cor, que espero estar equivocat; és a dir, no em costaria res admetre més endavant, si les
meves argumentacions i la meva creença estava fonamentada en un error, escolti, li dic
sincerament, tan de bo m’equivoqui, perquè el que jo vull, igual que el meu Grup, és que això
tiri endavant d’una vegada i, també, m’agradaria aprofitar per dir-li al company d’ICV que és
una pena que aquestes dues aportacions que ha fet ara no les hagi presentat en esmenes,
perquè nosaltres les hi haguéssim votat. Eren bones idees, una pena que no hagin estimat de
dir, doncs, fer-les per escrit, i treballar en el seu moment.
Jo vull felicitar el govern, perquè ha aconseguit, doncs, l’aprovació d’una proposta, tot i que el
nostre Grup creu, sincerament, que està econòmicament descompensada i que, doncs, es
plantegen alguns dubtes respecte a la seva viabilitat; però la meva felicitació sincera perquè es
pugui tirar endavant aquest tema. No, no ens estendrem en explicacions, perquè amb
l’explicació de les esmenes, doncs, ja hem estat prou generosos, però sí que volem, doncs,
explicitar alguns punts.
Jo vull dir al govern que ens hagués agradat votar a favor, ens hagués agradat votar a favor.
Sabem la necessitat que tenim d’establir un nou servei amb una nova empresa, la necessitat
jurídica i la necessitat real. Tot i així, la nostra abstenció no suposa un rebuig a la proposta, i
això vull que quedi constància, com el senyor alcalde, doncs, ha fet.
Cal dir que el representant del govern en aquest cas, en aquest tema, doncs, no ens ha fet
sentir com a socis, en aquest tema. Nosaltres, doncs, ens sentim que no ens han volgut al seu
costat per debatre i per intentar trobar més punts d’acord. No ens hem sentit escoltats, i el que
és més greu de tot és que les nostres propostes, doncs no sempre han estat tingudes en
compte o rebutjades amb criteris objectius. De fet, hores d’ara, no sabem perquè hi ha
esmenes que no han estat acceptades, com a mínim, en abundància. Senyor Matas, ha de
perdre la por de reunir-se amb els socialistes, amb mi, com a mínim amb mi, no em menjo
ningú. Davant de la presentació de les esmenes, nosaltres esperàvem una trucada, una
trucada que ens fes seure i debatre o ens haguéssim dit, aquesta, aquesta i aquesta no, i
aquest, si ho planteges d’una altra forma. Encara estic esperant que soni el meu telèfon. No sé
si és perquè ha seguit instruccions d’algú o perquè ha sortit d’ell. Jo, això, el govern ho
valorarà, però jo li asseguro, senyor Alcalde, que hem perdut una oportunitat històrica, li
asseguro, perquè a poc que haguéssim fet un esforç, segur que el nostre vot hagués anat en
un altre sentit. Creiem que aquest plec podrà salvaguardar jurídicament l’Ajuntament, però
creiem, també, que perjudica de forma evident el municipi en alguns temes i de forma sensible
alguns barris que, incomprensiblement, al nostre entendre, al nostre humil entendre, queden
fora de la neteja ordinària i perquè, mirin, incorporar aquests barris, refer els càlculs dels
serveis no quantificats que nosaltres, doncs, hem explicat o els que estan quantificats de forma
errònia, suposaria haver de modificar l’import plurianual del contracte, amb un increment
aproximat d’aquests 200.000 euros. I això suposaria haver presentat un nou pressupost, ja que,
a hores d’ara, estem en una pròrroga dels pressupostos encara de l’any passat. Per a
nosaltres, aquesta és la veritable resposta.
Creiem que aquest plec, sincerament, limita la capacitat de les empreses licitadores a l’hora de
presentar propostes, i també limitarà la capacitat dels tècnics de l’Ajuntament per avaluar-les,
fet que suposarà, segurament, discrepàncies entre licitadors i la presentació de recursos per
disconformitat amb les decisions de la mesa, que poden allargar, sine die, la posta en marxa
del servei i que, quan aquesta es dugui a terme, a sobre generaran conflictes de difícil resolució
en l’empresa concessionària. Però jo, també, com he dit a l’inici, espero equivocar-me i que tot
això, doncs, sigui l’errada d’una persona que no ha tingut tota la informació suficient per poder
fer una valoració correcta. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, agrair els vots favorables dels grups municipals del Partit
Popular i Grup Independent del Masnou, així com l’abstenció del Partit Socialista a Catalunya,
ICV-EUiA, que han permès aprovar aquest punt. Referent a uns aspectes que han anat
comentant ara, la recollida comercial, sempre hem dit que, hem considerat que és molt
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necessari saber el cost del servei de recollida per poder plantejar el de la comercial, més que
res perquè tenim un contracte de fa 20 anys, no? En aquest aspecte, tot i que es va fer fa un
any, un negociant, creiem que és molt important tenir aquesta base per poder desenvolupar, i
que és el següent pas per poder tirar endavant.
Per al senyor Serra: el tema de la comissió de seguiment és molt interessant, també dintre dels
plecs, està el fet posat que es demana un informe anual a l’empresa i aquest informe es
presenta a comissió informativa per poder analitzar i veure tot aquest tema. Per tant, en certa
manera, potser en un altre format sí que hi està previst. L’enquesta de satisfacció anual, em
sembla una molt bona idea i, bé, és molt a tenir en compte.
Al senyor Suñé, jo també espero que s’equivoqui, sincerament, i més que res pel bé de tots els
masnovins, més que res per poder tirar endavant el plec. Hem treballat d’acord amb una
consultora; per tant, no s’han fet els estudis pròpiament de l’Ajuntament, sinó assessorat
externament; per tant, esperem que els diners de tots els masnovins i masnovines hagin estat
ben empleats amb aquest treball que està com a base a aquests plecs, per poder tirar
endavant. El Partit Popular i el Grup Independent del Masnou, igual que amb Iniciativa i Partit
Socialista, tal com han comentat; doncs bé, aquests mesos enrere, d’una manera o una altra o
hi havia esmenes o hi havia aportacions, hi havia comentaris, doncs, tots hem treballat. Potser
la meva manera de fer les coses no és igual que la seva o d’una altra persona, llavors potser hi
hagin aquestes diferències; però, en tot cas, sempre hi ha hagut la voluntat de poder escoltar,
de poder veure els temes i poder tirar endavant, que és el que hem fet avui; amb menor fortuna
amb els procediments que un té costum de fer, que és un treball de fa 24 mesos i, per això,
també vull agrair a tots els tècnics municipals i personal administratiu que ha col·laborat, en
especial els caps de manteniment, tant a l’actual, que ha finalitzat després, com a l’anterior, que
va fer i va ser el que va iniciar. Els plecs finals també recullen aportacions i esmenes dels
diferents grups municipals. L’elaboració pròpiament dels plecs va iniciar-se al mes d’octubre del
2013, després de l’estudi elaborat l’estiu passat per l’empresa de consultoria. A continuació, es
va definir, d’acord amb el seu estudi, què podien fer al Masnou, tenint en compte el cost actual
dels serveis i la limitació pressupostària en què estem immersos. D’aquesta reflexió es va veure
que la millor solució a plantejar era apostar per oferir dins del mateix servei de recollida
d’escombreries, el rebuig i l’orgànica, també coneguda com a fort, a nivell tècnic. També oferir
la selectiva. Aquest servei està efectuat, des d’un principi de la seva implantació, pel Consell
Comarcal, però no ha variat des del seu inici, i en l’actualitat ens situa en un nivell molt baix en
índexs de recollida de les diferents accions (papers, cartrons, envasos i vidres), tal com ha
comentat el senyor Xavier Serra. El motiu és molt tècnic, hi ha poques àrees de selectiva al
poble i, pel tipus de vehicle utilitzat pel consell comarcal, ens limita molt l’ampliació al poble, a
tots els aspectes del poble, ja que actuen amb un camió amb grua i al nostre poble hi ha molts
carrers amb arbres i cablejat que dificulten aquest procediment de càrrega que fa servir aquest
servei. Com no pot ser d’una altra manera, el plec demana una sèrie de maquinària i vehicle
nou i si és semi nou, inferior a quatre anys, com ha sortit aquí. Es dóna aquesta possibilitat, que
no sigui nou. Per desgràcia, ho hem de fer així, per poder ajustar el preu del contracte. El més
destacat, potser, en aquest sentit, els camions recol·lectors, que han de substituir els actuals.
Ho fem així per dos aspectes: un és la durada del servei, el concurs pròpiament, que serà de
quatre anys més dos de pròrroga i, l’altre, en que hem previst un import assumible per a les
arques municipals, fet que, tocant de peus a terra, fa que no es demani als licitadors allò que
després no pugui ser. Sí que es demana que siguin noves les dues escombradores, amb
aquest sentit per millorar el major possible els aspectes de neteja viària als carrers de la nostra
vil·la. Un dels altres aspectes negatius que tenim en el servei actual són els problemes amb els
soterrats. A part, que n’hi ha de diferents tipus i models, el que es proposa és la unificació del
sistema en un sol tipus, per tal de millorar el servei i unificar-ho en un sol tipus de camió, si és
possible.
Tot el plec es té en compte, tracta de demanar uns serveis ajustats a les possibilitats, i hi ha
molts aspectes que es demanen, que poden sortir perfectament de la mateixa distribució de les
tasques sense haver de ser necessàriament increments de costos. Les empreses han de
treballar en l’economia d’escala i saber aprofitar tots els seus recursos. En aquest procés, no es
plantegen canvis de personal actual i, a part, s’haurà d’incrementar per tal de poder realitzar la
recollida selectiva. Per tant, no es planteja la reducció de personal, com vostè també ha
comentat, sinó al contrari, potenciem, en aquest aspecte, per donar cabuda al servei de
recollida selectiva.
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La novetat principal d’aquest plec és apostar clarament per una millora del medi ambient,
fomentant el reciclatge de les diferents fraccions, per tal de reduir les de rebuig, poder apropar
a més punts del municipi els contenidors. Això serà possible, ja que la idea dels contenidors a
distribuir als nostres carrers són mantenir la mida dels actuals de rebuig, per a les fraccions de
paper, cartró i envasos, augmentant una mica la mida de l’orgànica i uns de nou pels de vidre,
deixant com a elements del passat els tipus actuals d’iglú. Aquest canvi no és qüestió estètica,
sinó pràctica. Una de les principals queixes que tenim a les àrees d’aportacions de recollida
selectiva actuals són que es diposita al seu entorn molta brutícia i, quan els camions els aixeca,
moltes vegades cauen restes i es queden a sota. Per tant, canviant el tipus de contenidor per
un de mòbil, amb la sol·licitud de neteja dels contenidors i del seu entorn, es persegueix la
neteja de tota l’àrea i donar una millor imatge dels carrers del Masnou. Les de rebuig, paper,
cartró i envasos, volem que siguin del de menor impacte visual possible, unificant tot el color
exterior en un de sol, i sols serà de diferent color per diferenciar el tipus de fracció. Es té en
compte la tipologia del poble, l’alçada de les cases i l’amplada dels carrers. Per això, es creu
que el tipus actual del de rebuig, que concentra 1.100 litres, són els adequats; els d’orgànica
seran d’un tipus de 360 litres, una mica més que els actuals, iguals que els de vidre, que en té
160. La inversió en contenidors no està dins d’aquest plec. La raó, novament, és econòmica.
L’Ajuntament, actualment, té possibilitat, aquest any, d’analitzar inversió i, d’aquesta manera, el
que es vol és que aquest import no sumi el total de la despesa del servei; per tant, busquem
que, pel que fa a la despesa, per cada any no sumarà ni serà una inversió a assumir per
l’Ajuntament en un concurs en paral·lel i que quedarà supeditat a l’adjudicació del servei. Fent
aquest operació permet, segons la consultora, una menor despesa anual del servei d’uns
40.000 euros, que es realitzi la recollida de totes les fraccions per part d’un sol servei té, doncs,
un objectiu mediambiental, per una banda, com s’ha comentat i per l’altra, per tal de poder
finançar aquest major cost de despesa de servei de selectiva, tenir l’Ajuntament els ingressos
de tots els convenis per reciclatge que fins ara no tenim i el quid de la qüestió és aquest,
fomentar el reciclatge i, per tant, l’augment de les fraccions de selectiva que ha de permetre
compensar aquest cos i, si tothom hi posa de la seva part, poder, en un futur, fer un càlcul més
ajustat del cost del servei a repercutir al ciutadà. També cal tenir present que en aquests plecs
es fa una valoració del servei i l’empresa té uns objectius a complir i d’acord amb el resultat de
les inspeccions, s’ha quedat retribuïda. Per tant, una part del servei és variable segons el seu
treball, com també ha comentat abans el senyor Ernest Suñé.
En resum, tots els grups municipals que han votat a favor o s’han abstingut, que han permès
tirar endavant aquest plec, per un servei que millori de medi ambient en la recollida
d’escombreries del municipi, que incorpori xips als contenidors, GPS als vehicles per tenir la
millor informació del servei possible que, amb els millors mitjans mecànics, augmenti la neteja
del municipi, on tots els barris hi són inclosos, que es persegueixi, de l’11 al 12 % de selectiva
actual es passi a un 35 % de recollida selectiva per la nova distribució de contenidors i
l’apropament d’aquesta al ciutadà, que es busca la millora dels carrers amb la neteja de totes
les àrees i mantenir el bon funcionament dels serveis implantats fa un any, com el de repàs per
les tandes dels desbordaments o el servei de recollida de mobles i andròmines. No obstant
això, tots aquests objectius seran possibles sols amb la col·laboració de tots els masnovins i
masnovines. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Abans de passar al bloc d’òrgans de govern, els proposo incloure dos punts d’urgència.
Informem que això no consta a l’ordre del dia i els proposem incloure la proposta de
nomenament del jutge de pau i, també, un acord d’aplanament en els recursos contenciosos
administratius. Això, creiem que val la pena incloure-ho en aquest Ple, perquè n’hem tingut
coneixement la setmana passada, i era innecessari esperar fins al setembre i, en algun cas,
fins i tot haguéssim tingut algun perjudici econòmic.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del dia i
prèvia declaració d’urgència
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a favor
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova la urgència per unanimitat, majoria
absoluta.
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El Sr. Llorenç Birba
Com ha dit l’alcalde, la urgència ve condicionada perquè el tancament d’aquest tema no va ser
fins dilluns passat i, per tant, era una data posterior a la convocatòria de la Comissió
Informativa corresponent.
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la qual,
literalment, diu el següent:
Proposta de nomenament del jutge/essa de pau titular i/o substitut/a
“Atès que ha de procedir-se a l'elecció de jutge/essa de pau titular i/o substitut/a de conformitat
amb l'article 101.1 de la Llei orgànica del poder judicial.
Vist el que disposa la Llei orgànica del poder judicial, de data 1 de juliol de 1985, en els articles
99 al 103, i el Reglament 3/1995, de 7 de juny de 1995.
Vist el certificat de la responsable del Registre general d’entrada de documents d’aquest
Ajuntament, manifestant que només s’ha presentat un interessat.
Estudiada la sol·licitud presentada i ponderant les diferents circumstàncies personals del
sol·licitant i la seva idoneïtat per a exercir els càrrecs de jutge/essa de pau titular i/o substitut/a,
i considerant que reuneix els requisits legals.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Fer proposta de nomenament per al càrrec de jutge de pau titular, pel termini de quatre
anys, la persona següent:
-

