Núm. PLE2014/10
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 18 de setembre de 2014
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 18 de setembre 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, el Sr. Federico Manuel de
las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. 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. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Centre d’Empreses Casa del Marquès és el centre de Reempresa al Baix Maresme
El 8 de juliol, va tenir lloc al Centre d'Empreses Casa del Marquès Masnou l’acte de
signatura de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou, la Diputació de
Barcelona i la CECOT, per tal que el Centre d’Empreses Casa del Marquès esdevingui
un Punt d'Atenció del Centre de Reempresa de Catalunya al Baix Maresme.
El programa Reempresa neix de la necessitat d'organitzar, impulsar i estructurar la
transmissió d'empreses per tal de generar creixement econòmic, evitant així el
tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d'ocupació a Catalunya.
Així doncs, vol posar en contacte empresaris amb emprenedors que volen tenir un
negoci.
Ple de Riure, festival internacional de teatre còmic del Masnou
Del 15 al 19 de juliol, va tenir lloc la divuitena edició del Festival de Teatre Còmic del
Masnou, el Ple de Riure.
Aquesta edició va acollir diversos espectacles, repartits per algunes places del municipi i
la platja. El Festival, que enguany ha apostat per la gratuïtat de tots els espectacles, ha
combinat l'oferta d'actes populars en places de la població i amb muntatges a la platja.
En total, van participar al Festival dotze companyies vingudes d'arreu i s'hi van poder
veure disset actuacions.
Des de la Regidoria de Cultura es valora positivament la celebració de la majoria d'edat
del Ple de Riure. L'aposta d'aquesta edició ha permès garantir la sostenibilitat del
Festival perquè, tot i la gratuïtat dels espectacles, ha estat l’edició amb menys despesa
municipal i això permetrà garantir-ne la continuïtat en el futur.
8è. Torneig de vòlei platja Pro-Disma
El 19 de juliol, a la platja d’Ocata, es va celebrar el VIII Torneig de vòlei platja ProDisma, una activitat de caire benèfic i lúdic. La recaptació de les inscripcions ajudarà a
mantenir les activitats que l’entitat realitza durant l’any per als discapacitats psíquics del
Masnou.
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Cloenda del Casal i del Campus FAKALÓ – estiu 2014
El dia 25 de juliol es va dur a terme la cloenda del Casal FAKALÓ, el gimnàs de l’escola
Rosa Sensat, enguany, va acollir l’espectacle final on els monitors i monitores que han
format part l’equip del Casal varen fer una representació conjunta.
El mateix dia 25 de juliol es va portar a terme al Complex Esportiu del Masnou la
Cloenda del Campus FAKALO.
10è Concurs de Música Jove
El 10è Concurs de Música Jove és organitzat pels ajuntaments d’Alella, Cabrils, el
Masnou, Montgat i Vilassar de Mar. Enguany, el municipi organitzador del 10è Concurs
de Música Jove va ser el Masnou.
El concert es va portar a terme a l’espai escènic Ca n’Humet el dissabte 26 de juliol de
2014.
El grup guanyador de la categoria A, joves de 16 a 20 anys, va ser Un Gos Robant, de
Vilassar de Mar, i el grup guanyador de la categoria B, joves de 21 a 30 anys, va ser
The Rooftops, de Montgat.
El concert va comptar amb la participació de representants dels ajuntaments
organitzadors, amics i familiars dels joves músics.
Pas de vianants carrer Fra Juníper Serra
En data 27 d'agost de 2014, es van iniciar les obres de formació del nou pas de vianants
elevat al carrer de Fra Juníper Serra.
Aquests treballs preveien l'eliminació de la banda reductora existent en el referit carrer,
a la part baixa de la cruïlla amb el carrer de Sant Sebastià, així com l'execució d'un nou
pas de vianants elevat a l'altra banda d'aquesta mateixa cruïlla. D'aquesta manera, s'ha
volgut mantenir un element reductor de velocitat de circulació dels vehicles que transiten
pel referit carrer, alhora que s'ha facilitat l'encreuament a les persones que volen anar o
tornar del complex esportiu municipal.
Finalització obres vestidors Club Deportiu Masnou
En data 23 de juliol de 2014, es van iniciar les obres d'adequació dels vestidors
existents al camp de futbol del Club Deportiu Masnou, les quals van finalitzar l’1 d’agost.
Aquests treballs preveien, bàsicament, la renovació de l'aplacat ceràmic a les zones de
dutxes, el desplaçament cap als tancaments verticals i la renovació de l’enllumenat, així
com la reparació o dotació dels aparells sanitaris. Així mateix, s'ha sanejat el forjat sota
les grades, s'ha pintat i s'han reposat bancs i penjadors.
Festes del Bell Resguard – dies 5, 6 i 7 de setembre de 2014
A causa de la pluja del divendres dia 5, es va modificar la programació d’activitats, que
va quedar de la manera següent:
Dissabte 6
- Concurs popular “Tu si que vales”
- Concert tribut a ELVIS PRESLEY
Diumenge 7
- TANGO Masterclass
- Lliurament de premis
- Espectacle monòleg - KRAZZY FUNNY COMEDY
Amb la participació d’unes 300 persones durant tot el cap de setmana, les festes del
Bell Resguard es consoliden amb una bona programació i amb gran afluència de públic.
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Celebració dels cinc anys de l’entitat AJTEM (Associació Juvenil de Teatre del
Masnou)
El dia 6 de setembre, l’entitat AJTEM va celebrar durant tot el dia la jornada
commemorativa dels cinc anys de l’entitat amb tot un seguit d’activitats i tallers per a tots
els públics, concerts i la presentació de les properes obres que es representaran a la
programació de tardor i hivern a l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Criatures, d’AJTEM a l’Espai Escènic Ca n’Humet
Els dies 13 i 14 de setembre, l’Associació Juvenil de Teatre del Masnou va presentar, a
l’Espai Escènic Ca n’Humet, l’obra Criatures, una recreació de l’obra original de T de
Teatre. Més d’un centenar de persones van gaudir dels monòlegs interpretats per a
actors i actrius de totes les edats.
ACTES, CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS DINS DEL MARC DE LA CELEBRACIÓ
DEL TRICENTENARI - Trobades amb... Patrícia Gabancho. Presentació del llibre
Les dones del 1714
El dia 9 de setembre, es va presentar el llibre de la Patrícia Gabancho Les dones del
1714, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Joan Coromines.
Amb una notable assistència de públic, l’autora va fer una exposició sobre els fets de la
Guerra de Successió, el paper de les dones protagonistes del seu llibre i va establir
alguns paral·lelismes amb la situació actual.
Inauguració de l’exposició “El Maresme en la línia del temps de la Guerra de
Successió (1702-1714)”
Dimecres 10 de setembre, es va inaugurar, a la Sala Joan Comellas, l’exposició “El
Maresme en la línia del temps de la Guerra de Successió (1702-1714)”.
Es podrà visitar fins al dia 30 de setembre i anirà acompanyada d'altres activitats entorn
a la celebració del Tricentenari.
Aquesta exposició consta de 20 plafons en els quals s'aporta informació inèdita sobre
aquests esdeveniments a la comarca i es podrà veure un resum cronològic dels fets
més destacats.
És una iniciativa de la Comissió Maresme Commemoració 1713-1714 formada per 23
ajuntaments i l'Arxiu Comarcal del Maresme, que ha rebut el suport del Consell
Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Actes de la Diada de l’11 de setembre
Els actes de celebració de l’Onze de Setembre van començar el dimecres 10 de
setembre a la tarda, a la sala de plens, amb la conferència L’Onze de setembre: el sentit
d’Una Diada Nacional, a càrrec de Joan B. Culla, professor d’història contemporània de
la Universitat Autònoma de Barcelona. A l’acte, hi varen assistir més d’un centenar de
persones.
La celebració de la Diada es va completar, el dijous 11 de setembre, amb una plaça
Onze de Setembre plena, on es va fer l’ofrena floral del consistori i de cinquanta-vuit
entitats i associacions.
Durant l’acte, el tinent d’alcalde i regidor Jaume Oliveras va llegir el Manifest signat pels
grups polítics del consistori, excepte el Partit Popular i el Grup Independent del Masnou,
i amb l’adhesió de la regidora no adscrita. En el Manifest es reivindicava el dret a decidir
del poble català.
Al final de l’acte de les ofrenes, La Coral Xabec de la Gent del Masnou va cantar el
Segadors.
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Tot seguit, es va descobrir una placa commemorativa del TRICENTENARI a l’alçada de
l’avinguda de Joan XXIII amb el carrer Silveri Fàbregas. En aquest acte es va comptar
amb l’exhibició de la Colla Bastonera, Ple de Cops.
Cal esmentar que al matí, centenars de masnovins i masnovines es van sumar a la fer
la V del Masnou al voltant de l’edifici municipal de Roger de Flor, acte organitzat per
l’Assemblea Nacional de Catalunya del Masnou.
Curs escolar
Entre l’1 i el 15 de setembre s’ha dut a terme l’inici del curs escolar, sense incidències, i
amb la mateixa oferta educativa que el curs anterior..
