Núm. PLE2014/1
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 23 de gener de 2014
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 23 de gener 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. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i
Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas
Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc
Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el
Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit
Rolán i Romero.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
El Sr. Pere Parés
Abans de l’aprovació de l’acta, sí que m’agradaria fer esment a dos fets. El primer, excusar
la presència del regidor, el nostre company Ferran Flo, ja que ha tingut una intervenció
quirúrgica. Expressem en nom de tothom el desig de la seva millora i els ànims.
I, en segon lloc, vull expressar les felicitacions, també crec que en nom de tothom, al
nostre company Eduard Garcia, que ha estat pare per segona vegada. Felicitats, senyor
Garcia.
1) Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes dels plens ordinaris del 21 de
novembre i del 19 de desembre de 2013
S’aproven totes dues actes per unanimitat de les persones assistents.
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Pere Parés informa dels punts següents:
Tabals per Nadal – la Colla de Diables i la Colla Bastonera
El 20 i 21 de desembre, la Colla de Diables i la Colla Bastonera del Masnou van
organitzar l’activitat Tabals per Nadal, amb diferents actuacions i cantada de nadales al
carrer de Roger de Flor i la tradicional sopa de pedres, al mateix carrer.
Concert de Nadal – Coral Xabec de Gent del Masnou
El 21 de desembre, la Coral Xabec de Gent del Masnou va celebrar, a la parròquia de
Sant Pere, el tradicional Concert de Nadal.
Concurs de Pastissos – La Colla de l’Hort
El 22 de desembre, La Colla de l’Hort va organitzar, al carrer de Roger de Flor, el
Concurs de Pastissos de Nadal, seguit d’una actuació de la Coral Scandicus.
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Dos Nadals – GAT
El 28 i 29 de desembre, el GAT va representar, a la sala Joan Comellas, l’obra Dos
Nadals, una reflexió sobre les contradiccions i els antagonismes que es donen per les
dates de Nadal a través de dos contes breus il·lustrats amb diferents cançons.
Tres Tombs – Associació de Veïns del carrer de Sant Rafael
El 19 de gener, l’Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael va organitzar els
tradicionals Tres Tombs, que van omplir de gent i animals de companyia el carrer de
Sant Rafael. Durant la desfilada, els cavalls participants van ser beneïts, així com totes
les mascotes de les persones que s'hi havien acostat. La desfilada va estar animada
pels timbalers de la Colla de Diables del Masnou.
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA JOAN COROMINES
Conferència sobre Francesc Macià
El 17 de desembre, l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou va organitzar, a la
Biblioteca Joan Coromines, la conferència "Francesc Macià, un dels primers polítics
amb grapa mediàtica".
La conferència va ser a càrrec de ZZZZZ (professor d'història contemporània a la UAB) i
va anar seguida d'un col·loqui obert a la participació del públic.
Conferència: "Com interpretar un quadre"
El 7 de gener, l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou va organitzar, a la Biblioteca
Joan Coromines, la conferència "Com interpretar un quadre", a càrrec dels germans
Santilari, amb la projecció d’un documental del director de cinema David Trueba, seguit
d'un col·loqui obert a la participació del públic.
ACTIVITATS A L’ESPAI ESCÈNIC DE CA N’HUMET
Conte de Nadal a l’Espai Escènic - AJTEM
Del 20 al 22 de desembre, l’Associació Jove de Teatre AJTEM va presentar Conte de
Nadal a l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Dins la programació de l’Espai Escènic, l’AJTEM va presentar tres representacions
d’aquest clàssic de Nadal de Charles Dickens, que va ser també l’estrena com a director
del masnoví PPPPP.
Taller per a infants a l’Espai Escènic
Del 23 al 28 de desembre, va tenir lloc, a l’Espai Escènic Ca n’Humet, el Taller de circ
per a infants.