Jutge de pau titular, el senyor Josep Vendrell i Torres.

Segon. Posar en coneixement del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no s’ha
presentat cap candidat per al càrrec de jutge/essa de pau substitut/a.
Tercer. Trametre el present acord al jutge degà de Primera Instància i Instrucció de Mataró, qui
ho elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSCPM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a favor
(CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova la urgència per unanimitat, majoria
absoluta.
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la qual,
literalment, diu el següent:
Acord d’aplanament en els recursos contenciosos administratius formulats per les
operadores de telefonia mòbil, en relació amb l’Ordenança fiscal municipal, reguladora de
la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal a
favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
“Aquest Ajuntament del Masnou va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil per a l’exercici de 2010 i la modificació corresponent
per a l’exercici de 2012.
En el marc de diversos recursos contenciosos administratius interposats per les operadores de
telefonia mòbil, contra liquidacions practicades a l’empara d’ordenances similars a les
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aprovades per l’Ajuntament, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha
formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat
resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012,
Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de
que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la
explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios
de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la qual fa referència la Interlocutòria
anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11)
formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a
la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo"
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de
2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les
xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions presentades per
l'advocada general en les qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem
ha dictat un gran nombre de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de
l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet
imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de
quantificació de la taxa previst a l’Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de
l'Ordenança referent a la quantificació.
Per tot això, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol expressament
sobre això:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada, con
fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se
casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de
servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera, declarando, en
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relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con
independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del
artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas
o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y
del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni
sobre las devengadas en la instancia.
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos contenciosos administratius
números 260/2010R, 207/2012P, 298/2012E i 305/2012AR que se segueixen davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera,
en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència
abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis
innecessaris, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats
per les operadores de telefonia mòbil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA SAU, FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU, i VODAFONE ESPAÑA, SA,
contra les ordenances fiscals reguladores de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil, aprovades per aquest Ajuntament per a l’exercici que així mateix s’especifica, i que es
troben en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes
termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la
part expositiva d’aquest acord.
N. RECURS