Servei de vigilància platges estiu 2014
Aquest cap de setmana va finalitzar el servei de vigilància, salvament i socorrisme de
les platges del Masnou, que es va realitzar durant el següent període: del 14 de juny al
7 de setembre de 2014, i els dies 11, 13 i 14 de setembre.
La nova entitat contractada, Creu Roja, ha realitzat el servei molt satisfactòriament, el
qual ha transcorregut amb total normalitat i sense incidències greus.
2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 833
de data 14 de juliol de 2014, al número 1069 de data 9 de setembre de 2014.
3. 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, el Sr. Federico Manuel de
las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i Romero.
S’excusa per la seva absència la senyora Carmen Martínez Fernández.
4. Desestimar les al·legacions presentades per Màxim Fàbregas i Añaños, en
representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA, en relació amb l’expedient d’Honors i
Distincions relatiu a l’Homenatge als Mestres del Masnou i aprovació definitiva de
l’expedient
El senyor Pere Parés i Rosés, llegeix la proposta següent:
“Vist l’expedient que s’està tramitant en relació amb l’homenatge als mestres del Masnou, a
l’empar del que disposa el vigent Reglament d’Honors i Distincions.
Vist que es va fer el tràmit d’exposició pública per examen de l’expedient i presentació
d’al·legacions i que durant l’exposició pública varen ser presentades al·legacions per part
del senyor Màxim Fàbregas en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA, en les quals
demana:
1. Que s’informi tots els membres del CEM de la publicació de l’edicte i que el termini de
15 dies per presentar reclamacions i al·legacions comenci a comptar des de l’endemà
que tots els membres del CEM hagin rebut la notificació.
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2. Que es doni compliment a l’acord adoptat pel CEM, en data 25 de gener de 2011, de
nomenar com a “plaça Mestres del Masnou” la placeta situada davant de l’edifici Roger
de Flor.
3. Que s’afegeixen a l’expedient el present escrit i les actes de la Comissió d’Honors i
Distincions de data 21 de juliol de 2010 i la del CEM de data 25 de gener de 2011, de
les quals adjunta còpia impresa.
Com a resposta a aquestes peticions cal dir el següent:
Sobre la primera, aquest tràmit no està previst en la Normativa i, en tot cas, l’al·legant, en
ser coneixedor de la informació i com membre del Consell Escolar Municipal, lliurement,
podia fer extensiva la notícia als seus companys de Consell.
Referent a la segona demanda, es recorda que no és competència del Consell Escolar
Municipal posar noms, tot i que pugui fer els suggeriments que consideri convenients, ni
tan sols la Comissió d’Honors i Distincions té competència decisòria per prendre acords.
Quant a la tercera al·legació, relativa a la petició sobre el fet que s’afegeixin a l’expedient
les al·legacions presentades i la documentació que s’hi adjunta, s’ha de dir que l’expedient
sempre integra tota la documentació relacionada amb el tema i també les que són
aportades en les al·legacions.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la Corporació, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Màxim Fàbregas en
representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA a Homenatges als Mestres del Masnou.
SEGON. Aprovar la proposta de col·locar una placa commemorativa d’homenatge als
mestres del Masnou, davant l’escola Ocata, símbol d’escola pública de la nostra comunitat,
al passeig Roman Fabra amb el carrer Maria Ferrer i Mosset.”
El Sr. Màxim Fàbregas
El nostre Grup demana que aquest punt es retiri de l’ordre del dia, ja que entenem que la
proposta que es posa a aprovació no es correspon amb el contingut de l’escrit que el
nostre Grup va presentar, el dia 30 d’abril, al registre de l’Ajuntament.
L’escrit era una instància, no eren unes al·legacions. En aquesta instància, es feien una
sèrie de consideracions inicials en relació amb la intenció del govern municipal d’iniciar un
expedient per col·locar la placa, que ha esmentat l’alcalde en la seva lectura i,
posteriorment, es demanava a l’alcaldia un seguit d’actuacions que també s’han llegit.
Una d’aquestes actuacions era que s’informés a tots els membres del CEM de la publicació
de l’edicte ja que, com s’esmentava en l’exposició de motius, el signant de la instància, en
aquest cas jo mateix, encara no havia estat informat de la publicació d’aquest edicte.
Per tant, si no es coneixia la publicació de l’edicte, difícilment es podien presentar
al·legacions a un expedient del qual es desconeixia el contingut i, en conseqüència, no es
poden desestimar unes al·legacions que mai han estat presentades. Per tant, aquest és el
motiu pel qual demanem que aquest punt es retiri de l’ordre del dia
El Sr. Pere Parés retira aquest punt de l’ordre del dia.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
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5. Posar el nom de Pere Pujadas i Roig a una sala de la Casa de Cultura i col·locar
una placa a la façana de la casa on va viure l’artista
El senyor Pere Parés i Rosés llegeix la proposta següent:
“Vist l’expedient iniciat en data 3 d’octubre de 2013 d’atorgar una distinció honorífica al
pintor masnoví senyor Pere Pujadas i Roig.
Vist que el Ple del 22 de maig de 2014, va deixar la proposta sobre la taula.
Vist que el dia 11 de juny de 2014 va haver-hi una reunió dels portaveus dels grups
municipals, amb la presidenta de la Comissió d’Honors i Distincions, als efectes d’aclarir
diferents aspectes de l’expedient i amb la proposta consensuada.
D’acord amb el que assenyala el Reglament de Protocol, Honors i Distincions de
l’Ajuntament del Masnou, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de maig de 2011 i
modificat el 19 d’abril de 2012, als articles 18 i 26 i en compliment de l’article 26 apartat 3,
es proposa l’acord següent:
ÚNIC. Posar el nom de Pere Pujadas i Roig a una sala de la Casa de Cultura i col·locar
una placa a la façana de la casa on va viure l’artista.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
La Sra. Marta Neira
Gràcies senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, nosaltres avui tenim una triple
satisfacció, la primera i més important és veure finalment el reconeixement públic d’aquest
municipi a l’artista masnoví Pere Pujadas.
La segona, perquè és una proposta del nostre Grup Municipal, que arriba a bon port, cosa
rara i excepcional, cal dir, i la tercera és la satisfacció que la proposta sigui aprovada per
unanimitat d’aquest Ple i, per tant, són tots els grups municipals, tots els regidors i
regidores que l’han fet possible. Bé, ha sigut llarg i complicat, més del que és raonable,
però finalment ha arribat a bon port i gràcies a tothom. Res més.
En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 20.10 hores, s’absenta la senyora Núria Fusellas
Gaspà.
6. Aprovació d’una subvenció directa a l’associació Blancdeguix
El senyor Jaume Oliveras Maristany, regidor delegat de Cultura, llegeix la proposta
següent:
“Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 22 de juliol de 2014, en el
qual es proposa, en primer lloc, concedir una subvenció directa amb caràcter excepcional a
l’entitat Blancdeguix, i a tal efecte modificar el pressupost general de despeses de
l’Ajuntament, mitjançant la realització d’una transferència de crèdit.
Vist l’informe de la Interventora, de data 25 d’agost de 2014.
Atès el que disposen els articles 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:
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Primer. Concedir una subvenció directa amb caràcter excepcional a l’entitat Blancdeguix,
per import de 6.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2014 CU 33410 48001
Convenis cultura.
Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació del corresponent conveni de
col·laboració. Així mateix, la Junta de Govern Local podrà acordar l’abonament de
bestretes amb càrrec a l’aplicació anteriorment consignada.
La justificació d’aquesta subvenció es farà d’acord amb el que s’estableix a l’article 20 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, conforme al que es
disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al seu Reglament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon. Publicar l’atorgament de l’esmentada subvenció al taulell d’anuncis de l’Ajuntament
d’acord amb el que determina l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer. Notificar l’acord a l’associació Blancdeguix.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 19 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
A les 20.13 hores, s’incorpora a la sessió la senyora Núria Fusellas Gaspà.
7. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de compliment d’objectius de
la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2014 amb
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la
qual, literalment, diu el següent:
“Primer.- Donar compte informe d’Intervenció número 47/2014 d’avaluació de compliment
d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2014
amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda elaborat el dia 25 d’agost de 2014.”
Els assistents en resten assabentats.
8. Informe corresponent al segon trimestre de l’any 2014 sobre compliment dels
terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert
per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta, la
qual, literalment, diu el següent:
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del segon trimestre de 2014 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un
informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
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Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre
i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de
factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense que hi hagi
hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per estat de
tramitació del segon trimestre de 2014.
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 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, redactat
d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional setena de la
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement
i de la creació d’ocupació, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació d’abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels
documents que acreditin la conformitat...”, les dades del present informe de morositat s’han
calculat tenint en compte com a data de referència de càlcul, la data d’aprovació de les
factures.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor
afegit.”
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.”
Els assistents en resten assabentats.