El Col·lectiu d’Artistes de Circ Residents al Masnou, amb la col·laboració de Circ Menut,
va realitzar un taller de circ amb malabarismes, acrobàcies, equilibris i jocs d’expressió
per a un nombrós grup d’infants de la vila, que va servir per donar-los a conèixer les arts
del circ i les seves possibilitats ludicoeducatives.
Concert Cap d’Any – Jove Orquestra de Cambra del Masnou
El 29 de desembre, a l’Espai Escènic, la Jove Orquestra de Cambra del Masnou va
celebrar el Concert de Cap d’Any.
La Jove Orquestra del Masnou va omplir, un any més, l’Espai Escènic amb aquest ja
tradicional concert que tanca l’any. Aquesta formació masnovina, dirigida per AAAAA,
va interpretar diverses peces musicals estretament vinculades amb les dates
nadalenques.
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El Messies, de Händel
L’11 de gener, El Messies, de Händel, va posar el punt i final a la celebració del Nadal i
a la programació del 2013 de l’Espai Escènic Ca n’Humet.
El Cor de Cambra Dyapasson, la Coral Xabec i l'orquestra The Ripieno Consort es van
unir per posar el punt i final a les activitats nadalenques interpretant una selecció
d’escenes de l’oratori El Messies, de G. F. Händel i van tancar així la programació del
2013 de l’Espai Escènic.
MUSEU
Itinerari: “Gent de mar i gent de terra” – La Colla de l’Hort
El 22 de desembre, l’associació La Colla de l’Hort, en el marc de la Fira de Nadal, va
organitzar l’itinerari “Gent de mar i gent de terra”. El recorregut era el següent: església
de Sant Pere, Casa Benèfica, CEIP Ocata, Cal Ros de les Cabres, Cal Senyor, Casa de
Cultura, Can Malet, Ajuntament i el Casino. En finalitzar l’itinerari, diferents participants
van manifestar la seva satisfacció per la passejada.
Visita guiada a la Mina d’Aigua del Masnou
El 12 de gener va tenir lloc la visita guiada gratuïta a la Mina d’Aigua del Masnou, la
qual va consistir en una explicació sobre aquest complex sistema de canalització
d’aigua al Masnou, un recorregut per l’interior de l’espai amb una breu explicació sobre
el refugi i els diferents elements exposats i una visita al safareig de la casa de GGGGG.
Activitats del Nadalem infantil
Massatge per a nadons i massatges i jocs per a infants
El dia 28 de desembre, a l’escola bressol La Barqueta, i el dia 30 de desembre, a l’Espai
Familiar “Ludoteca”, la Regidoria d’Infància va dur a terme el taller de massatge per a
nadons i els massatges i jocs per a infants. L’activitat de massatge per a nadons es va
haver d’ampliar en una sessió més per la bona acollida i a petició de les famílies.
“Circ en família”
El 29 de desembre, al Complex Esportiu, va tenir lloc l’activitat “Circ en família”. Cal
ressaltar la participació de les famílies, que van omplir totes les places i van gaudir, en
el transcurs de dues hores, d’activitats relacionades amb el món del circ.
L’Home dels Nassos
El 31 de desembre, a l’Espai Familiar “Ludoteca” va rebre la visita del tradicional Home
dels Nassos. Les famílies també van poder gaudir de jocs cooperatius.
“La gran aventura del bomber Miquel”
El 30 de desembre, “La gran aventura del bomber Miquel” va tenir lloc a la pista
esportiva de Pau Casals i el dia 2 de gener, a la pista esportiva dels Països Catalans,
de manera que aquesta activitat va poder arribar al màxim nombre d’infants. Va ser molt
reeixida, tant pel que fa al nombre de participants com a l’interès per tot el que
envoltava l’aventura del bomber Miquel, com l’inflable de la cursa d’obstacles, l’inflable
per als més menuts, i les activitats informatives i de lleure dinamitzades per Protecció
Civil del Masnou. També hi van ser presents els bombers de Badalona i el darrer dia va
venir un camió de bombers.