RECURRENT

EXERCICI

260/2010R

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA

2010

207/2012P

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU

2012

298/2012E

FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU

2012

305/2012AR

VODAFONE ESPAÑA, SA

2012

Segon. Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència i al Servei d’Assistència Jurídica Local de la Direcció de Serveis
Jurídics de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSCPM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta.
El Sr. F. Xavier Serra
Si, no previsiblement hem votat a favor per evitar que l’Ajuntament tingui més costos en aquest
tema però lamentem que la normativa vigent que els tribunals donin la raó a aquestes
companyies i no defensin els interessos de, en aquest cas, del Masnou i altres ajuntaments i
dels seus ciutadans. En canvi, les noves lleis permetran, per exemple, que es puguin utilitzar
els terrats de casa nostra, que són privats, per a qualsevol d’aquestes empreses per a la
utilització absolutament privatitzada, em sembla una absoluta robatori.
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6. Control dels òrgans de Govern municipals
a. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Primer, per donar resposta a una pregunta que va
efectuar el senyor Ernest Suñé en relació amb una convocatòria de plans d’ocupació. Aquest
senyor s’havia assabentat que al Consell Comarcal del Maresme, bé, li havien atorgat uns
plans d’ocupació, la resposta diu que, en pla d’informar-li, que, en data 12 de juny, el DOGC va
publicar l’ordre EMO 174/2014, del 5 de juny, per la qual s’aprovaven les bases reguladores per
a la sessió de subvencions de la realització del programa Treball i Formació, adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, adreçada a entitats
locals i entitats sense ànim de lucre. L’esmentada ordre estipula que les persones beneficiàries
han de ser, prioritàriament, persones amb càrregues familiars, d’entre 40 i 55 anys i que els
resti el menor temps possible per esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima
d’inserció, entre altres condicions. A l’annex 6 d’aquesta ordre s’estipula la preassignació de
contractes de treball a sol·licitar per cada administració, per a cada ens local. En el cas del
Masnou, li corresponen 5 plans o 5 contractes de treball. En el cas del Consell Comarcal del
Maresme, li’n corresponen 27. A les entitats locals que li corresponguin menys de 3 plans o 3
contractes de treball han de fer la sol·licitud a través del Consell Comarcal del Maresme.
Consultat el Consell Comarcal del Maresme, en total la sol·licitud que ha fet és per a 34
contractes de treball. Per tant, n’hi ha 7 que corresponen a altres ajuntaments, que han delegat,
en certa manera, la contractació al Consell Comarcal del Maresme. L’Ajuntament del Masnou
ha aprovat la sol·licitud directament d’aquests 5 contractes de treball que els corresponen,
segons l’annex 6 d’aquesta ordre. Les persones o els plans d’ocupació que s’han demanat, una
és per tasques de manteniment a edificis municipals, dues persones són per donar suport a la
Regidoria de Serveis Socials i dues persones més per donar suport a la Regidoria de Seguretat
Ciutadana.
El nombre de persones ―també preguntàvem el nombre de persones preceptores de la renda
mínima d’inserció al Masnou―, volia comentar que, malgrat que no sé la quantitat exacta, ens
han comunicat, per part de Serveis Socials, que serien al voltant de 80 persones, però pot
variar en funció del mes i també pot ser persones que no tinguem comptabilitzades a Serveis
Socials del nostre Ajuntament. I aquesta seria la resposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, era per contestar a la senyora Neira, a la pregunta que va fer al ple del mes de juny sobre el
tema del trasllat de la Pinacoteca i la necessitat dels informes tècnics que disposem, que
evidentment li farem arribar dos informes al respecte. Volia recordar-li que ja ho va preguntar al
mes de maig i, com li vaig dir en el darrer Ple, el trasllat de la Pinacoteca no es pot
descontextualitzar en el moment que es va fer, fruit d’unes obres, d’urgència, que es van fer per
instal·lar el CIRD. Per tant, un cop vista tota la documentació, arribes a la conclusió que la
Pinacoteca es va treure de la Casa de Cultura per instal·lar un servei nou a l’Ajuntament, que
era el CIRD, no per una qüestió de problemes del que seria la Pinacoteca municipal. No hi ha
cap informe tècnic que validi aquest trasllat, si existeix no l’hem trobat, i també ens consta que
no se’n va demanar cap. Ens consta que el 3 de novembre de 2010 es va prendre una decisió
política, després s’ha vist, evidentment, absolutament desencertada de traslladar el fons d’art
municipal al soterrani d’aquest Ajuntament, absolutament desaconsellat pels serveis tècnics
d’aquest Ajuntament i per la tècnica de Patrimoni. Evidentment, els motius salten a la vista,
vostès que tenen el despatx en aquella zona, per les condicions, doncs, d’accessibilitat, de
poca solidesa de les parets, d’humitat, de zona considerada inundable, problemes de
seguretat, etc. Per tant, segurament és el lloc menys adient per traslladar la Pinacoteca
municipal en el terme municipal del Masnou, m’atreviria a dir.
Estic d’acord amb això de les obres, i és un informe que si vostè o el té, perquè és del març del
2011, que va fer la Diputació de Barcelona, que en aquest informe, la Diputació respecte a les
obres, ja sé que no tenen relació directa amb la Pinacoteca, per contextualitzar la situació, la
Diputació de Barcelona respecte a les obres de 2008-2009 diu: Aquesta intervenció ha estat
molt poc afortunada, es va fer per urgència, ja que les regletes i endoll s’han instal·lat damunt la
decoració pictòrica, igual que la il·luminació del sostre, que no ha tingut en compte les
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característiques generals de l’espai i no tan sols no respecta la importància del conjunt de
pintures, principalment els vestíbuls, sinó que n’impossibilita la contemplació. Aquesta
intervenció es va fer sense comptar amb l’assessorament de l’Àrea de Cultura municipal i
aquesta descoordinació ha provocat que s’hagi fet sense donar importància a l’interès
historicoartístic dels elements decoratius de la casa, que han estat visiblement afectats per una
mala intervenció des del punt de vista de la conservació del Patrimoni ―continuant i seré molt
breu perquè hi haurien molts aspectes a tenir en compte―, ja vam comentar que els quadres
es van embalar i estan en unes situacions, doncs, una mica, bastant crítiques, portem dos anys
amb aquesta situació, però hem tingut una ocasió per solucionar el problema, que és a través
del projecte FEDER, Terra de Mar, de tornar a ubicar el Fons d’Art Municipal a la Casa de
Cultura i, a més a més, amb el que és necessari, que és la climatització de l’espai. La
temperatura de la Casa de Cultura és de 21,67 graus centígrads de mitjana, de la humitat
relativa de 60,71 graus. Per tant, a la conclusió a la qual s’arriba amb el que hem consultat a la
Diputació de Barcelona és que és necessari només un dispositiu de control climàtic, que és el
que s’aplicarà. Finalment, voldria dir que es disposa d’un informe, que també l’hi faré arribar, a
part d’aquest de la Diputació, de la tècnica de Patrimoni Cultural d’octubre de 2011 on es parla
evidentment del trasllat. Considera, doncs, correcte el trasllat del fons d’art municipal de la
Pinacoteca a la Casa de Cultura, i que, evidentment, aquest procés de trasllat i de col·locació
es fa a través d’una subvenció de la Diputació i, per tant, també amb el suport, no només
logístic sinó assessorament, d’aquesta institució i que, evidentment també, és un projecte
avalat pels fons europeus amb el vistiplau del departament corresponent de la Generalitat de
Catalunya.
El Sr. Pere Parés
Les altres preguntes entenc que han estat contestades en forma i temps. En falten algunes?
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, perquè tal com diu el ROM, les preguntes que es formulen per escrit s’han de respondre per
escrit i, probablement algun regidor o regidora del Govern, ha cregut que amb la resposta
verbal que va fer el Ple passat n’hi havia suficient. Jo he trobat preguntes fetes per escrit que
no, no han tingut resposta.
b.

Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern

El Sr. Federico Manuel de las Heras
Jo tenia unes preguntes i uns suggeriments. Hi ha dues preguntes que són una mica iteratives,
les he repetit en anteriors ocasions però continuaré insistint, perquè jo crec que algun dia algú
em farà cas.
Una és per saber què està passant amb la gestió del nostre patrimoni. Parlo del local del port.
Al port tenim un local, que és de concessió, que s’acaba d’aquí a pocs anys, i que porta avui tot
aquest mandat, crec jo, i ja venia de l’anterior. Es va licitar per mirar d’adjudicar-lo. El preu va
ser desencertat, segurament, o no es va adequar o no es va promocionar una, no es va buscar
un bon client que ens quedés el local i el local continua buit. És a dir, portem ja més de tres
anys dins d’aquest mandat i no sé de quant temps hi havia de l’anterior, que no s’ha fet res o
almenys no s’ha fet res en resultats. No hi ha hagut resultats.
També, un altre punt. Tenim uns pisos aquí al mercat vell, que són de propietat municipal, que
són pisos que es s’havien d’haver venut i haver cobrat uns diners per a aquest Ajuntament,
especialment en moments que li van fer bastant falta. Ara, no és que sobrin els diners, però
l’Ajuntament no ha de ser un promotor immobiliari, no ens interessa ser promotors immobiliaris,
per això ja està la iniciativa privada, i volia preguntar què es pensa fer amb aquests pisos.
Repeteixo, portem més de tres anys i els pisos continuen on estaven, buits que jo sàpiga, no sé
si algú ha tingut males idees d’ocupar-los, però els pisos estan ociosos quan hi ha altres
necessitats dineràries que tindria l’Ajuntament.
Després, hi ha un tema que voldria comentar, arran d’una visita que vaig fer a la platja de Sant
Antoni de Calonge, li comentava al senyor Alcalde. Vaig trobar que els serveis que ofereixen
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per a minusvàlids són uns serveis de molta qualitat. És a dir, hi ha unes zones, a part,
d’accessibilitat, hi ha unes zones amb unes casetes preparades amb mitjans per entrades de
l’aigua, personal especialitzat, voluntaris, etc.
Jo penso, no sé si aquest tema es té prou en compte al Masnou, però potser habilitar una zona
adequada i ben pensada per a accessos a minusvàlids. Estan en la ubicació en la que estem,
podria donar servei a moltes persones, i és un tema que penso que algun any ens ho hauríem
que plantejar. Ara ja estem en una temporada iniciada, però ho deixo com una idea que penso
que valdria la pena treballar, treballar de cara a l’any que bé. Això, puc presentar-ho via moció
o puc presentar-ho de moltes formes. Ho presento com a suggeriment, perquè penso que és un
tema que no cal discutir, sinó posar-se en marxa, buscar el pressupost ―que es pot treure―, i
mirar de fer una zona accessible, amb mitjans, amb persones, amb casetes, amb banys, amb
vestuaris, amb serveis d’entrada a l’aigua que ja només apareixen especialitzats, etc. i a muntar
un servei, doncs, de qualitat, a un punt com al Masnou, que penso que, a més, dóna un molt
bon servei a molta gent, doncs també donaria una molt bona qualitat a la platja. No sé si així
recuperaríem la nostra bandera blava perduda, però, bé, en tot cas, segur que és un camí bo
també per recuperar-la.
Després, per últim lloc, voldria comentar que avui hem aprovat, bé, hem aprovat el nou jutge de
pau, el senyor Vendrell. Molt bé, estem tots molt contents, però no hi ha substitut. Ja
comentava, quan es va nomenar, doncs que el senyor Vendrell és gran, també té uns anys, i,
bé, no podem dependre sempre del senyor Vendrell, encara que estiguem molt contents amb
ell. Jo penso que seria interessant començar a buscar la figura de suplent, per si algun dia el
senyor Vendrell pot, ja ja.
El Sr. Pere Parés
Hi ha una cosa que se’n diu separació de poders, no sé si ho tens present.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, correcte. Doncs haurien de promocionar el que surti, alguna cosa, publicitar, a més, per tenir
també una figura de jutge de pau substitut, perquè és que, de fet, no la tenim, i això és entre
cometes, és “irregular”, hauríem de tenir una figura de jutge de pau substitut. Ja tenim el
principal, que el tinguem molts anys, però pensem, també, que hem de tenir el lloc degudament
cobert. Gràcies, només això.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Jo simplement volia fer un parell d’esmenes al
regidor de Manteniment. Era per reclamar-li els protectors dels arbres del carrer Navarra que,
avui de nou, m’he passejat per allà i no estaven tots col·locats, o sigui que voldríem saber què
ha passat, si hi ha algun problema de vandalisme o bé no s’han col·locat encara, què passa
aquí?
I, després, al senyor Flo, doncs un clàssic, que és per cinquena vegada demanar-li que netegin
els entorns de l’Àrea Bàsica de Salut del Masnou. És que em fa una mica de vergonya, perquè
són cinc mesos demanant el mateix prec. Vaig veure que han fet una actuació de jardineria
l’altre dia, però, clar, els entorns, les escales estan plenes de sorra i de vegetació i allà algú pot
prendre mal. Per tant, com a mínim, algun acte d’ofici, passen la factura a la Generalitat, però
per al bé de la gent que va al Centre d’Atenció Primària, doncs, tenir-ho una mica en condicions
i ja està.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí. També molt breument, ja que hem aprovat, avui, els plecs de neteja. Volia recordar aquí
que a l’escola Ocata tenen una doble zona de recollida, en aquest moment, i que seria
l’oportunitat de retirar-ne una, com a mínim una, i que fos una zona més normal; tot i tenint en
compte que hi ha una concentració, com és evident, de nens.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Preguntem al govern pel nombre de persones del Masnou inscrites al
Registre de Sol·licitants d’HPO que volen ser adjudicatàries d’un habitatge i li preguntem també
quina ha estat l’evolució que ha experimentat aquest registre, en el cas de les persones del
Masnou, des de la seva posada en funcionament.
Després, fa alguns dies han entrat en funcionament unes pistes de pàdel a Ocata i preguntem
al govern si els titulars disposen de la llicència municipal corresponent.
Ha arribat l’estiu i això facilita que alguns establiments de restauració ocupin la via pública amb
taules i cadires. Preguntem al govern per les actuacions que fa per tal de comprovar que
aquesta ocupació està o no autoritzada i, en el cas que ho estigui, si respecta les condicions
d’autorització. També volem saber si s’han imposat sancions per ocupacions no autoritzades o
que no respectin les condicions d’autorització.
Continuant amb aquest punt, demanem al govern una relació exhaustiva de les autoritzacions i
les seves característiques per a l’aplicació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Han passat vuit mesos, va ser al novembre de 2013, des de l’aprovació d’una moció que havia
presentat el PP i que havia estat esmenada per ICV-EUiA, per garantir el compliment de les
normatives vigents dels locals de lliure concurrència del Masnou. La moció demanava al govern
tres tipus d’actuacions:
1. La primera, que l’Ajuntament informés la Comissió Informativa de Foment sobre les
actuacions realitzades respecte de tots els locals de lliure concurrència de la nostra vila, per
tal de garantir-ne la idoneïtat d’usos, especialment en matèries urbanístiques de seguretat
de les persones i sanitàries.
2. També demanava que l’Ajuntament realitzés un informe sobre la situació actual quant al
compliment de les normatives esmentades dels locals d’aquest tipus situats al municipi del
Masnou.
3. I, per últim, demanava a l’Ajuntament que garantís el compliment de les normatives vigents
per a aquesta mena de locals i que prengués, si s’esqueia, les mesures oportunes ajustades
de la forma més ràpida possible.
Recordem que l’origen de la moció era l’activitat que s’està desenvolupant al c. Santiago
Rossinyol, núm. 8.
Demanem al govern una relació detallada de les actuacions que ha realitzat per al compliment
d’aquesta moció i, especialment, per a aquelles que hagin estat relacionades amb l’activitat que
es desenvolupa al c. Santiago Rossinyol, núm. 8.
En els darrers dies, la premsa ha publicat que la Sareb ha arribat a un acord amb la Generalitat
de Catalunya per cedir 600 habitatges de la seva titularitat, situats a 72 municipis, per tal que
siguin destinats a lloguer social. Voldríem saber si un d’aquests municipis és el Masnou, així
com també conèixer quines són les actuacions que el govern municipal ha fet davant la
Generalitat per aconseguir que la Sareb li cedeixi els habitatges dels quals és titular al nostre
municipi.
Abans, parlàvem de l’estiu i ara tornem, seguim parlant, ja que a l’estiu proliferen ofertes
d’activitats de lleure per a joves i infants que gaudeixen del seu període de vacances. La
realització d’aquestes activitats s’ha d’adaptar al compliment de tots els requisits que, per
assegurar-ne la qualitat i també la seguretat dels participants, determinen les normes vigents.
Preguntem al govern si té coneixement de les activitats de lleure per a joves i infants que
s’ofereixen al Masnou, així com també si tenen la llicència corresponent.
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I, per últim, preguntem al govern quina és la situació, quant a la possessió o no de llicència
d’activitats, del Casino del Masnou, del Club Nàutic del Masnou, del Club de Tennis del Masnou
i del Casinet (SOCNUM).
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies de nou, senyor alcalde. Primer, és un suggeriment, i és que hem detectat que als
jardins que estan ubicats darrere dels edificis del carrer Montserrat Roig i Fransitorra, hi han
unes escales que pugen a l’aparcament del Vallromanes. Són escales de travesses de fusta,
que ja estan ubicades damunt la sorra, estan, no estan correctament per pujar i, a més a més,
hi ha algun esglaó que està trencat. Amb aquesta partida d’inversions que, doncs, no sabíem
ben bé què fer, doncs si poden trobar uns quants milers d’euros per arranjar-ho, doncs crec que
s’hauria de solucionar.
Després, també voldríem que el senyor Eduard Garcia ens expliqués com està la tramitació de
l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’ordenació del Masnou de
delimitació de la zona portuària que va aprovar el Govern amb els vots de CiU, Esquerra
Republicana, PP, Grup Independent del Masnou i la regidora no adscrita, i que ha de permetre
instal·lar al Club Nàutic del Masnou unes pistes de pàdel a les nostres platges. Voldríem saber,
doncs, si s’han presentat al·legacions en els trenta dies d’exposició pública, si s’ha rebut ja
algun dels informes complementaris de les administracions competents en la matèria i si ja han
escollit el tipus de pistes de pàdel que poden muntar.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, si em permet senyor alcalde, a mi m’agradaria fer-li un
suggeriment, al company Frederic de las Heras, per la seva preocupació respecte al jutge de
pau, al suplent del jutge de pau. Dir-li que, home, malauradament servirà de poc perquè hi ha el
ministre de Justícia, que està a poc de carregar-se tots els jutges de pau, i és un servei que es
presta al municipi del Masnou, que és molt interessant, i el que li demanaria és que aquest
interès el traslladi el ministre, perquè puguem conservar el jutge de pau al Masnou.
Jo voldria fer una pregunta al regidor. Bé, no sé quin regidor, perquè el 14 de juny un
establiment hoteler del municipi va entrar una petició perquè es pogués fer una senyalització
direccional per tal que els seus clients poguessin trobar el seu establiment i, des de la
Regidoria de Mobilitat se li ha contestat que això no és possible, perquè els indicadors que, els
criteris amb els quals es senyalitza sembla que diu que només, únicament són per a serveis
públics, assistencials i per a farmàcies, i que, per tant, els serveis hotelers no hi estan inclosos.
Home, jo li diria que vostè, a banda de ser el regidor de Mobilitat, també és el regidor de
Promoció Econòmica i suposo que deu ser el responsable d’haver penjat els cartells del mercat
setmanal, que jo sàpiga no és un servei públic, ni és assistencial ni és una farmàcia i, de la
mateixa manera que hi ha altres cartells que senyalitzen les zones comercials, m’agradaria,
home, que si s’han de canviar els criteris, els canviem i si ens el saltem, ens el saltem per a
tots, perquè sinó, estem fent aquí uns greuges comparatius i, tenint en compte que en aquest
Ajuntament vam aprovar, no fa tant de temps, una moció, una moció respecte a promocionar
els temes de turisme, demanava crear un Consell, va ser aprovat amb unes certes
modificacions i amb el canvi també de competències, el regidor de Turisme ens va convocar a
una primera reunió i mai més hem sabut res. Tenim tres establiments hotelers, un càmping i
dos hotelers. Em sembla que val la pena, a la major part de municipis, per no dir tots, em
sembla que les indicacions hi són, vull dir que no sé què costa fer-les. Gràcies.
La Sra. Marta Neira
Senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, jo voldria fer un prec a l’alcalde perquè posi fi d’una
vegada al patiment de la família HHHHH, senyor alcalde. Ja fa massa temps que la família
HHHHH, que avui ens acompanya, està patint les molèsties i el soroll causats pel Bar del
SOCNUM, no al costat, enganxat al seu domicili.
Cal recordar que el soroll pot arribar a representar un factor psicopatogen destacat i una font de
pertorbació de la qualitat de vida, tal com acrediten les directrius marcades per l’OMS,
l’Organització Mundial de la Salut, i encara que el soroll emès sigui d’un nivell que no posi en
22