9. Aprovació del compte general de l’exercici del 2013
El senyor Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Atès que en data 17 de juliol de 2014, es va reunir la Comissió de Finances, actuant com
a Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2013,
format pels documents establerts a l’article 209 de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, 39/88, de 28 de desembre, del text refós aprovat per RDL 2/2004 i d’acord amb les
regles 97 a 104 de l’Ordre eha/. 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
instrucció del model normal de comptabilitat (BOE de 9 de desembre de 2004).
Atès que exposat al públic en forma i terminis establerts a l’article 212.3 del text refós
aprovat per RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i havent-se publicat l’edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de juliol de 2014, sense que durant el
termini d’exposició al públic s’hagi produït cap reclamació.
Es proposen els següents acords:
PRIMER.- Aprovar els comptes generals de l’exercici 2013, de conformitat amb el que
estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Llei
39/88, de 28 de desembre, aprovat per RDL 2/2004.
SEGON.- Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de
conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local abans
esmentada, en el termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització externa de la
Corporació.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 10 vots a favor (CiU i ERC-AM) i
10 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per
majoria simple.
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El Sr. Pere Parés
Per tots vostès que estan seguint l’ordre del dia, ara proposarem incorporar un punt nou
que no està en l’ordre del dia inicial, que és l’aprovació de les festes locals per a l’any
2015.
Això bàsicament ve determinat perquè al Masnou estàvem a l’espera avia’m què acabava
decidint, doncs, Barcelona. Sabeu que Barcelona, és obvi, tenim molta gent d’aquí el
Masnou que hi treballa; per tant, hi havia el criteri, d’aquí el Masnou, dels dos festius fer-los
exactament igual com havíem fet sempre, que és el que fa Barcelona.
Avui, per tant, hem sabut que a Barcelona, un dels dies festius serà l’1 de juny i, per tant
doncs, el que els proposem ara a vostès és poder donar curs en aquesta aprovació si
s’escau. Hem celebrat la Comissió informativa i, per tant, votem la urgència.
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, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la
urgència per unanimitat, majoria absoluta.
Festes locals per a l’any 2015
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la proposta
següent:
Bona nit a tothom. “En data 30 d’abril de 2014, el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
6613 l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2015.
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
En data 6 de juny de 2014, el Departament d’Empresa i Ocupació va fer arribar un escrit a
l’Ajuntament en què demana l’adopció d’un acord plenari per a l’aprovació de les dues
festes locals, que hauran de ser comunicades al Departament esmentat abans del 30 de
setembre.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’acord següent:
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2015, el dia 1 de juny
(bescanvi de dilluns de Pasqua Granada o segona pasqua) i el dia 29 de juny (festivitat de
Sant Pere).
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral de
festes.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
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10. Control dels òrgans de Govern municipals
a. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Eduard Garcia
Per donar resposta a la pregunta efectuada pel Grup Municipal del Partit Socialista
Catalunya Progrés Municipal, en resposta a la pregunta que va efectuar en relació amb
l’estat de tramitació de l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana del Masnou, de delimitació de la zona portuària, informar-lo que durant
el període d’informació pública, que ja ha finalitzat, no s’han presentat al·legacions.
S’han rebut ja els informes favorables de la Direcció General de Ferrocarrils i del servei de
costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i l’informe favorable en
prescripcions d’ADIF. Resten pendents els informes de la resta d’administracions.
Pel que fa a l’última part de la pregunta, on s’interessava sobre si ja s’havia escollit el tipus
de pistes de pàdel, atès l’alta estima que li tinc i, bé, i oferiré, diguem, l’atorgaré el benefici
del dubte, interpretaré que es tracta d’una broma, com no podia ser d’una altra manera, ja
que en cas contrari voldria dir que vostè encara no sap que es va votar ni sap què és el
que estem..., el que es va aprovar ni què és el que s’està tramitant; per tant, entenc que es
tracta d’una broma i quan arribi, si és que ha d’arribar el moment, ja es parlarà d’aquest
tema. Moltes gràcies.
b.

Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern

La Sra. Judit Rolán
Hola. Bona tarda a tothom. Tres cosetes. La primera: els veïns del Masnou Alt comenten
que fa uns dies es va fumigar perquè hi havia algun tipus d’insecte que afectava les zones
verdes, però aquest tractament no ha donat resultats i continuen amb el mateix problema.
Voldria saber si tenien constància, si no, si es podria repetir o bé, si ja estava programat.
En segon lloc, i això desconec si ja s’ha arreglat o no, però quan es va plantejar la zona
taronja en aquest Ajuntament, es plantejava per als banyistes, hi havia tota una zona que
és la que ocupa el MC Donald’s, que es paga per tram horari en franges de matí o tarda.
Fins fa poc no hi havia cap tipus de negoci que no tingués pàrquing en aquella zona.
Actualment, se n’han obert un parell, que no tenen pàrquing i diuen que dificulta molt als
possibles compradors el fet que no es pugui pagar per franges horàries més petites o, fins i
tot, per minuts. Voldria saber si ho havíeu estudiat, si no, bé, que es pugui estudiar, doncs
mirar-ho.
I, finalment, fa uns plenaris ―crec que dos―, li vaig comentar al regidor de Manteniment,
l’estat del poble en sots, paviments i altres i va dir que hi havia un pla que s’havia dissenyat
i en el qual s’estava treballant, que me’l faria arribar. A hores d’ara encara no l’he rebut, si,
com que hi havia una sèrie d’accions que ja estaven programades i, bé, m’agradaria que
me’l fes arribar i saber quines accions ha previst aquest Ajuntament en relació amb
aquesta problemàtica que tenim. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Sí. He rebut la resposta del senyor Àngel Lugo a una pregunta meva. Quan es rep, rebo
aquestes respostes, a vegades em pregunto per què faig la pregunta, perquè normalment
les respostes no s’assemblen massa, quasi gens, a la pregunta que fem, perquè el 85 %
de les respostes són l’explicació de les competències municipals, cosa que ja coneixia i
que ja, en la mateixa pregunta, ja vaig dir que sabia que l’Ajuntament no tenia totes les
competències en matèria de platges. I l’única resposta és l’últim paràgraf, en el qual es diu
que és un tema sobre infraccions i aparcaments a les platges i circulació de vehicles en
zones prohibides de les platges i tal, i es diu que a l’any 2013 es van formalitzar trenta10

dues denúncies i el 2014, nou denúncies, la pregunta era aquesta. Simplement, si s’havia
observat que en aquest estiu hi havia un increment de circulació a la zona de platja, si
s’havia observat si hi havia més incidències d’aparcament i, per tant, si havien fet
actuacions al respecte. Aquesta era simplement la pregunta, tota la resta...
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. En el Ple del passat 19 de juny, es va aprovar inicialment
l’Ordenança municipal reguladora del consum de begudes alcohòliques a la via pública. Si
ho recorden, en aquella sessió el nostre Grup va demanar que s’ajornés l’aprovació
perquè, per un problema informàtic, no s’havien pogut imprimir les esmenes i, per tant, no
s’havien pogut presentar a la Comissió Informativa corresponent. El Govern s’hi va negar i
aquesta negativa va motivar que el nostre grup hagués de presentar les esmenes en forma
d’al·legacions, cosa que vam fer el 17 de juliol. Un dels arguments del Govern per negar-se
a ajornar l’aprovació de l’Ordenança era que volia posar-la en pràctica a l’estiu, cosa que la
presentació de les al·legacions no ha fet possible. Donada la pressa del Govern, hem vist
amb estranyesa que en aquest Ple no s’ha incorporat cap punt de l’ordre del dia que
tractés aquest tema i, per això, preguntem al Govern: quins són els motius pels quals s’ha
endarrerit la tramitació? Quantes al·legacions s’han presentat a l’ordenança?
Demanem també al Govern una relació de les actuacions que, relacionades amb les
casuístiques previstes a l’ordenança, hagi realitzat la Policia Municipal durant els mesos de
juny, juliol, agost i setembre, així com també una còpia de les actes corresponents.
En el Ple del mes de juny vàrem demanar a l’alcalde que sol·licités un informe als serveis
jurídics municipals en el qual s’analitzés quina hauria estat l’actuació de regidors,
regidores, socis del Club Nàutic en aquell debat i votació, així com el de la possible
il·legalitat que s’hauria produït si per la seva condició d’associats del Club Nàutic
s’haguessin hagut d’abstenir en el debat i votació d’aquest punt de l’ordre del dia, del qual
abans també es parlava en resposta a la pregunta que havia fet el regidor Ernest Suñé.
També demanàvem que, si de l’informe es deduís que s’havia comès alguna irregularitat,
l’informe aportés les possibles solucions al problema que es plantejaria.
La resposta no va arribar amb temps suficient com perquè el nostre grup pogués preguntar
al mes de juliol, per la qual cosa, ho hem de fer en aquest Ple.
L’informe que se’ns ha facilitat recull que, entre els motius de l’abstenció hi ha el de tenir
interès personal en l’assumpte que els tracti.