Tallers de Nadal
El 2 de gener, a la pista esportiva dels Països Catalans, l’Associació de Veïns del Cul
d’Ocata va dur a terme el Taller de Nadal, el qual constava de la realització d’una
corona de Reis. Un centenar de famílies van poder elaborar la seva pròpia corona.
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Carters reials
El 3 de gener, es va dur a terme un taller de fanalets perquè els infants elaboressin el
seu, per tal de poder anar a rebre Ses Majestats els Reis de l’Orient el dia 5 de gener.
Els dies 3 i 4 de gener, l’EMUMM va fer una cantada de nadales a la plaça d’Ocata,
abans de l’inici dels carters reials. Les famílies van poder escoltar nadales cantades
pels alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Un any més, hi va haver una nombrosa participació de les famílies amb els infants per
lliurar la carta dels reis als carters reials i la presència del patge Xumet, a qui els més
petits entregaven el seu xumet.
Cavalcada de Reis 2014 i Casa Benèfica
El 5 de gener, per finalitzar les activitats de Nadal, van arribar Ses Majestats els Reis de
l'Orient al port esportiu del Masnou, on el regidor de Cultura, Jaume Oliveras; la Rita, la
Clàudia i l’Eric, guanyadors del concurs de postals de Nadal, i jo mateix, juntament amb
els membres del consistori, vam donar la benvinguda a Ses Majestats.
Un total de 15 carrosses van acompanyar els Reis pels carrers del municipi i val a dir
que aquesta va ser una cavalcada molt participativa. Les carrosses premiades van ser
les següents: la del Centre Cultural Luz del Alba, la de La Colla de l'Hort i la de l'escola
Bergantí.
Durant la seva visita al municipi, els Reis no van oblidar passar per la Casa Benèfica,
per visitar-hi els habitants més grans del municipi.
34a Sant Silvestre del Masnou
El 26 de desembre, va tenir lloc la trenta-quatrena edició de la Cursa de Sant Silvestre
del Masnou, organitzada per l’Ajuntament del Masnou i el Club La Sansi, amb un
recorregut de cinc quilòmetres i més de dos mil participants arribats a meta. En la
categoria masculina, la victòria va ser per al marroquí FFFFF, del FCB, amb un
excel·lent temps de 14.06 i, a la cursa femenina, la guanyadora va ser l’atleta
marroquina del Club La Sansi BBBBB, amb un temps de 17.08.
El regidor d'Esports, Jordi Matas, va valorar molt satisfactòriament l'esdeveniment, en
què “ha quedat demostrat que l'atletisme té futur” i va apuntar que, “en global, s'ha
mantingut la participació de l'any anterior, però, en la competició infantil, les dues curses
demostren la gran afició que aquí hi ha per l'esport des de petits”.
En el lliurament de premis, el Club La Sansi, organitzador de la cursa, i el regidor
d’Esports van tenir paraules d'agraïment al port del Masnou, els Tabalers del Col·legi
Sagrada Família, al club de Patinatge El Masnou i al Club Atlètic Masnou per la seva
col·laboració en l’organització.
La campanya "Queda't", de suport al comerç local, aconsegueix incrementar amb
més del 50% la seva participació
La campanya “Queda’t” es va portar a terme entre el 6 i el 31 de desembre. Durant
aquests dies, per compres superiors a 50 euros als establiments del Masnou, els clients
dels nostres comerços rebien una bossa de disseny i participaven en el sorteig de 10
vals de 300 euros. Aquest any, han participat en la campanya 3.630 persones, la qual
cosa suposa un increment de més del 50% en relació amb les edicions anteriors. La
nova imatge de la campanya, molt més moderna i fresca, el fet que enguany era la
quarta edició i que la bossa que es regalava era més atractiva poden explicar el fort
increment de la participació en relació amb anys anteriors.
Amb el sorteig i el lliurament dels deu vals de regal per valor de 300 euros que se
sortejaven, el 9 de gener passat es donava per finalitzada la campanya de l’Ajuntament
del Masnou per dinamitzar el comerç local durant el Nadal.