perill la salut de les persones, poden atemptar contra el seu dret al respecte, a la seva vida
privada i familiar, amb la privació del gaudi del seu domicili. Així ho han recollit diverses
sentències judicials, tant dels nostres tribunals com del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg.
Doncs això, precisament, és el que està patint aquesta família, des de mitjans de 2013, que ha
vist vulnerat el seu dret a gaudir de la seva vida privada i familiar en el seu domicili, amb
l’agreujant que, en el seu nucli familiar, hi viuen dues persones de perfil molt vulnerable, la
mare, de 77 anys i un germà amb una malaltia mental greu, amb una discapacitat del 6 %.
Per això, els demano simplement que apliquin amb rigurositat les nostres ordenances, entre
elles l’Ordenança municipal sobre convivència ciutadana, que en el seu article quart diu:
“L’autoritat municipal podrà sancionar les conductes i comportaments que produeixin
repercussions públiques que atemptin la convivència ciutadana.
Si alguna d’aquestes conductes es realitzés envers infants, vells o minusvàlids, s’agreujarà la
responsabilitat de l’infractor.”
Senyors i senyores, la família HHHHH no pot gaudir del seu pati a la part anterior de l’habitatge
perquè l’activitat del Bar SOCNUM li ho impedeix i, a més a més, no hi ha espai de separació
entre els dos immobles i perquè, si algú no n’està al corrent, es facin una idea, [exhibeix
diverses fotografies] us demanaria que us passeu aquestes fotos als regidors i després que
passin pel públic perquè us podeu fer una idea de la situació.
És important destacar que la família HHHHH, i vull recalcar això, ha conviscut pacíficament
durant trenta anys amb l’Entitat SOCNUM, trenta anys. Perquè, tot i que des del seu inici l’any
1983, la seva activitat ja era qualificada com a molesta per soroll i vibracions, les petites
molèsties ocasionades eren acceptades dintre de la normalitat i en pro del bon veïnatge. Mai,
en trenta anys, aquests veïns, la família HHHHH havien presentat cap queixa a l’Ajuntament,
trenta anys. És evident que durant tres dècades, el bar del SOCNUM d’aquest entitat
funcionava com el que era, és a dir, un bar destinat a l’ús dels socis, on l’activitat d’aquest
establiment consistia primordialment a ser centre de reunió per a la distracció de persones,
preferentment, de la tercera edat, tal com s’especifica en la memòria tècnica que acompanya la
sol·licitud de la llicència municipal l’any 1983. És a partir de mitjans del 2013, insisteixo, trenta
anys després, que es produeix un canvi substancial en l’activitat del bar SOCNUM. De tenir una
zona de bar destinada als socis, es converteix en un bar de concurrència pública amb activitats
musicals en directe, Karaoke, que com podem veure es publiciten al Facebook. Ja no és
preferentment per a persones grans,sinó que es convida a la gent “Ven a cantar y conocer a
nuevos amigos, luego nos vamos al Titus”, eh, jo també els ho passo tot això, perquè se’n facin
una idea.
Bé, la constatació del canvi produït em porta a qüestionar que l’activitat actual d’aquest bar
estigui dintre de la legalitat, perquè veient la llicència municipal de 1983 es refereix a un local
destinat a societat cultural i recreativa, tal com es veu en la llicència que es va tramitar l’any
1983, i vostès ho saben perfectament, perquè quan jo vaig revisar l’expedient de SOCNUM,
entre altres coses vaig trobar una carta que havia dirigit el Gremi d’Hostaleria i Turisme a
l’Ajuntament en defensa del bar d’aquesta entitat i, bé, l’Ajuntament, des del Departament de
Turisme, li responia molt correctament, molt atinadament, però jo vull destacar que, des del
Departament d’Urbanisme es feia especial èmfasi i es deia textualment: “L’entitat disposa de
llicència per exercir l’activitat de Centre Cultural i Recreatiu, que inclou una zona de bar, però
no disposa de llicència de bar pròpiament”, això es diu des del Departament d’Urbanisme, sinó
que aquesta forma part de l’activitat del Centre Cultural i Recreatiu.
Dit això, em sobta la informació que m’ha facilitat el regidor d’Urbanisme dient que de la
inspecció tècnica municipal realitzada el passat 3 de juny es conclou que no s’observen
modificacions significatives respecte a la llicència concedida l’any 1983. Bé, doncs vostès
jutjaran per aquesta documentació que acabo de passar.
Aprofito per demanar al regidor d’Urbanisme una còpia de l’acta d’aquesta inspecció per poder
conèixer-ne amb detall el contingut.
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La senyora HHHHH ha presentat tres instàncies a l’Ajuntament denunciant el soroll i el malviure
que estan patint a causa del bar del SOCNUM. La primera instància data del 22 d’octubre del
2013. A més a més, han presentat dues queixes a l’Ajuntament, la darrera amb data 20 de
maig del 2014. Mirin, porten vuit mesos amb aquesta història, cal solucions ja. Han de veure i
sentir-se atesos pel seu Ajuntament, no deixin que hagin de buscar la solució en altres
instàncies, com ara la fiscalia mediambiental; perquè, si fos així, la resolució del conflicte serà
més traumàtica i més costosa, tant per a la família HHHHH com per a SOCNUM com per a
l’Ajuntament. Els ho demano, per tant, que simplement apliquin amb rigorositat la normativa
municipal i la legislació.
També haig de dir, i seria injust no reconèixer, que el Govern ha fet diferents accions i que, a
més a més, aquestes han tingut un resultat positiu en el sentit que hi ha hagut una disminució
de les molèsties; però també cal dir que la forma de procedir és excessivament lenta i que el
resultat és insuficient, perquè les molèsties han de desaparèixer per tal que la família HHHHH
recuperi la pau perduda de la seva llar. I no hi ha gaires opcions, no hi ha gaires opcions: o es
clausura el bar ―l’Ajuntament de Barcelona ha clausurat recentment un bar que, bé, que sota
l’aparença d’entitat cultural, doncs, funcionava el bar i creava molèsties i, per tant, l’han tancat
immediatament. O es posa al dia la seva llicència com a bar pròpiament i això, donades les
característiques de l’immoble, que com hauran vist té un pati amb una uralita, obliga a fer
l’aïllament acústic pertinent o, simplement, tornen a l’activitat clàssica d’anys enrere que no
ocasionava molèsties significatives.
Vostès veuran quina és la millor solució, però ho han de solucionar ja; perquè quant més triguin
més s’agreujarà el problema. Jo espero i aprofito per desitjar bones vacances a tothom, que
això se solucioni aviat i que aquesta família també pugui gaudir de les vacances.
Per cert, deixo per una altra sessió, per a un altre dia, tota la qüestió urbanística que afecta
aquest immoble de SOCNUM, perquè n’hi ha per parlar hores.
Bé, canviem de tema. En el passat Ple vam fer una proposta al Govern Municipal: li vam
demanar que tinguessin en compte la possibilitat de fer un Pla d’inversions per eliminar o, si
més no, reduir les barreres arquitectòniques per a les persones que tenen una mobilitat
reduïda. No hem tingut cap resposta, ni si volen que ho parlem, si és possible, si no és
possible, si es pot fer alguna cosa o no. M’agradaria que em diguessin alguna cosa al respecte.
Bé, per acabar, home senyor Oliveras, a mi m’ha sorprès molt la seva intervenció. És veritat, no
dos i més vegades, com tres vegades, jo li he mostrat la meva preocupació per la Pinacoteca i
és que és una preocupació real. Llavors jo, precisament per aquest motiu, li vaig demanar, i
estic segura que vostè els té, els informes tècnics que demostren que la Casa de Cultura, com
vostè la vol tornar a ubicar a la Pinacoteca, és un bon, és un bon lloc per ubicar la Casa de la
Pinacoteca, i també en aquests informes tècnics és de lògica que contemplin quines mesures
s’han adoptat, que és lo que m’has dit, val; però és que aquesta és la informació que jo et
demanava, llavors, clar, a mi m’estranya que la resposta sigui tant crítica, diguem-ne a la meva
tasca com a regidora en el mandat passat, i li haig de dir que l’han informat molt malament i
l’han informat malament i, a més, dic, rotundament, malintencionadament, val.
Miri, a mi m’agrada molt aprofitar els espais desaprofitats que tenim al Masnou, i en tenim
molts. Quan jo era regidora de Cultura i Dona, la Casa de Cultura era un dels espais
infrautilitzats. Vostè diu que jo vaig treure la Pinacoteca per col·locar el Centre d’Informació de
Recursos per a la Dona. No és veritat això. Miri, el CIRD estava a la primera planta. Sap què hi
havia a la primera planta? Un magatzem ple de porqueria, res més. Què van fer? Buidar de
porqueria aquella sala, instal·lar un servei útil per al poble. No tenia res a veure, la Pinacoteca
estava a la segona planta, estava a la segona planta la Pinacoteca, no tenia res a veure, home,
s’havia de treure, si més no temporalment, perquè van posar, van instal·lar ascensor, però
insisteixo, treure d’allà la Pinacoteca i la persona.
Miri, si estaven mal embalats i mal ubicats on estan ara, doncs serà culpa de la mateixa
responsable de Patrimoni, que li ha donat aquesta mala informació, així de clar, val. Si no hi ha
un informe. És que, la veritat, les coses com siguin, i quan jo li he dit ‘la meva preocupació per
la Pinacoteca’ és que insisteixo, ja ho he dit moltes vegades, és que hi havia pintures dels
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quadres al terra, és que no m’ho invento això. Llavors, té vostè raó? Quin informe? Bé, doncs ja
me’l passarà, ja me’l passarà.
Com que van veure claríssim que no era el lloc idoni per posar la Pinacoteca a la Casa de
Cultura, vam estar mirant diferents indrets. És veritat que vam mirar la part de baix d’aquest
edifici, la vam descartar perquè, té vostè raó, no era un lloc adequat, simplement va ser una de
les coses que vam mirar. Miri, jo li diré una cosa. Si vostè té els informes i fa les adaptacions