Per al nostre Grup, tot i que podem estar equivocats, ser soci d’una entitat comporta tenir
interès personal en tots els assumptes que s’hi relacionin i, per tant, creiem que si algun
regidor o regidora d’aquest Ajuntament fos soci del Club Nàutic, en aplicació de l’article 28
de la Llei 30/1992, s’hauria d’haver abstingut en la votació. Per això, demanem que
l’informe redactat per la secretària general en data 4 de juliol es completi, en el sentit
d’aclarir si, com nosaltres creiem, ser soci d’una entitat comporta tenir interès personal en
els assumptes que s’hi relacionen i, si fos així, aclareixi si, en el cas que algun regidor
d’aquest consistori fos soci o sòcia del Club Nàutic en aplicació de l’article abans esmentat,
s’hauria d’haver abstingut en la votació esmentada.
Hem observat que des de fa mesos augmenten els solars desocupats que no reuneixen les
condicions d’higiene i salubritat que requereixen, així com també que en alguns edificis les
espècies vegetals de les plantes baixes sobrepassen les tanques de les edificacions i
envaeixen la via pública. Preguntem al Govern per a qui són els requeriments que, per un o
altre d’aquests dos motius, s’han fet en els dos darrers anys i li demanem que, si no ho ha
fet, requereixi al propietari del solar situat a la cantonada de República Argentina, Joan
Maragall perquè el netegi i el deixi en les degudes condicions de neteja.
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Quant a la jardineria, preguntem al regidor responsable com valora l’actuació de la nova
empresa concessionària des de l’inici del contracte i, més concretament, què en pensa de
la situació dels espais suposadament enjardinats situats al llarg del carrer Barcelona.
En el Ple del mes de juliol, vuit mesos després de l’aprovació d’una moció, presentada pel
Partit Popular i esmenada pel nostre Grup Municipal, per garantir el compliment de les
normatives vigents dels locals de lliure concurrència del Masnou, varen demanar al Govern
una relació detallada de les actuacions que havia realitzat per al compliment d’aquesta
moció i, especialment, per aquelles que haguessin estat relacionades amb l’activitat que es
desenvolupa al carrer Santiago Rossinyol número 8.
La resposta del Govern, com també esmentava abans el meu company, es limita a
recordar la normativa d’aplicació. Afegeix que, en el cas que es produeixin denúncies es
realitza visita d’inspecció per part dels serveis tècnics i acaba afirmant que, fora d’això, és
competència de la Generalitat de Catalunya inspeccionar i sancionar els establiments
oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades per
l’Ajuntament quan aquests no hagin assumit la competència, com és el cas de l’Ajuntament
del Masnou.
Per tant, ens hem quedat sense la relació detallada que demanàvem, la qual cosa vol dir
que, o no s’ha fet cap actuació o que el Govern no va entendre la nostra pregunta. És per
això que, amb la intenció d’obtenir una resposta satisfactòria, reiterem la nostra pregunta
del mes passat i preguntem: Quines han estat les actuacions que des de l’aprovació de la
moció ha realitzat el Govern per al compliment de la moció i, especialment, quines
d’aquestes actuacions han estat relacionades amb l’activitat que es desenvolupa al carrer
Santiago Rossinyol número 8.
I, per últim, a la pregunta que va formular el mes passat el nostre Grup Municipal en relació
amb l’estat de les llicències i activitats d’algunes entitats del nostre municipi se’ns respon
que el Casinet (SOCNUM) disposa de llicència d’obertura d’establiment i exercici de
l’activitat com a societat cultural i recreativa. Voldríem saber quines són les activitats que
es poden desenvolupar a l’empara d’aquest tipus de llicència, així com si algunes de les
activitats que s’hi desenvolupen i que han estat denunciades davant l’Ajuntament per veïns
del municipi són compatibles amb la llicència esmentada. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Vull agrair al senyor Eduard la seva
resposta a la pregunta que vaig fer el plenari passat. No recordo exactament el contingut,
no he tingut la disponibilitat de l’acte i, per tant, no sé exactament què és el que vaig
incorporar a la pregunta, però segurament aquesta intervenció meva en to d’humor, en clau
d’humor perquè tot el fet és una mica d’acudit, no? El fet de voler muntar unes pistes de
pàdel a la platja, no? Però bé, no, tampoc no li doni més importància, sóc així, espontani.
Miri, realitzant la nostra tasca de control del Govern vam detectar, doncs, diversos errors al
portal de transparència, errors alguns d’ells que eren menors i que ja vam traslladar al
responsable perquè els corregís, però sí que en vam trobar un que, creiem, val la pena
comentar, no? Tot just el número 3 de transparència econòmica i financera, és on hi ha el
vincle del pressupost municipal, ens mostra el pressupost municipal de l’any 2014, però
clar, enlloc, en el portal de transparència, enlloc diu que és un pressupost prorrogat. No fa
cap esmena al fet que és un pressupost prorrogat, vull dir, fins i tot el document del
pressupost posa totes les dades del 2014, i la gent ha de saber que no tenim pressupostos
perquè el govern no els ha presentat, que en això consisteix la transparència. De fet, per
saber que ha estat del 2013, hauríem d’anar als Plecs d’execució, llegir-los i trobar algun
punt que en fa referència. Jo crec que valdria la pena revisar aquesta informació i ajustarnos al compromís que vam adquirir tots els grups municipals pel que fa a la transparència.
Seria un procediment que jo estic segur que recolliran.
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També, llegint les notícies del web, doncs, llegíem que el 13 de juny es va signar un nou
contracte d’arrendament, inclòs dins del programa de borsa de mediació de lloguer social,
al senyor Eduard Garcia Gebani ―sortia a la foto molt guapo signant―, un habitatge de 70
metres quadrats i un preu de 250 euros. Segons informa el web, el programa de mediació
per a lloguer social és un servei totalment gratuït que ofereix l’Ajuntament del Masnou, a
través de l’Oficina Local d’Habitatge i que pretén mobilitzar el parc desocupat amb preus
assequibles, fins aquí bé, clar, mobilitzar el parc desocupat. En aquest plenari hi ha altres
forces, també, que han comentat i han recordat a l’Ajuntament que l’Ajuntament en té dos
d’habitatges buits a la plaça del Mercat Vell, no? I d’aquest sembla que no ens en
recordem, que valdria la pena. Jo crec que el nostre Grup proposa, doncs, que en
promoguin l’ús com a lloguer social i seria una bona solució per ara que estan buits, no?
Prengui-s’ho també com un suggeriment.
Aprofitant, però, aquesta notícia, doncs, agrairíem del regidor algunes respostes del
Govern respecte als habitatges públics de Can Jordana i de Llevant que, tot recordant que
eren en règim de lloguer i que, inicialment, el seu import també era de 200 i 310 euros
mensuals, per un termini de 5 anys improrrogables, i que els requisits que vam establir
eren d’accés per a joves, així, doncs, que haurien de ser majors d’edat, però menors de 35
anys, que havien d’estar empadronats al Masnou i acreditat haver-ho estat de forma
interrompuda durant un mínim de nou anys a Can Jordana i tres a Llevant, que va ser una
promoció posterior que vam fer a l’anterior govern, que s’establien uns requisits econòmics
de màxims, per entendre que realment la persona ha de tenir una necessitat, i de mínims,
per garantir el cobrament, i es reclamaven uns requisits per evitar, doncs, que hi hagués,
doncs, un frau, no? Doncs que la persona fos propietària d’un habitatge o que hagués
rebut ajudes i, evidentment doncs, que aquest habitatge fos destinat a primer habitatge a
ocupar, no? Llavors, d’acord amb això, al nostre Grup li agradaria saber quants habitatges
buits hi ha en aquest moment? Quants habitatges ocupats han sobrepassat el termini
contractual d’ús? Quants habitatges han sol·licitat pròrrogues extraordinàries i els han estat
concedides? Quantes persones hi viuen i quantes resten empadronades? Si és una
informació que pugui ser assolida. Quants dels usuaris d’aquests habitatges no compleixen
amb els requisits d’obligat compliment? Quan es va fer la darrera assignació d’habitatges
buits i a quantes persones va afectar? Quan es va fer la darrera actualització de la llista
d’espera perquè els joves amb necessitat es poguessin incorporar? Quants joves formen
part de la llista d’espera? I quan preveu el Govern fer el concurs dels habitatges buits i o
que hagin superat el termini d’ús, perquè vull recordar que es tracta d’habitatges que la
idea és que el jovent, amb aquesta franja d’edat, tingués la possibilitat de tenir, durant un
termini de temps, amb un preu social ajustat, temps suficient per estalviar i trobar un altre
habitatge.