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Homenatge a una àvia centenària
El 14 de gener, la Sra. MMMMM, al seu domicili del barri d’Ocata, va ser homenatjada
amb motiu dels cent anys.
La regidora de Gent Gran, la senyora Noemi Condeminas, i jo mateix, en nom del
consistori, li vam lliurar un present.
3) Donar compte dels decrets d'Alcaldia
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 de desembre de 2013, pel qual es
deleguen totes les funcions de la secretària els dies 2, 3 i 7 de gener de 2014.
b. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 23 de desembre de 2013, pel qual
s’aprova la despesa derivada de la direcció lletrada de les actuacions en el procediment
abreujat 20/2013 secció F.
c. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 de gener de 2014, pel qual es designa
una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el procediment
abreujat 166/2013-2.
d. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 17 de gener de 2014, pel qual es designa
una lletrada perquè representi i defensi els interessos municipals en el procediment
número 961/2013.
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. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i
Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas
Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc
Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el
Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit
Rolán i Romero.
S’excusa per la seva absència el Sr. Ferran Flo i Torrell.
5) Donar compte del Decret d’aprovació del pressupost prorrogat per a l’exercici de
2014
El senyor Pere Parés i Rosés dóna compte del Decret d’Alcaldia amb data 30 de desembre
de 2013 pel qual s’aprova el pressupost prorrogat per a l’any 2014.
Els assistents en resten assabentats.
6) Donar compte del Decret de baixa de saldos de drets pendents de cobrament de la
comptabilitat d’ingressos d’altres ens
El senyor Pere Parés i Rosés dóna compte del Decret amb data 3 de desembre de 2013
pel qual s’aprova l’expedient col·lectiu de baixa de saldos de drets pendents de cobrament
de la comptabilitat d’ingressos d’altres ens, corresponents als exercicis 1994 a 2011.
Els assistents en resten assabentats.

5

7) Correcció d’ofici en l’acord d’aprovació del Ple extraordinari de 21 de novembre de
2013 sobre l’entrada en vigor de les modificacions de les Ordenances fiscals referents
als impostos i les taxes per a l’any 2014
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
8)

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

El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Per donar resposta al senyor Francisco Avilés referent al tema del
carrer de Frederic Bosch. Vull comentar-li que vostè deia que hi havia la possibilitat dels
veïns de posar-hi unes pilones o unes jardineres. No obstant això, estudiarem ben bé el
tema, sobretot el de les pilones, tot i que sols vulguin instal·lar aquelles que siguin
imprescindibles dins del municipi i que no siguin un impediment per a la mobilitat de les
persones ni un pal per orinar per als gossos.
Dintre del Masnou tenim onze hectàrees de verd molt disgregades i repartides per tot el
municipi. Des del Departament de Medi Ambient i Paisatge es treballa per optimitzar els
rendiments de treball per tal de poder arribar a totes les superfícies. La implantació de
jardineres al poble condiciona que hi hagi un equip que les hagi de regar manualment,
reposar-ne les plantes més sovint a causa dels robatoris o actes vandàlics, mantenir-les
(en el sentit de pintar-les, reparar-les...) i això fa distorsionar la planificació dels espais al
municipi. Per aquest motiu, considerem que anar instal·lant jardineres per tot el municipi,
encara que seria més maco visualment, és un tema més de sostenibilitat i de planificació
dels equips de treball i en un principi optem per poder mirar altres aspectes.
També vull contestar al senyor Federico de las Heras referent a un arbre del carrer de
Silveri Fàbregas. Li comento que va haver-hi un malentès entre Manteniment i Paisatge i
és cert que es va trigar més del que seria lògic per poder-lo retirar. És l’únic motiu i sols
ens va passar amb aquest arbre i, bé, va ser per un malentès.
D’altra banda, al senyor Federico de las Heras, referent a la tapa del carrer de Roger de
Flor amb el carrer de Navarra, li he de dir que, efectivament, es va comprovar i es va
arranjar. S’hi ha fet un treball de... amb un material per tal que s’evitin les relliscades, tant a
la tapa que vostè ens va indicar com en alguna que hi havia al costat, i vam aprofitar que
érem allà per treballar en aquest tema.