que justifiquen que la Pinacoteca estarà ben ubicada a la Casa de Cultura jo no hi tinc cap
inconvenient, em passa aquests informes i ja està, no passa res.
També li puc dir, li dic, que un altre dels espais que jo em vaig plantejar era la sala immensa
annexa al Museu. Miri, des que vostè és regidor de Cultura jo crec que no s’ha fet ni una
exposició allà, és un dels llocs infrautilitzats, infrautilitzats, és veritat, val.
Si bé, jo sé que a vostè l’ofèn molt quan el critiquen; però, què hi farem? És, mira, és lo que hi
ha, no? Concretant, és mentida que la Pinacoteca sortís de la Casa de Cultura per instal·lar el
CIRD, perquè el CIRD no es va instal·lar allà. No és veritat que des de l’Àrea d’Urbanisme i des
de l’Àrea de Cultura no tinguéssim cura del Patrimoni de la Casa de Cultura. A veure, aparell
d’aire condicionat, val, molt bé, nosaltres vam demanar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona de l’Àrea de Cultura, val. No, no me’ls ha passat els informes.
El soterrani es va considerar en un moment, però quan vam veure el que hi havia vam
descartar-ho i jo insisteixo, que a mi, a mi em semblava una bona idea posar la Pinacoteca a la
sala annexa del Museu. Si a vostè no li sembla tindrà les seves raons, això està clar. Deia que
van tenir cura de la Casa de Cultura. Miri, entre altres coses, vaig ser jo qui vaig eliminar els
panells de les exposicions de la Casa de Cultura, perquè era una cosa que contribuïa a
augmentar la humitat de les pintures murals i de la paret enrajoralada, val? I es va deixar
només com a sala d’exposició la peça del final de la casa, i hi havia l’objectiu, no podien fer-ho
en aquell moment perquè no hi havia diners, de restaurar les pintures murals i l’enrajolat, vull
dir, i es va començar a fer en el mandat passat. Jo el felicito, perquè s’està fent una tasca de
restauració de la Casa de Cultura, i jo els felicito per això, si està molt bé que ho facin i,
insisteixo, i si em diu que han fet els canvis oportuns per ubicar la Pinacoteca, doncs, felicitats.
Bé, ja no m’estenc més. Moltes gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bé. Jo voldria fer una manifestació arran de dues intervencions que hi ha hagut ara amb
aquests tons. Una, del senyor Màxim Fàbregas, i una altra, de la senyora Neira, que les
enllaçaré pel motiu que els explico. Ha fet una actuació, una demanda veïnal d’una família, no
sé qui són perquè no els conec, els que estan patint el tema aquest, que jo ho entenc
perfectament i els dono la raó i aquests temes no poden succeir, per això poden comptar amb
el nostre suport; però volia manifestar que fa..., al mes de novembre de 2013, aquest grup
municipal va presentar una moció en aquest Ajuntament en la qual vam demanar una actuació
al carrer Santiago Rusiñol número 8. Vam demanar una actuació perquè, entre altres coses, hi
havien hagut moltes queixes veïnals, s’estaven fent incompliments normatius, etc. I vam dir, si
us plau, demanem que es faci una actuació, és un tema que ara ha sortit recentment a
televisió, que és un suposo, perquè el senyor Màxim Fàbregas volia, preguntava com està quan
ha fet el torn de preguntes, com estaven les actuacions que es van prendre a través d’aquesta
moció.
Bé, nosaltres vam presentar aquesta moció i la vam votar en contra, i saben perquè la vam
votar en contra? Perquè la resta de partits ens van desvirtuar la moció, és a dir, quan vam
demanar una actuació al carrer Santiago Rusiñol, número 8, es va demanar per una, unes
esmenes que es van presentar i van ser aprovades per tots, excepte pels ponents, en la qual
es demanava una actuació en tots els locals de tot el municipi. En comptes de dir, fem una
actuació, com podia ser un cas homònim en el cas que els ha passat a vostès, doncs això, no
es va fer en el seu moment a Santiago Rusiñol número 8 precisament, amb vot a favor de la
ponent que està presentant aquesta proposta i que ens va desvirtuar la moció que nosaltres
vam demanar a Santiago Rusiñol número 8. Volia fer aquest aclariment perquè ho trobo una
incongruència absoluta, el que està succeint en aquest Ple, gràcies.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Només, només una cosa, que estem en el torn de control d’òrgans de govern; per tant, no és la
primera vegada que passa. Ara hauríem d’entrar en un debat respecte a la intervenció del
regidor del Partit Popular. Jo li pregaria a l’alcalde que, si us plau, no torni a passar més..., si us
plau, que s’apliqui el ROM.
El Sr. Pere Parés
Aquest alcalde ha fet una interpretació ample, entenent, abans d’escoltar la intervenció, que ell
volia matisar alguna cosa de les intervencions que ha fet i ha aprofitat, doncs, el “Pisuerga pasa
por Valladolid” i fer una ampliació del debat de la moció pel seu moment. No, que jo li respecto
la seva intervenció, com totes, i ja està, no? Ara, aquestes respostes les donarem en temps, en
temps i forma, eh? Però alguna de les coses jo crec no ens hem d’esperar, doncs, els regidors
no s’hauran d’esperar fins el setembre i el que puguem fer.
El Sr. Ferran Flo
Hola, bona nit. Bé, volia comentar a la companya Crespo, d’una manera ja reiterada, com
sempre, perquè és una cosa recurrent, el tema aquest de l’ambulatori del carrer Sant Miquel.
Bé, jo vaig parlar amb la directora que hi havia abans, antigament, li vaig comentar el tema.
També volia dir-te que val a dir que no és competència nostra, de l’Ajuntament, tot i així vaig
insistir perquè ho arreglessin, no? Va ser picar ferro fred, tampoc està fet, és evident, i ara han
canviat la directora, encara no la conec. He parlat amb ella per telèfon i encara, que a partir del
dilluns vinent dia 21, que la torni a trucar per tenir una entrevista face to face amb ella i,
aleshores, sortirà altra vegada, això floreix sol, li tornaré a dir, a veure si aquesta directora és
més receptiva i si tenim més sort amb aquest aspecte. Vull dir, però, hi estic a sobre, el que
passa és que les coses van com van i competències no en tenim, de directes, amb això, eh,
gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt breument. Intentar tancar el tema, si pot ser, dintre, aquests informes que demanava, tant
el de la Diputació, de quan encara vostè estava al Govern, el març del 2011, com aquest
d’octubre del 2011, en el qual aconsella el trasllat de la Pinacoteca. Volia dir-li que el problema,
jo ja li vaig manifestar la primera vegada que vaig veure el tema, que aquest règim no tenia cap
intenció de parlar sobre aquesta qüestió, perquè l’important és tirar endavant els projectes i si hi
ha coses que no s’han fet prou bé o han estat desencertades, en opinió evidentment subjectiva,
però que no tinc cap interès. Però, clar, el problema, l’arrel del problema és que no hi ha cap
informe que avali que s’hagués de traslladar la Pinacoteca de la Casa de Cultura, perquè era
un lloc inadequat. És que, partint d’aquesta situació, que no hi ha cap informe tècnic, cap,
llavors, evidentment si vostè vol l’informe que aconselli tornar-ho a posar, el tindrà, el tenim
escrit des de l’octubre del 2011, el tindrà. Evidentment que es posarà amb les millors
condicions possibles, que és els sistemes, i li he detallat fins i tot les temperatures i la humitat
relativa necessària que ha de tenir la sala amb els dispositius de control. Ens sembla que el lloc
més adequat és, els usos patrimonials i culturals d’aquest equipament, i ja està. I no hi havia
cap intenció, per part d’aquest regidor, d’entrar en una polèmica d’un tema que, bé, que es va
produir en un determinat moment, però que en aquests moments, doncs, hem tingut la sort,
vostè ja ho ha manifestat, doncs, de poder gaudir d’una subvenció de Fons europeus per tirar
endavant un projecte més ambiciós. Evidentment, s’han hagut de fer una sèrie d’intervencions
en aquest equipament i amb altres, i amb un itinerari que ja es va explicar en Comissió
Informativa, i que pugui tirar endavant, i que puguem gaudir del patrimoni municipal.
El Sr. Pere Parés
Hi ha una pregunta que jo sí que volia respondre, que és el suggeriment que ens ha fet el
senyor Federico de las Heras d’instal·lar, d’invertir, de fer una zona de minusvàlids a la platja.
Volia dir-li que estem treballant amb una entitat, que ara per ara estem treballant amb una
entitat que, en la línia d’aquesta proposta, a part de les zones noves que hem fet d’aparcament
en el passeig Marítim, no? Si tu vols ampliar-ho?
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El Sr. Jordi Matas
Sí. A part de la part que vingui per Salut Pública, que és amb la Creu Roja, que entenc que
tenen cadires.
El Sr. Ferran Flo
S’ha avançat una mica el tema, jo volia comentar-ho. Bé, actualment els de la Creu Roja, que
són els que estan al servei de socorrisme, com ja saps, tenen ja les cadires antigues i tal; per
tant, ja ho estan fent i, a més a més, també disposen d’unes crosses, crosses especials per a la
gent amb mobilitat reduïda, per tal que puguin estar a la platja i tal. Es posen en contacte amb
ells i abans truquen i etc. i ja se sincronitza tots aquests moviments, perquè puguin fer aquestes
actuacions. A part, doncs, es vol fer una àrea ja determinada només per a aquest tipus de gent,
doncs, evidentment, això és a part, però es farà, s’estudiarà.
El Sr. Jordi Matas
Continuant el que diu el senyor Ferran Flo, és un tema que va sortir, que la Marta Neira hi va
estar molt interessada, en una sessió del Consell de Benestar Social. Va sortir un tema d’un
col·lectiu que estava, que desitjava poder anar a la platja i com poder-ho fer. Amb aquest
col·lectiu, s’ha anant treballant, s’ha anat parlant i anem enfocant el tema de cara a l’estiu que
ve. També veuen que no era possible aquest any, però sí que es valora que estiguin, doncs,