Bé. Passaré a una altra pregunta. De vegades, els polítics, l’Administració, doncs, no ens
adonem de la fredor o de la insensibilitat amb què ens adrecem als nostres veïns i veïnes,
no?, com a administració. De vegades, l’Ajuntament, i jo m’hi incloc, podem caure en el
vici, doncs, de donar respostes poc acurades, genèriques o, simplement, mancades del
grau d’empatia necessària que aquella persona necessita o que la ciutadania, en definitiva
són els nostres caps, es mereix. Crec, senyor alcalde, que caldria elaborar un llibre d’estil
municipal per orientar les comunicacions entre l’Administració i la ciutadania de forma més
propera, sensible i empàtica. Això ho dic en relació amb el fet que el passat 31 de juliol,
uns veïns van fer una sol·licitud, que va ser resposta el 9 de setembre i que ,doncs, la seva
sol·licitud davant la manca d’un document necessari, se’ls responia:
“És per això que hauran de portar, en el termini de deu dies, la documentació requerida
amb indicació que si no ho fa es procedirà a l’arxiu de l’expedient sense més tràmit”. Una
resposta freda, taxativa i, com aquell que diu, gairebé sense marge. L’Ajuntament ha de
ser un facilitador, no ha de ser un problema més per al ciutadà. No pot ser que no donem a
aquest ciutadà i a d’altres audiència per assessorar-los sobre què és allò que els falta, com
ho poden aconseguir. No pot ser que li exigim terminis gairebé immediats, quan nosaltres
―i torno a repetir, jo també―, com a Administració, doncs, podem trigar mesos per
respondre o fins i tot no respondre alguna cosa.
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Torno a repetir, es tracta d’ajudar, de facilitar, de permetre que s’aconsegueixin les coses,
no? i aquesta història, que és una història que pot afectar qualsevol ciutadà, que ens pot
afectar a tots, perquè tots som administrats, doncs, s’agreuja en saber que es tracta d’una
parella homosexual, que el tràmit era la inscripció al registre d’unions estables del Masnou i
que el document que mancava era una escriptura pública, no hagués estat de més trucarlos, explicar-los què és el que mancava, com podien obtenir-lo i, en tot cas, ser més
generós en el termini per facilitar l’objectiu final, que no és altre que formar part del
Registre d’Unions estables que tenim en aquest municipi. Jo crec que encara hi som a
temps de començar o encetar una etapa per fer les coses ben fetes. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Tema de la borsa d’habitatge: senyor Suñé, la borsa d’habitatge. Aquests són uns
habitatges que són de l’INCASOL, gestionats. Ja l’hi donarem resposta.
En relació al llibre estil, bé, suggeriment que ens apuntem. La resta d’intervencions, doncs,
les contestarem, les estudiarem, algunes d’elles, ja que crec que requereixen una
ampliació. I, per tant, totes elles les respondrem en temps i en forma.
El Sr. Eduard Garcia
Sí. Només per fer un apunt a les preguntes que ha fet el senyor Màxim Fàbregas que, com
sempre, requereixen un estudi acurat abans de donar-les. En tot cas, per apuntar-li, feia
referència vostè a la llicència del SOCNUM o del Casinet, volia informar-li que avui mateix,
en la Junta de Govern que es realitza setmanalment, hem acordat demanar una subvenció
i un ajut a la Diputació de Barcelona, en el marc de la xarxa que tenen, perquè ens puguin
emetre un informe referent a aquesta llicència, precisament per dirimir aquells dubtes que
sembla que hi ha sobre aquest tema: què preveu una llicència de l’any 83, sobre quins
usos són i sobre si alguns usos que puguin aparèixer a la llicència poden ser o poden no
ser d’hàbits a partir d’ara.
Respecte del solars desocupats, li he de dir que vam aprovar una moció, es va parlar
llargament durant la tramitació de la moció que un dels problemes que tenim les
administracions públiques és que la tramitació per demanar al propietari, per requerir al
propietari que faci les neteges, doncs, és molt més lenta del que tothom ens agradaria i,
malauradament, és habitual que aquests tràmits s’allarguin innecessàriament.
He vist també entre el públic, hi ha una persona directament afectada, que té una casa al
costat d’un d’aquests solars i, nosaltres el que li he de dir és que, bé, moltes vegades, es
tracta de solars que estan en mans d’empreses que estan desaparegudes en alguns
casos, o estan en mans de gent, doncs, que dificulta les notificacions, no?, que posa tot
tipus de traves per tal d’endarrerir aquest procediment; però que l’Ajuntament està seguint
el camí que s’ha de seguir, s’estan fent els requeriments i, en alguns casos, doncs, s’ha
procedit ja a alguna neteja de solar de manera subsidiària, per part de l’Ajuntament.
Respecte a la resta de preguntes, doncs, com li deia, ja li donaria resposta en quinze dies
per escrit.

Respecte a la pregunta que feia, o el suggeriment que feia el senyor Suñé respecte a una
inscripció en el Registre de Parelles, suposo que no ha donat dades per motius evidents,
no?, de protecció de dades, però el que sí que havia de dir és que si es refereix a una de
les parelles que jo tinc al cap i que és una parella que, recentment doncs, se li ha fet
aquesta demanada que vostè reclama, doncs se la va avisar per telèfon que això es
produiria, insisteixo, no sé si estem parlant del mateix cas o d’un altre, però el que li vull dir
és que sí que hi ha vegades que, per agilitzar els temes, es dóna informació telefònica a
les persones afectades.
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El Sr. Pere Parés
Molt bé. Insisteixo, contestarem en temps i en forma.
I ara, malgrat que l’ordre del dia ja s’ha acabat, doncs, hi ha una moció d’urgència, que
debatrem i que, si s’escau, aprovarem, doncs, els grups que la presentem. I a mi
m’agradaria fer una reflexió, si me la permeten. És que, aquest és un Ple que té unes
connotacions diferents dels que fem cada mes, i la prova està, doncs, en la congregació de
persones que ha vingut aquí. A mi, el que m’agradaria dir és que ara nosaltres, com a
Govern, com a Consistori, farem palès el posicionament polític arran de la famosa piulada
apareguda, que jo, sense entrar a valorar en aquest moment, ha tingut un ampli ressò. Jo
demano a tots els presents, que sabem viure i que sabem expressar allò que moltes
vegades he dit, és un moment per mostrar el millor de tots nosaltres. Que no caiguem en
provocacions, si us plau, que siguin de la tendència que siguin, que expressem el millor de
tots nosaltres, els nostres valors cívics i democràtics i que, en una societat madura com la
nostra, absolutament tot, absolutament tot és expressable sempre que es faci amb
respecte. Això no vol dir que renunciem a la fermesa però amb respecte, amb tolerància i
amb unes mínimes normes d’educació.
Per tant, doncs, avui correm el risc que una part interessada, avui hi ha moltes mirades que
apunten a Escòcia, altres mirades, que demà a Europa s’haurà de mirar ella mateixa i no
m’agradaria que hi haguessin mirades interessades sobre el que pugui passar avui. Perquè
una mínima cosa fora de context pot donar peu a un esbiax. Per tant, doncs, comprenguin,
si us plau, aquesta reflexió i ara debatrem una moció, amb la qual una vegada debatuda hi
haurà una explicació de vot per ordre dels grups municipals, de menor a major, i després,
si és necessari, faríem un torn de rèplica, si és necessari. Jo els demano que no caiguin en
al·lusions personals, si hi hagués alguna al·lusió personal no la tindré en compte, d’acord.
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM i
GIM presenten la moció següent:
Moció presentada pels grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM i GIM,
de rebuig i condemna de les amenaces aparegudes en una piulada del PP del
Masnou contra el president de la Generalitat de Catalunya
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 20 vots a
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la
urgència per unanimitat, majoria absoluta
El senyor Pere Parés i Rosés llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El passat dissabte, 13 de setembre, va aparèixer a la xarxa una piulada del Partit Popular
del Masnou amb un contingut clarament antidemocràtic, on es feia una clara apologia de la
violència. El text amenaçava el president de la Generalitat amb motiu de la consulta del 9
de novembre, acompanyat d’imatges de diferents armes i instruments violents.
Aquest consistori, que s’ha manifestat reiteradament a favor de la solució dialogada i
pacífica dels conflictes i en contra de l’ús de la violència com a arma política, està
convençut que l’única forma intel·ligent de dirimir els conflictes és el raonament, el debat i
la votació, i que l’exercici de la violència és contrari al necessari debat democràtic de la
nostra societat sobre el seu futur.
Deplorem, per tant, aquesta i altres amenaces violentes que es puguin produir sobre
qualsevol col·lectiu o persones que estiguin realitzant mobilitzacions massives, festives i
cíviques en demanda del dret a vot, del dret a decidir el nostre futur per part del conjunt de
la societat catalana: dels que estan per la independència, dels que estan per una nova
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relació de caràcter federal, d’aquells als quals ja els està bé la situació actual i, fins i tot,
d’aquells que no tenen una opinió definida.
Davant d’un fet d’aquesta gravetat, que no se soluciona amb unes simples disculpes, cal
rebutjar la violència i la intimidació, i es fa més necessari que mai demanar respecte a les
institucions, als processos democràtics i a les reivindicacions ciutadanes.
És per tot això que els grups municipals sotasignats proposen que el Ple de l’Ajuntament
del Masnou adopti els següents acords:
1) Reiterar el suport inequívoc de l’Ajuntament del Masnou a la democràcia, al debat
obert, a la resolució pacífica dels conflictes i al vot legal com a única arma legitima
per dirimir majories i minories i afirmar que, en l’actual procés democràtic per
exercir el nostre dret a decidir, no hi ha lloc per a cap tipus de violència, amenaça o
coacció.