I, finalment, senyora Elena Crespo, referent als arbres de Nadal, sobre si es podien plantar
a Vallmora, li he de dir que no és recomanable plantar els avets al nostre entorn, ja que
aquestes espècies no són d’aquesta zona i no hi solen sobreviure. Al Masnou, amb clima
suau i benigne, és possible la plantació de moltíssimes espècies, però sempre que
l’aspecte climàtic sigui similar al nostre. Aquests factors climàtics d’humitat relativa,
temperatura, insolació i salubritat que ens envolta per tenir el mar a prop no en fan viable la
plantació, no sobreviurien. No són arbres d’aquest entorn de platja.
Sí que és cert que a la nau de manteniment, al costat, n’hi ha un que sobreviu, però és que
just al costat hi ha un rentat de cotxes i tota l’aigua que ve sembla que li està donant vida,
però es un fet puntual. I crec que no hi ha cap més pregunta en aquest sentit per
respondre.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit. Aprofito l’avinentesa també per agrair les mostres de felicitació sinceres que
he llegit, que he sentit i que he rebut aquests dies, i vull agrair també les mostres d’afecte
que he rebut ja que, com vosaltres sabeu, hi va haver uns moments complicats i amb tots
vosaltres em vaig sentir molt acompanyat. Gràcies per això.
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Dit això, m’agradaria donar contesta a la pregunta que va fer el senyor Francisco Avilés
referent a si era veritat o no que el defensor del poble s’havia interessat per l’activitat que
s’estava portant a terme en un local del carrer de Santiago Rossinyol. L’escrit que va
presentar el defensor del poble en síntesi demanava tres aclariments que feien referència
al següent: el primer punt era la disponibilitat del local utilitzat com a centre de culte, la
llicència prevista a l’article 12 de la Llei 16/2009 dels centres de culte, les mesures de
protecció contra la contaminació acústica de què disposava el local i, en el cas que no
disposés d’aquestes mesures, quins expedients s’havien incoat.
I, finalment, també, s’interessava i demanava informació respecte que es concretés a què
es devia la suspensió de llicències, quin àmbit comprenia i en què consistia aquesta
modificació del Pla general que l’Equip de Govern tenia voluntat de portar a terme. La
resposta que s’ha transmès al defensor del poble està basada en els informes que van
emetre tant l’enginyera municipal com el tècnic municipal pel que fa a quines eren les
mesures de protecció contra la contaminació acústica. S’ha de dir que aquestes mesures
s’han de definir en el projecte que acompanya la sol·licitud per obtenir la llicència
d’obertura i l’ús que estableix l’article 24 del Decret 94/2010 de desenvolupament de la Llei
de centres de culte. En aquest projecte s’ha d’incloure la descripció de l’activitat així com
una justificació del compliment dels requisits normatius que afecten aquesta activitat.
En el cas que ens ocupa, com que no s’ha rebut el projecte al qual es fa referència, es
desconeixen les mesures de protecció contra la contaminació acústica de què disposa el
local.
Pel que fa a la segona part de l’escrit, en què s’interessava sobre els aspectes que motiven
la suspensió de llicències relacionada amb la modificació puntual del Pla general,
contestava l’arquitecte municipal que, d’acord amb el que s’estableix a l’article 73 del
Decret legislatiu 1/2020, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya,
atès que és voluntat de l’Ajuntament regular l’ordenació dels equipaments comunitaris d’ús
religiós i l’adaptació de la normativa urbanística municipal a la Llei 16/2009 de centres de
culte i així com el Decret 94/2010, de 20 de juliol, del desenvolupament d’aquesta llei i amb
l’objectiu d’estudiar la redacció o reforma del planejament vigent, en data 4 d’abril de 2012,
l’Ajuntament va suspendre les llicències de parcel·lació de terrenys, les d’obres majors o
menors d’edificació, ampliació, consolidació, reforma, rehabilitació, i aquelles obres que
estiguessin incloses en el règim de comunicació prèvia, sempre que en totes les caducitats
es tractés d’actuacions que estiguessin relacionades amb l’ús religiós.