tenint en compte les seves necessitats i aquest plantejament de com pot ser o què podríem fer
per habilitar almenys una platja o a quina de les dues platges una zona perquè la gent amb
discapacitat notòria, sobretot de les extremitats inferiors, doncs puguin arribar fins a l’aigua.
Això és un tema que estem treballant amb ells i, però sobretot és això, enfocar amb ells de cara
al proper any. La setmana passada, va ser manteniment que va pintar dues zones de PMR, de
persones amb mobilitat reduïda al costat de la Nècora, per tant ja són tres places disponibles
en aquest lloc.
El Sr. Pere Parés
Esperem donar la resposta correcta i prenc nota del seu prec. És un prec, el de la família que
està aquí. Jo, el que puc dir és que jo m’he reunit amb ells i m’he reunit també amb la titular.
Les darreres notícies que tinc per la HHHHH és que jo vaig intentar mediar explicant a uns i a
altres, doncs, quin era l’abast de l’activitat. Nosaltres seguim creient en els nostres serveis
tècnics, que tenen llicència de bar atorgada a l’any vuitanta i pico, però amb la normativa del
vuitanta i pico, perquè no hi ha hagut un canvi d’activitat, hi ha hagut solament un canvi de
traspàs del titular, i aquest canvi de traspàs del titular no afecta l’activitat. Sí que és veritat que,
per les queixes manifestades, l’activitat va més enllà del que podria ser estrictament l’activitat
de bar associada al centre recreatiu. Això, se li ha manifestat a l’actual titular del bar. Jo
pensava que havíem conciliat una mica, tu m’ho vas manifestar HHHHH, que havia baixat;
seguirem insistint, seguirem, doncs, atents a aquesta qüestió. Recullo aquest suggeriment, el
recullo, eh.
El que farem serà: vostès han fet dos suggeriments, les queixes, els les contestarem, les que
puguem, doncs, en temps i forma, algunes ja les hem anticipat aquí. I ara passaríem al bloc de
mocions; perquè, a més a més, hi ha una família, doncs, que està esperant el debat aquest i,
per no allargar més innecessàriament, quan tothom ja ha fet la seva exposició.
7. Moció dels grups municipals d’ERC-AM, ICV-EUiA, PSC i CiU de condemna del règim
franquista i de suport a la demanda de la família de Lluís Benito Embid
El Sr. Jaume Oliveras
Si em permeten, abans de llegir la moció, només una petita introducció: voldria saludar la
família del senyor Benito, que avui ens acompanya, i també del senyor GGGGG, que és un
dels promotors d’aquesta iniciativa i que la vam presentar primer com a ERC-AM perquè es
pogués debatre en Comissió Informativa amb la voluntat que s’hi incorporessin tots els grups
municipals possibles, perquè creiem que així té més força, i també la incorporació, que no
constava en la proposta que ha anat també al Ple del Grup Independent del Masnou, el senyor
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Avilés, que també caldria incorporar, doncs, com el promotor de la moció i que vam tenir,
doncs, l’ocasió de la presència de la família en Comissió Informativa, com permet el Reglament
de Participació Ciutadana.
“Moció dels grups municipals d’ERC-AM, ICV-EUiA, PSC-PM, CiU i GIM de condemna del
règim franquista i de suport a la demanda de la família de Lluís Benito Embid
El senyor Jaume Oliveras i Maristany llegeix la moció següent:
El juliol de 1936, la revolta militar encapçalada pel dictador Franco va enderrocar el Govern
legítim de la República i va instaurar un règim totalitari basat en la persecució i l’aniquilació
física dels defensors de la llibertat, de la justícia social i dels drets de les persones.
Aquest règim dictatorial va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i la jerarquia de l’església
catòlica durant els següents quaranta anys mitjançant la més feroç repressió de qualsevol
oposició a la seva dictadura, utilitzant mitjans qualificables de genocidi contra el seu propi
poble. Després de la mort de Franco, davant l'embranzida de la lluita popular i la pressió
internacional, es va produir un canvi de règim que va garantir la impunitat del franquisme
mitjançat la designació del cap de l’Estat per part del Dictador.
Trenta-cinc anys després, una jutgessa argentina porta endavant una causa contra el
franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i crims de lesa humanitat.
Sent tramitada des d'instàncies internacionals, i basant-se en la Justícia Universal, aquesta
querella comença a esquerdar el mur d'impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones
i organitzacions socials vénen denunciant. La perseverança de les entitats memorialistes i les
de drets humans de la República Argentina han estat les forces que han possibilitat aquesta
querella.
Resulta, per tant, un fet d'important transcendència en la lluita per la justícia, la veritat i la
reparació dels danys causats a les centenars de milers de víctimes del franquisme.
El 29 d’octubre de 1964, el veí del Masnou Lluís Benito Embid va ser detingut, després d’un
petit incident d’una discussió, ala sortida del treball a Barcelona. A comissaria va ser brutalment
colpejat morint al cap de cinc dies. La família ha iniciat,uns anys després, tots els tràmits per
afegir el cas de Lluís Benito Embid a la causa que instrueix la magistrada María Servini de
Cobria al jutjat número 1 de Buenos Aires (República Argentina) contra els crims del
franquisme.
Per tot l’exposat, els grups sotasignats presentem la següent proposta de moció.
1. L'Ajuntament del Masnou condemna la revolta militar feixista dirigida pel general Francisco
Franco Bahamonte el juliol de 1936, contra el règim republicà legítimament constituït l'any
1931. Igualment, condemnem el règim dictatorial posterior que, durant quaranta anys, va
reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i de lluita per la llibertat, la justícia social i els
drets de les persones.
2. En aquesta línia de compromís, l'Ajuntament del Masnou manifesta el seu suport a la
Querella 4591-10, del Jutjat Número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que porta
endavant la magistrada María Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat
contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme.
3. Donar suport a la família de Lluís Benito Embid per tal d’afegir la causa de la mort d’aquest
veí del Masnou a la causa instruïda a l’esmentat jutjat de Buenos Aires contra els crims del
franquisme.
4. L’Ajuntament del Masnou organitzarà, conjuntament i d’acord amb la família, un acte públic
per tal de donar a conèixer al conjunt dels ciutadans el cas del masnoví Lluís Benito Embid.
5. Fer arribar aquest acord a les entitats vinculades a la reivindicació de la memòria històrica,
al jutjat número 1 de Buenos Aires (República Argentina), a la família de Lluís Benito Embid i
fer-ne difusió als mitjans de comunicació local.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Només volia afegir que en el procés de debat es van incorporar les esmenes i suggeriments del
conjunt de grups municipals.
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSCPM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bona nit. Gràcies. Explicaré el perquè de la nostra abstenció. Bé, abans que res per plantejar
perquè ens hem abstingut i no hi hem votat a favor, és per, dividiria en tres blocs la presentació
que s’ha fet en aquesta moció. El pitjor bloc és la part expositiva, en la qual discrepa, discrepo
en alguns punts que ha comentat el ponent, ho esmentaré per sobre, tampoc farem aquí gran
debat, perquè no té massa sentit després dels anys transcorreguts del que estem parlant.
En segon lloc, parlaria del Jutjat de Buenos Aires, que ha instruït la causa contra el franquisme,
contra el qual no estem d’acord, contra el qual no estem d’acord i, en tercer lloc, he manifestat
el nostre suport personal a la família, m’he llegit el cas, fins i tot he observat que hi ha, pues
vamos, això va passar a l’any 64, si no recordo malament, crec que era un empleat del Banc de
Viscaia, Banco Vizcaya, segurament no sé si de la zona centre de Barcelona, perquè aquestes
van passar al Raval i molt possiblement va ser company d’un familiar meu que treballava a
Plaça, a la zona centre, amb el Banc de Viscaia. He parlat amb la família, avia’m si recordaven
el cas i, bé, aquest senyor va morir, el meu familiar no ho recordaven, però vam estar parlant
una mica del tema.
Voldria diferenciar l’explicació de vot en aquestes tres parts. Llavors, referent a la primera part.
Aquí, sense entrar en més detalls i referent a la part expositiva del que és la moció, bé, aquí
parla, senyor, el ponent,doncs, del règim dictatorial, va ser mantingut per l’exèrcit, oligarquia al
franquisme i jerarquia a l’església durant els següents quaranta anys, mitjançant la més feroç
repressió, etc. Bé, jo tenia quinze anys en aquelles dates, aquí alguns no sé si havien encara
sortit, pocs, encara de les guarderies, una mica més, però bé, de fet, per ser justos amb la
història. I aquí hi ha dos historiadors, el règim es va mantenir quaranta anys, doncs
senzillament perquè no va tenir, suposo, una oposició prou forta, també suposo que es venia a
donar guerra i la gent el que volia era una mica de pau després d’una, d’una guerra civil, una
guerra civil europea, no havia passat mai, hi van haver més explicacions perquè es van tenir el
règim quaranta anys, no només pel dictador perquè el dictador es va morir al llit, que jo sàpiga,
jo tenia quinze anys i vaig veure ja el llit, o sigui, aquí potser es podia entrar en més
consideracions fora d’aquestes que he fet per sobre, però no estaríem d’acord amb aquesta
exposició.
Després, sí, després volia comentar el tema de la justícia universal que es porta des del Jutjat
de Buenos Aires. La jutge que porta el tema és una senyora d’uns quasi vuitanta anys, és quasi
octogenària, pel que sé i, bé, jo penso que les causes contra el franquisme, de per ser, penso