2) Rebutjar i condemnar el contingut i les formes de la piulada apareguda al Twitter del
Partit Popular del Masnou.
3) Exigir al PP del Masnou i al seu grup municipal una condemna inequívoca i pública
de l’amenaça proferida, així com de tota actuació violenta per imposar un
determinat criteri ideològic.
4) Exigir als màxims responsables del PP el rebuig a aquesta piulada i la depuració de
l’autor o autors de la publicació de la citada amenaça, siguin quins siguin els seus
càrrecs i responsabilitats en el si del partit o com a representants públics si fos el
cas, per respecte a la convivència i al sistema democràtic.
5) Exigir al president del Govern de l’Estat i als ministres d’Interior i Justícia que
adoptin les mesures necessàries perquè s’apliqui la legalitat vigent amb el màxim
de rigor contra l’autor o autors de la publicació d’aquesta amenaça.
6) Mostrar el nostre suport al president de la Generalitat i a les institucions catalanes
en la defensa de la convivència entre tots els catalans i catalanes.
7) Fer arribar aquests acords president del Govern, al Parlament de Catalunya i als
grups parlamentaris, i difondre’ls als mitjans de comunicació i al conjunt de la
població del Masnou.”
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Jo voldria fer una observació, és respecte al punt primer. En el punt primer es diu que en
l’actual procés democràtic per exercir el nostre dret a decidir, no hi ha lloc per a cap tipus
de violència, amenaça o coacció. Jo, si estiguéssim disposats a fer una esmena i afegir
que, “en qualsevol altra activitat dins de la nostra democràcia”, per arrodonir una mica
l’expressió, perquè sembla que queda que només, això queda tancat a un procés que
alguns han iniciat. Jo no hi estaré d’acord, si o no, però sembla que només està focalitzat
això. Jo, si ampliessin aquesta cua, jo estaria d’acord en els set punts. Sí, aquí posa, en el
primer punt diu:
“En l’actual procés democràtic, per exercir el nostre dret a decidir, no hi ha cap lloc per a
cap tipus de violència, amenaça o coacció” i afegiria, “ni en qualsevol altra activitat dins de
la nostra democràcia.”
El Sr. Pere Parés
I “dins de qualsevol altra activitat dintre d’un sistema democràtic”?
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El Sr. Màxim Fàbregas
Però potser quedaria millor en un altre lloc, quan es diu: “Per exercir el nostre dret a decidir
ni en qualsevol altre i acabes...”. Posar a continuació de la coma de decidir, afegir el que
diu el regidor del Partit Popular, posar-ho abans, perquè queda millor.
El Sr. Pere Parés
Per tant, quedaria de la manera següent...
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Perdó, perquè el contingut de la moció, no sé si per error formal o informàtic no l’he rebut
fins minuts abans d’entrar. L’he llegit aquí sencera, amb el redactat final acabat i, bé, penso
que la majoria de punts, doncs ara veuran el resultat de la votació.
El Sr. Pere Parés
Estem d’acord tots els grups? Sí? Doncs aleshores amb aquesta esmena incorporada
anem a votar amb la seva globalitat la moció.
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat,
majoria absoluta.
La moció amb l’esmena incorporada del Grup Municipal del PP, queda de la manera
següent:
Moció presentada pels grups municipals de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-AM i GIM,
de rebuig i condemna a les amenaces aparegudes en una piulada del PP del Masnou
contra el president de la Generalitat de Catalunya
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El passat dissabte, 13 de setembre, va aparèixer a la xarxa una piulada del Partit Popular
del Masnou amb un contingut clarament antidemocràtic, on es feia una clara apologia de la
violència. El text amenaçava el president de la Generalitat amb motiu de la consulta del 9
de novembre, acompanyat d’imatges de diferents armes i instruments violents.
Aquest consistori, que s’ha manifestat reiteradament a favor de la solució dialogada i
pacífica dels conflictes i en contra de l’ús de la violència com a arma política, està
convençut que l’única forma intel·ligent de dirimir els conflictes és el raonament, el debat i
la votació, i que l’exercici de la violència és contrari al necessari debat democràtic de la
nostra societat sobre el seu futur.
Deplorem, per tant, aquesta i altres amenaces violentes que es puguin produir sobre
qualsevol col·lectiu o persones que estiguin realitzant mobilitzacions massives, festives i
cíviques en demanda del dret a vot, del dret a decidir el nostre futur per part del conjunt de
la societat catalana: dels que estan per la independència, dels que estan per una nova
relació de caràcter federal, d’aquells als quals ja els està bé la situació actual i, fins i tot,
d’aquells que no tenen una opinió definida.
Davant d’un fet d’aquesta gravetat, que no se soluciona amb unes simples disculpes, cal
rebutjar la violència i la intimidació, i es fa més necessari que mai demanar respecte a les
institucions, als processos democràtics i a les reivindicacions ciutadanes.
És per tot això que els grups municipals sotasignats proposen que el Ple de l’Ajuntament
del Masnou adopti els següents acords:
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1) Reiterar el suport inequívoc de l’Ajuntament del Masnou a la democràcia, al debat
obert, a la resolució pacífica dels conflictes i al vot legal com a única arma legitima
per dirimir majories i minories i afirmar que, en l’actual procés democràtic per
exercir el nostre dret a decidir, ni en qualsevol activitat dins del nostre sistema
democràtic, no hi ha lloc per a cap tipus de violència, amenaça o coacció.
2) Rebutjar i condemnar el contingut i les formes de la piulada apareguda al Twitter del
Partit Popular del Masnou.
3) Exigir al PP del Masnou i al seu grup municipal una condemna inequívoca i pública
de l’amenaça proferida, així com de tota actuació violenta per imposar un
determinat criteri ideològic.
4) Exigir als màxims responsables del PP el rebuig a aquesta piulada i la depuració de
l’autor o autors de la publicació de la citada amenaça, siguin quins siguin els seus
càrrecs i responsabilitats en el si del partit o com a representants públics si fos el
cas, per respecte a la convivència i al sistema democràtic.
5) Exigir al president del Govern de l’Estat i als ministres d’Interior i Justícia que
adoptin les mesures necessàries perquè s’apliqui la legalitat vigent amb el màxim
de rigor contra l’autor o autors de la publicació d’aquesta amenaça.
6) Mostrar el nostre suport al president de la Generalitat i a les institucions catalanes
en la defensa de la convivència entre tots els catalans i catalanes.
7) Fer arribar aquests acords president del Govern, al Parlament de Catalunya i als
grups parlamentaris, i difondre’ls als mitjans de comunicació i al conjunt de la
població del Masnou.”
La Sra. Judit Rolán
Bona nit de nou. Molt breu. Com que aquesta regidora no compta a la capçalera de la
moció perquè no pertany a cap Grup Municipal, però com a regidora d’aquest Ajuntament
no adscrita a cap grup, vull expressar la meva adhesió a la moció, com queda patent en el
meu vot, reiterant la condemna i el total rebuig als fets als quals fa referència. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. No, i a més, que s’ha generat molta expectació, més de la que
nosaltres hauríem desitjat i bé, després podré atendre, si vol, les preguntes de detall que
puguin sortir, no tinc cap inconvenient a contestar-les i, de fet, la meva intervenció avui,
d’una forma una mica més especial, la faré en castellà principalment i després en català.
Jo m’expresso igual en castellà que en català, però la meva llengua materna és el castellà
i, com a llengua materna, em dóna més agilitat d’expressió que no en certes
circumstàncies com aquesta, que no en català. La meva família parla en català i jo parlo en
castellà i en català, com passa a molts llocs de tot Catalunya, com algú molt normal.
Llavors, el PP del Masnou, vull aclarir perquè a vegades hi ha aclariments que són obvis,
però bé, val la pena recordar-los de tant en tant, o sigui bé, ¿Por qué el partido, por qué
hemos apoyado esta moción?
De hecho, se nos presentó una moción inicial, que estamos de acuerdo básicamente en
los puntos, en la mayoría de los puntos. Después, hubo unos cambios y los definitivos no
los hemos visto pues hasta última hora. Una vez leídos y aceptada esta pequeña
matización, hacemos una vista pues un poco más amplia de lo que es la moción y la
asumimos totalmente, totalmente y me gustaría luego repasar algunos de los puntos que
se han dicho, por qué? Lo asumimos porque es de justicia y las cosas justas así deben ser
reconocidas. Como nosotros las reconocemos, esperamos que así todos también la
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reconozcan. Es de justicia, cuando se comete un error voluntario o involuntario como fue el
caso, disculparse, como así se hizo en su momento, con y lo recalco, escasas,
escasísimas horas de diferencia desde la publicación del twit y la publicación de la
disculpa. Hablo de horas, dos horas es mi twit particular y seis desde el oficial. Lo que pasa
es que la red y lo hemos visto es de una velocidad, vamos, del trueno, supersónica, se ha
visto con el tema este. Un error involuntario sobre el que hemos depurado, para su
conocimiento, las correspondientes responsabilidades, un error que deseamos no se
vuelva a repetir, ni por nosotros ni por nadie y lo digo bien alto, ni por nosotros ni por nadie
si no miren ustedes lo que circula por ahí, que nosotros a raíz de esto pues hemos mirado,
pues hay mucha cosa por ahí que hay que depurar y me gustan algunos de los aspectos
de esta moción porque quizá pueda sentar un precedente para alguna reforma legislativa
cuando toque.