Finalment, en data 21 de març de 2013, l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla general referida als articles 246, 359 i 398 amb l’objectiu d’ampliar la
compatibilitat de l’ús religiós a totes les zones urbanístiques del municipi i, a la vegada,
limitar les situacions relatives en què aquest ús estava permès en relació amb la resta
d’activitats.
Així mateix, es va acordar la suspensió de conformitat amb allò que estableix l’article 73 del
text refós de la Llei d’urbanisme, de l’atorgament de llicències en la zona afectada per la
modificació del Pla general d’acord amb els plànols que constaven a l’expedient en aquests
supòsits en què la normativa vigent i la modificada entressin en contradicció.
I, finalment, informàvem també el defensor del poble que s’havien incoat expedients
sancionadors a l’entitat titular de l’activitat per exercir-les sense disposar de la llicència
municipal preceptiva.
En tot cas, si té interès li facilitaria tant l’escrit que va presentar el defensor del poble com
la resposta que nosaltres li vam transmetre.
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El Sr. Àngel Lugo
Sí, hola, bona nit. En referència a la pregunta que em va fer el senyor Serra en referència a
la presumpta possibilitat que s’estaven fent robatoris de vehicles, se suposa, industrials,
camions, sobretot a la zona del mercat, a veure, s’ha intentat esbrinar mitjançant el servei
de gestió, ja que tenim dades de la Policia i els Mossos d’Esquadra, i fins i tot del Mercat
Municipal, i no tenim cap denúncia respecte a aquest tema. El que sí que jo li demanaria és
que, si tal com vostè diu, és informació que li ha arribat, si la pogués corroborar per fer-la
arribar a la Policia per poder esbrinar-ne més detalls. Gràcies.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bona nit. Una qüestió molt ràpida a en Jordi Matas en relació amb la
contestació de Frederic Bosch. A mi em consta que els veïns s’han posat a col·laborar,
igual que es fa en altres zones, en el manteniment i la cura d’una jardinera, perquè de fet,
deien fins i tot d’instal·lar-la ells mateixos. Jo vaig dir que això no, que s’havia de fer amb la
complicitat de l’Ajuntament, però que si parlen amb ells i és una solució correcta, jo crec
que podrien trobar la col·laboració dels veïns.
El Sr. Jordi Matas
Només plantejo que, des del punt de vista de l’empresa, haver d’anar pel poble amunt i
avall quan toqui jardineres, no és el mateix que si està tot en una zona i no hi ha d’haver un
desplaçament continu, ja que si en aquella zona no hi ha cap parc i s’hi han de desplaçar
expressament, és un temps que estan perdent per la feina efectiva. Si hi ha col·laboració
ciutadana, benvinguda sigui i, com sempre, jo estic disposat a poder-ho parlar.
El Sr. Francisco Avilés
Bé, i en relació amb les noves preguntes. Jo suposo que van adreçades a Seguretat
Ciutadana o Urbanisme. Bé, ben bé, no ho sé. És en relació amb la reserva d’aparcament
a la via pública que es fa, sembla ser, per a persones amb mobilitat reduïda o amb alguna
mena de discapacitat. Entenem que són autoritzacions que no són discrecionals, sinó que
són reglades i, a part del Decret 97/2002, de 5 de març, de la Generalitat i de l’Ordenança
de circulació en el nostre Ajuntament, no sé si hi ha una altra normativa que la reguli, però
bé, si no, que ens ho aclareixin.