que a Europa, si hi hagués hagut alguna causa contra el franquisme, penso que a Europa
tenim prou entitat política, tenim prous entitats democràtiques, tenim prou jutjats i tenim prou o
no, però jo crec que sí, mitjans més, segurament, que no un jutge d’agent de los bares, que
s’ha erigit pues amb una causa desconeixent, perquè jo no sóc partidari de les causes
universals contra règims que van ja desaparèixer fa quaranta anys. Aquí, quan ens van donar,
a l’època de la democràcia, l’any 78, la primera constitució, es va avalar la Constitució amb el
Rei, amb el Rei Joan Carles, i es va avalar, no un règim com deia ell imposat, sinó que es va
referendar per amplíssima majoria, i després ha continuat quaranta anys més, o sigui tampoc hi
ha hagut una gran oposició.
Després, a l’època democràtica, quan es va posar, doncs, al cap de l’Estat, com comentava
abans el senyor Oliveras. Bé, tirant enrere i parlant el tema de la justícia argentina, no creiem
que els argentins o cap jutge argentí tingui cap dret ni cap, ni cap noció, ni cap, ni cap
ascendència per poder jutjar segons quines coses. Ja ens hem jutjat nosaltres, ja vam tenir una
transició i més, i per casos puntuals o casos excepcionals, com possiblement, i desconec altres
fonts del tema, pugui ser un com aquests. Si hi va haver alguna persona que va fer mal, doncs,
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en aquesta família a més, està clar que se li ha d’aplicar la justícia, encara que hagin passat
quaranta anys, jo estic d’acord amb això. El que no sé és si, després del temps transcorregut,
això és factible o no és factible o potser els que van participar deuen estar tots, tots ja més
morts. O sigui, l’explicació de la nostra extensió és aquesta, que no a l’exposició que ha fet el
ponent; no, per descomptat, a que des de l’Argentina es pugui portar una causa d’aquest tipus
que no té cap sentit si el suport a la família, en el sentit que la justícia entenc que s’ha de
reparar i, més en un cas que m’ho he llegit, aquest hauria de ser en el cas reparat, però des de
la justícia espanyola o des de la justícia europea, no des d’una justícia portada per una
jutgessa que, pel que he vist, bé, ha tingut relacions també amb altres jutges espanyols a
través d’altres casos, amb el senyor Garzón en el seu dia, etc. No és la persona o no és la
institució idònia per nosaltres per portar-lo a terme. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Evidentment, per dir que estem d’acord amb la moció aprovada, ja que som un dels sotasignats
i dels promotors, i voldríem avui felicitar-nos de, per tots els grups que han signat i hi han fet
seva la seva adaptació, felicitar-nos, ja que l’Ajuntament del Masnou ajudi a que es faci justícia
en el cas d’un conciutadà que pagà amb la seva vida les barbaritats de la repressió de la
dictadura franquista, esmentant, alhora, que sigui un tribunal argentí el que hagi de tenir la
iniciativa i amb la vergonya, a més, que no puguin ser els tribunals espanyols els que ho facin, i
que quan un jutge ho intenta sigui perseguit.
Les dictadures, totes, i ho dic com a historiador, es fonamenten en la repressió que se cessen
sobre els seus ciutadans, sobre el seu poble. Això és el que fan les dictadures, totes, aquestes,
la que vam tenir aquí i totes les altres. Volia dir que esperem, a més, que el cas sigui conegut
pel conjunt de la ciutadania i que, d’aquesta manera, honorem entre tots el record de Lluis
Benito Embid. Felicitar i donar ànims a la seva família per la proposta que va fer d’aquesta
moció, a l’Ajuntament per la seva perseverança, per aconseguir justícia i reparació de la
memòria del seu familiar. Cal recordar, insistir, és ciutadà, era ciutadà del Masnou.
Finalment, assenyalar que demà serà 18 de juliol, data en què començà, oficialment fa 78 anys.
Àfrica fou el mateix 17, per cert, l’aixecament militar contra la legalitat democràtica republicana
que propicià 40 anys d’una de les dictadures més llargues del segle XX i de la qual en Lluís
Benito Embid fou una de les seves víctimes i dir, per acabar també, ara sí, que hi ha dies en
què un pot sentir-se orgullós de les decisions del nostre Ajuntament i avui, aquest 17 de juliol
de 2014, és un d’ells.
La Sra. Marta Neira
Sí, gràcies. No, jo simplement, en nom del meu Grup, volem expressar a la família de Lluís
Benito Embid, el nostre desig que la seva causa, que ara inicia, prosperi i que finalment es faci
justícia, els ho desitgem de tot cor.
El Sr. Eduard Garcia
Bé, alguns de vostès recordaran que, ara fa uns mesos, en motiu de la visita del ministre
Montoro i de l’Alícia Sánchez Camacho a Vilanova i la Geltrú, la majoria dels grups municipals,
per no dir tots, d’aquest Ajuntament vam condemnar la violència i totes les seves formes. I no hi
ha pitjor forma de violència que aquella que acaba amb la mort d’una persona, com és aquest
cas. En aquest cas, a més, ens sumem a la defensa en memòria d’un masnoví i no podem fer
altra cosa que donar suport a la seva família, a qui han negat aquesta iniciativa,que esperem
que arribi a bon port.
El Sr. Jaume Oliveras
També, molt breument,perquè crec que ha quedat, queda prou exposat amb la moció que s’ha
presentat conjuntament i l’anunci que ens va fer arribar la família. No voldria entrar en un debat
històric, perquè crec que avui el que és important, sobretot, és l’acord que prenem i la difusió
que n’hem de fer, del cas de Lluis Benito; però, evidentment, el debat històric no, com ha dut el
senyor Serra, no hi havia atinat, que avui a la data que érem, que coincideix quasi amb
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l’aixecament feixista del 36, que evidentment el règim es va sustentar a partir de la presó, l’exili
i la mort, són les tres característiques del franquisme.
Volia dir que, també el règim franquista, també va tenir una base sociològica que li donava
suport, això tampoc es pot negar, tampoc hem d’idealitzar la realitat, no. Que hem pagat els
preus de la transició amb tot això. No es tracta de venjances personals, sinó de re situar la
memòria històrica, el preu de la transició va ser amagar una part important de la nostra
memòria històrica i, potser, la transició, que evidentment va tenir molts inconvenients, segur, de
perspectiva històrica. Podríem analitzar, doncs, evidentment, alguns canvis que hi ha hagut,
importants, però que també va tenir moltes deficiències. I una de les deficiències és el
soterrament d’aquesta memòria històrica que ha anat sortint en aquests darrers anys, tots els
temes de les foses, de gent morta a la guerra, de gent afusellada, etc., etc. que ha anat sorgint,
almenys la memòria. Fins ara hi havia la memòria dels vencedors,la memòria dels vençuts,
perdó dels vencedors, ara toca també, aquests anys, recuperar la memòria dels que van perdre
la guerra. Crec que és de justícia, també, tota la gent que va patir la repressió de la dictadura
franquista, i que aquest cas ha anat a Argentina,doncs ens hem de felicitar per aquesta
iniciativa de totes les entitats vinculades a la memòria històrica de Catalunya i de l’Argentina,
que han tingut aquesta iniciativa. I si aquí no es prenen aquestes iniciatives, doncs hem de
lamentar que tinguem clar acudir a un Jutjat de Buenos Aires, i res més, felicitar aquesta
iniciativa, doncs a tota la gent que es dedica a la memòria històrica i, sobretot doncs, a la
família, a la família, que són veïns d’aquí del Masnou, que tots coneixem i que ens va sobtar.La
primera reacció és com demanar unes certes disculpes per no conèixer, no, una situació
d’aquestes, com a veïns que som del Masnou, d’uns fets que van passar l’any 64, que vam
poder comentar en diferents reunions, que vam poder compartir amb tots els grups municipals
en Comissió Informativa. Crec que va ser un fet important que poguéssiu assistir a aquesta
Comissió Informativa, que poguessin tots els grups, fer les preguntes oportunes i mostrar
l’interès. Crec que hem d’estar tots satisfets, doncs, per aquesta votació favorable de la majoria
de grups municipals i crec que, a partir d’aquesta moció, també tenim uns compromisos de
difondre aquesta causa,d’intentar que vagi endavant, que tiri endavant amb el conjunt
d’aquesta iniciativa, que està en un Jutjat de Buenos Aires, que recordem que també hi
ha,doncs, persones, personalitats, com va ser el President afusellat de Catalunya, en Lluís
Companys, o el cas del Puig Antic, al final de la dictadura, a l’any 73, i que s’ajuntin tots
aquests casos per recuperar la memòria històrica i, sobretot, la dignitat com a persones i com a
país que tenim.
El Sr. Pere Parés
Gràcies. Jo també. Jo crec que,en nom de tots i totes, m’adreço a la família. En primer lloc de
manera personal, jo no coneixia tampoc el seu cas i va ser arran, doncs, d’aquesta
manifestació,que hem tingut l’ocasió de comprovar el dossier que ens vau facilitar i, per tant,
doncs, us demano la meva disculpa també com a masnoví. Això no treu l’obligació que tenim
tots plegats, doncs, de defensar una situació d’aquestes característiques. Per tant, el nostre
agraïment i desitjar que tot això arribi a bon port. Nosaltres recolzarem, doncs, tot aquest
procés, amb la mesura que puguem: alguna intervenció pública, que ho pugui conèixer més
gent. Per tant, doncs, les nostres felicitacions.
Segona, el Ple ordinari s’ha acabat, ara passem a sessió pública, però volia desitjar-vos, a
tothom, doncs, que gaudiu merescudament d’aquest mes d’agost, convidar-vos al Ple de Riure,
que avui comença l’espectacle a la platja, que veureu que el format és diferent; però que jo crec
que això el fa més perdurable i el fa més que quedi entre nosaltres, que és el que volem.
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.20 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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