Hemos encargado que se audite el uso de nuestras redes sociales y que se establezcan
los protocolos necesarios para garantizar su buen uso. Ahí están nuestras disculpas, que
las puedo reiterar cuantas veces quieran. Desde el momento en que detectamos ese
indeseable contenido, porque fue detectarlo y decir “esto no puede ser, de donde ha salido
esto?
Fue un contenido indeseable. No tenemos reparo en absoluto en repetirlas, desde esta
tribuna pública, desde este espacio de nuestra democracia. Es de justicia dar las
explicaciones debidas, como así hicimos desde nuestros medios y personalmente al señor
Parés, nuestro Alcalde, al día siguiente. No tenemos reparos, repito, sino todo lo contrario,
en reconocer las cosas justas por las que estamos. Tampoco tenemos reparo, por otra
parte, en denunciar las injusticias cometidas sobre este tema, que han sido muchas,
variadas y de toda procedencia. Desde algunos medios de prensa, se han publicado
titulares sensacionalistas en mayúsculas, con matizaciones en minúsculas en el mejor de
los casos, políticos y oportunistas han creído encontrar un filón. Cuando hay en marcha
tantos e importante temas de rabiosa actualidad que interesa sean minimizados de la
forma que sea. Un hecho como este pasa a un plano, a un primer plano de actualidad. No
perdamos la perspectiva. Tertulianos y tertulianas de radio han comentado hasta la
saciedad, algunos como si me conocieran, se lo puedo garantizar, ávidos de crear noticia
donde realmente no la hay, pero es que eso no les importaba. Se han publicado
exabruptos, insidias, amenazas, amenazas de todo tipo, amenazas de muerte hacia mi
persona y así se publicó. Pero para ser justos porque quiero ser justos, el que me hizo la
amenaza, se la planché, se la publiqué y a los diez minutos me pidió una disculpa y le dije,
pues te la acepto chico, no pasa nada, un calentón y fuera, y todos tan amigos porque con
nosotros no van los rencores porque a nada conducen. Estamos viviendo, estamos
viviendo una exuberancia irracional cargada de reacciones sobredimensionadas,
viscerales, pasionales y por ello ilógicas. Irracionales por su origen, un error sobre el que
se pidieron disculpas públicas y de inmediato, irracional por su difusión, millones de
réplicas en las redes sociales y medios de prensa, irracional por su interpretación, sé que
debió buscar lo que no hay porque a nadie le importó, a nadie, a nadie le importó ni
nuestra explicación ni nuestra rectificación. En fin, una desmesura, un sin control y un sin
sentido. Hasta un eurodiputado le ha llegado al Parlamento Europeo, leíamos el otro día.
Le vaticinó el más espantoso de los ridículos, si lo hace para justificar su sueldo que no es
poco, podría compensar los esfuerzos para defender los intereses de los ciudadanos de
nuestro país, no sé si tiene otros mejores argumentos pero seguro que los podría encontrar
si los buscase, parece ser que no.
Por otra parte, por otra parte quiero manifestar un hecho que me preocupa, me preocupa y
me entristece. Digo, si un hecho como éste, un hecho como éste, quien quiera reflexionarlo
así que lo reflexione y quien no pues no, pero un hecho como éste puede encender tal
llama, qué podría suceder con un hecho de mayor relevancia, porque les aseguro y lo he
vivido en primera persona, el que lo haya vivido en primera persona, muchos lo están
buscando lamentablemente bajo las piedras y esto no puede ser, ese es un camino hacia
ningún sitio, hacia ningún sitio.
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Apelo, visto lo que he visto y en las circunstancias que lo he visto, y apelo desde esta
tribuna a la buena y leal convivencia. Apelo al respeto a las personas, de cualquier signo,
de cualquier ideología. Apelo a la responsabilidad, apelo al sentido común, apelo al respeto
de nuestras leyes y de nuestros procedimientos, que garantizan además de todo ello
nuestro bienestar. Finalizo con estas reflexiones. Gracias.
El Sr. Pere Parés
Gràcies, senyor de las Heras. Té la paraula el portaveu d’Esquerra Republicana.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Molt breument, volia reiterar el que hem afirmat en
aquesta moció que immediatament quan es va produir aquest lamentable fet de la piulada.
Com comentava, evidentment quan va passar aquest fet tan lamentable, des del nostre
grup municipal de seguida vam fer, doncs, la nota pertinent per condemnar el que havia
aparegut a les xarxes socials, aquesta piulada al Twitter oficial del Partit Popular del
Masnou, aquesta condemna, doncs, d’una manera explícita i, al mateix temps, la
necessitat, i per això hem arribat a un acord els grups sotasignats d’aquesta moció de
portar al Ple Municipal, ja que a més a més s’ha generat aquest debat en altres àmbits.
Evidentment, el Ple de l’Ajuntament del Masnou havia de ser un lloc on es pogués debatre
aquest fet que tenia una transcendència important, perquè, lamentablement també, al
marge del contingut d’aquesta piulada, doncs, el nostre municipi ha tingut una promoció
que no, diguem, diguem, que no és gaire positiva, arreu del país i de l’Estat i de vés a
saber on. Crec que ha estat un fet negatiu per al nostre municipi aparèixer, doncs, amb
unes amenaces d’aquestes característiques, de tipus feixista, com és el que va aparèixer
en la pila del Partit Popular.
Fins ara, hem considerat, també, que les declaracions que s’havien fet des del Partit
Popular eren clarament insuficients i, també, que s’actuava amb una, potser amb una certa
frivolitat. Ens alegrem, evidentment, que avui votem unànimement aquesta moció, però jo
crec que la piulada no és important, el fons no és la piulada, el fons és per què passen
aquestes coses, quin és l’ambient. Portem uns anys, especialment, en què s’ha agreujat,
evidentment, els partits d’àmbit espanyol, ja que han tingut sempre una actitud negativa i
agressiva contra Catalunya, però hi ha, durant uns anys que coincideix amb la pujada al
Govern del, del que va president del PP, el president del Govern, el senyor Aznar, doncs hi
ha hagut en aquests anys un increment, una estratègia molt agressiva i que ha traspassat
tots els límits del sistema democràtic per part del Partit Popular. Jo crec que el fons, el fons
de la qüestió és aquest, no és l’anècdota, entre cometes, de la piulada, sinó quin és
l’ambient que ha propiciat que passin aquestes coses, no? Crec que és el fons de la
qüestió, que portem molts anys, molts anys, eh? d’intoxicació, sobretot a fora de
Catalunya, del que passa a Catalunya, d’una campanya bruta, intoxicadora contra el nostre
país, als mitjans de comunicació. Que en un estat democràtic, segurament, encara que
soni malament, haurien d’estar clausurats i en estats democràtics a Europa que estan
prohibides també determinades afirmacions de tipus feixista, etc. Hi ha mitjans de
comunicació que es dediquen a l’apologia del feixisme, a l’apologia contra Catalunya i això
és el que ha propiciat que passin fets com aquests, independentment si és voluntari o
involuntari. El fons de la qüestió és aquest. Crec que, també, en tot aquest procés hi ha
altres tipus d’amenaces segurament, o més greus, amenaces que fan ministres, aquestes
són més greus, ministres que amenacen de suspendre l’autonomia, amenaces d’àmbit de
l’Estat que amenaça, que si s’ha de detenir al president de la Generalitat, que si ha
d’haver-hi una intervenció militar a Catalunya. Aquest clima que s’ha creat en determinats
mitjans de comunicació, en determinats àmbits del poder, això sí que és greu i aquest és
l’atac frontal més greu que està patint el nostre país en un moment, paral·lelament a això,
en un moment en què la nostra comunitat nacional està més predisposada que mai a
decidir el seu futur. Jo espero que el 9 de novembre puguem fer el primer pas per poder
decidir el nostre futur i treballar cap a la construcció del nostre propi estat.
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Insisteixo, la impunitat d’aquests anys, que coincideix sobretot amb la pujada a Govern del
senyor Aznar, crec que és un, són uns fets els que s’han produït, eh? que se situen fora del
sistema democràtic i que s’hauria de condemnar, perquè ha estat un dels atacs més
agressius contra el nostre país, contra la nostra societat. I crec que, malgrat aquests atacs,
sort que la nostra societat ha reaccionat i ens trobem avui amb la situació que ens trobem,
amb una societat madura, cívica, amb un comportament exemplar. Recordem no fa gaire
dies l’11 de setembre, el comportament exemplar d’1.800.000 catalans i catalanes que van
assistir a la manifestació, aquest comportament cívic, madur, de fermesa amb les
conviccions per decidir el nostre futur, per construir la independència de la nostra nació és
el millor antídot contra els atacs que s’han promocionat des dels poders fàctics de l’Estat,
des del Govern de l’Estat durant tots aquests anys. Per tant, crec que hem d’estar
contents, satisfets perquè hàgim aprovat aquesta moció, però hem d’estar atents, més que
mai, sobretot els propers mesos, perquè ens hi juguem molt, es juga molt el nostre país i
quan es juga, un país, la llibertat aquest és un tema que no podem defallir i hem
d’aconseguir tots plegats aquest objectiu democràtic de decidir el nostre futur. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
El senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde.
El nostre grup ha votat a favor de la moció per una raó òbvia, perquè és un dels grups que
la signa, i ho és perquè tant l’exposició de motius com les set propostes d’acord recullen
àmplament l’opinió del plantejaments del nostre grup respecte als fets que s’esmenten en
la moció.
No insistiré en relació amb la importància del diàleg, del debat obert i de la resolució
pacífica dels conflictes, ni en d’altres aspectes que es tracten a la moció, perquè crec que
el seu redactat és força clar.
He de dir també que creiem que l’afegit que ha proposat el regidor del Partit Popular millora
el contingut de la moció, perquè són totes les actuacions violentes, totes les institucions de
la violència les que s’han de condemnar, tant si són dirigides contra una persona, contra
una institució o en qualsevol altre dels àmbits. Compartim l’anàlisi que ha fet el regidor
d’Esquerra Republicana respecte al context en el qual s’ha produït aquesta piulada, però
volem fer èmfasi en tres aspectes que ens preocupen especialment:
El primer és que, malgrat el que alguns puguin opinar o argumentar, aquesta piulada és
qualsevol cosa menys un acudit innocent o una anècdota. Per al nostre Grup, la piulada és
una incitació descarada a exercir la violència contra el president de la Generalitat de
Catalunya i, per tant, com ha dit el regidor del PP, és d’un contingut indesitjable i, per això,
el seu autor o autors no poden quedar sense càstig, com tampoc poden quedar sense
càstig els autors de difamacions, amenaces i incitacions a la violència contra qualsevol
persona, independentment que aquesta persona sigui o no el president de Catalunya.
El segon, relacionat amb el primer, és el de la impunitat amb la qual algunes persones, a
títol individual o en nom d’un col·lectiu, poden difamar, amenaçar i incitar a la violència
contra persones i institucions. Reconeixent les virtuts de les xarxes socials, que en són
moltes, creiem que no es pot permetre que una minoria s’aprofiti de la capacitat que les
xarxes socials els dóna per arribar a moltíssima gent per difamar, amenaçar i incitar a la
violència contra les persones i institucions. Aquestes són actuacions que el nostre Grup
rebutja enèrgicament i que creu que s’han d’eradicar.
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I el tercer és el de la diferència en el tracte que, de vegades, sembla produir-se davant
situacions semblants. Una diferència que provoca que, en alguns casos, determinades
actuacions siguin castigades amb el màxim rigor i en d’altres puguin passar
desapercebudes.
Per això, i recordant la condemna que es va imposar a la persona que va fer un tuit amb
motiu de l’assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó, que també era presidenta
del PP de Lleó, el nostre grup ha insistit molt en què s’inclogués en la moció de l’acord
d’exigir al president del Govern, als ministres d’Interior i de Justícia que adoptessin les
mesures necessàries perquè s’apliqui la legalitat vigent amb el màxim de rigor, contra
l’autor o autors de la publicació d’aquesta amenaça. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Té la paraula la senyora Marta Neira.
La Sra. Marta Neira
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom una altra vegada.
Bé, la moció conjunta que avui hem aprovat deixa ben palès el sentir i el posicionament,
anava a dir majoritari, sinó que, unànime del consistori, és a dir, el rebuig a la incitació a la
violència malauradament protagonitzada pel Partit Popular del Masnou i, per extensió, a
qualsevol tipus de violència. És ben trist que el Masnou hagi sortit a tots els mitjans de
comunicació per aquest desafortunat motiu. Mirin, jo crec que tenim la sort de viure en
democràcia, imperfecte? Segur, que cal renovar i aprofundir, sense cap mena de dubte,
però que permet un marc de convivència on els problemes i les discrepàncies es poden
afrontar mitjançant el diàleg, el debat, la negociació i el pacte amb respecte i tolerància.
Aquestes són les úniques armes que tenim, les úniques armes, i quan un partit polític gosa
transgredir aquest marc de convivència, ja sigui amb mentides descarades, amb falta de
respecte o incitant a la violència, estan traient els fonaments de la pròpia democràcia i a les
persones que representa. La violència només pot generar violència, com tothom sap. Hem
de suposar que és aquest l’objectiu? Generar una espiral de violència? Catalunya viu
moments excepcionals, moments carregats d’il·lusió per a molts i de preocupació per a no
pocs i el pitjor que es pot fer és alimentar els sentiments més viscerals en detriment de la
raó i del sentit comú. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
El senyor Eduard Garcia té la paraula.
El Sr. Eduard Garcia
Sí. Bona nit a tothom. Estem davant d’una d’aquelles mocions que parlen per si soles i que,
per tant, hi hauria ben poc a afegir. Cal dir, com ja s’ha dit anteriorment, que aquest és
l’inconvenient de ser l’últim a parlar. El diumenge ens despertàvem amb la sorpresa del
Masnou sent notícia en l’àmbit nacional i estatal per un desafortunat piulaire del Partit
Popular. Val a dir, també, que quan vam veure aquest tuit, ja de bon matí, el Grup
Municipal de Convergència i Unió, doncs, va expressar el seu total rebuig i no només
perquè l’amenaça fos cap al president de la Generalitat de Catalunya i que, també és el
representant de Convergència i Unió, sinó perquè pensem que aquest tipus d’amenaça és
totalment intolerable, vagi dirigida cap a qui vagi dirigida. La nostra total condemna i rebuig
al contingut, perquè no deixa de ser una clara apologia a la violència, malgrat que sembla
que alguns no ho vulguin veure. També, darrera d’aquest tuit, no s’ha d’amagar, o sigui no
hem de perdre de vista, que s’amaga una clara voluntat d’intercedir en el desenvolupament
normal del camí cap a la consulta del 9 de novembre i, per tant, això és del tot
inacceptable, però no només hem de rebutjar i condemnar aquest tuit, sinó que també
m’agradaria fer una petita crítica cap a la gestió que ha fet i que encara avui està fent el
Partit Popular respecte d’aquest tuit.
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A dia d’avui, i després de sentir la intervenció del portaveu del Partit Popular de
l’Ajuntament del Masnou, sembla que no doni gaire importància al seu contingut i, encara
avui, no hem vist que s’hagi pres cap decisió respecte del responsable d’aquest tuit més
enllà de l’obertura d’un expedient informatiu per part del seu propi partit. Ja veurem com
acaba.
Parlava el portaveu del Partit Popular de no perdre la perspectiva i hi estem d’acord. No
s’ha de perdre la perspectiva, però és que el més greu és que aquest tuit apareix al compte
oficial del Partit Popular. No estem parlant d’un tuit que pugui publicar una persona a títol
individual. Parlava vostè de la guspira i dels moments en què ens trobem, doncs, tuits com
aquests també ajuden a encendre la metxa quan van dirigits directament cap al president
de la Generalitat i cap a la institució del Parlament de Catalunya, i parlava vostè dels sous i
del ridícul que no hi havia dubte que faria el, un eurodiputat, perdó, que suposo que es
dirigia a vostè o es referia al senyor Tremosa. Jo li explicaré el que és el ridícul. El ridícul
és que, després que alguns municipis, com és el nostre, es declari municipi o territori lliure i
sobirà, la delegada del Govern de Catalunya ens porti al jutjat, això és fer el ridícul; però és
que, més ridícul és encara que després no tinguin la dignitat ni de seguim el procés i
deixar-lo a mitges perquè saben que estan fent el ridícul.
M’agradaria acabar i, si em permeten la llicència, ―sempre és l’alcalde a qui li agrada
agafar paraules que altres han dit abans que ell― i m’agradaria acabar amb una frase del
senyor Gandhi que deia: “que la violència és la por als ideals dels altres”. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
No, no senyor de las Heras, evidentment que sí, per això obrim un torn, si vol molt curt i
breu de rèplica, evidentment que pot parlar, només faltaria.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, amb el seu permís. Avia’m, ara tocaria un torn de rèpliques i no vull entrar en rèpliques
perquè penso que amb el que us he dit n’hi ha prou. Hem sentit els diversos portaveus,
cadascun ha expressat el que havia d’expressar i hi ha coses en les quals no estic d’acord,
evidentment. Primer, penso que és bo, per part nostra, tancar aquest tema aquí i no fer cap
rèplica en aquest moment i aquesta és la manifestació que volia fer.
El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.15 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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