Vull fer una sèrie de preguntes, perquè, en funció d’això, i quan en tinguem la contesta,
potser faríem algun tipus de modificació si les nostres sospites es confirmessin. Ens
agradaria saber quantes reserves d’espai a la via pública s’han concedit els últims tres
anys. Quantes n’hi ha de concedides actualment al municipi? Si hi ha concedides
autoritzacions, tot i que el sol·licitant o familiar tingui un gual particular a casa seva, si és
així, quin criteri s’ha seguit per autoritzar-les o quin criteri se segueix per no autoritzar-les,
ja que aquella persona pot disposar d’un gual particular.
També ens agradaria saber si es fa un seguiment sobre si els interessats mantenen les
condicions que al seu dia van fer possible ser beneficiaris de la mesura de reserva d’espai
a la via pública i quin tipus de control es fa perquè així sigui, i també sobre si, el
departament que sigui, suposo en aquest cas la Policia Local, fa un control sobre si hi ha
algun ús indegut d’aquestes places en el sentit que no siguin utilitzades pel vehicle que té
la reserva determinada i, si és així, si han fet algun tipus d’actuacions, si s’han descobert
alguns mals usos, si s’ha imposat algun tipus de sanció o si hi ha hagut algun tipus de
conseqüència. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Ja li ho contestarem. És un tema difícil, però l’hi contestarem.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer vull donar gràcies al senyor Matas per la
celeritat a solucionar temes que penso que són petits temes d’interès al municipi i que fan
la vida una mica més còmoda per a tots.
Tenia tres suggeriments. No és pel tema de les relliscades en les tapes del carrer de Roger
de Flor, que això també, perquè em consta que hi havia gent que havia caigut a terra. I, el
tema de l’arbrat, doncs sí, és un tema que vaig apreciar i ja ho ha comentat, que és un
tema que va ser de descoordinació. Ja vaig veure que estava solucionat i, bé, doncs tots
contents, en aquest sentit. Gràcies, així és com s’ha de treballar.
Llavors, de suggeriments per a l’Equip de Govern en tinc tres. Un és sobre el semàfor. Bé,
aquí, al carrer de Tomàs Vives, des de fa bastant de temps, jo no l’agafo sempre, però ho
he patit i m’ho han explicat, al matí, a quarts de vuit del matí, és habitual que el camió de la
Diputació —crec que és— faci la recollida no sé si dels vidres, dels contenidors que hi ha
en aquest carrer una mica més amunt, on aparquem nosaltres. És un carrer que dóna a la
Nacional i és freqüent que alguns dies, a les 7.15 h, 7.20 h o 7.25 h, hi hagi el camió aturat
a aquesta hora fent la descàrrega dels contenidors de selectiva. És clar, és una via de
trànsit que dóna a la carretera Nacional i és una hora en què normalment la gent va a la
feina, i no sé si seria possible parlar amb el responsable del servei per mirar de valorar un
canvi d’horari per a la recollida en aquest tram, més que res perquè el poble té poques
sortides a la Nacional i són hores punta i penso que és un tema que valdria la pena revisar.
Després, tenia dos suggeriments. Tots dos van sortir arran de la visita que vam fer amb el
senyor alcalde i els membres de l’Equip de Govern a la Casa Benèfica. Vam fer-hi una
visita, però és molt correcta la Casa Benèfica. Era pels dies de Reis i, bé, xerrant amb la
gent d’allà, tant usuaris com empleats, empleades en aquest cas, xerrant xerrant, van sortir
una sèrie de temes que potser valdria la pena tenir presents.
Respecte de les empleades de la Casa Benèfica, ens van comentar que antigament, —són
gent que tenen jornades, entenc que comencen d’hora pels torns— quan anaven a la feina,
podien aparcar dins de la Casa Benèfica, que és un tema que desconec, per què van
deixar que es pogués utilitzar l’aparcament interior, i em van comentar que tenien moltes
dificultats, a l’hora que arriben, perquè, és clar, és una zona residencial, no és una zona on
hi hagi rotació de vehicles, i menys a les set del matí, i tenien moltes dificultats per poder
aparcar. Potser a les vuit o quarts de nou del matí és més senzill, no ho sé, però pregunto
si seria factible parlar amb elles, igual que elles van parlar amb mi quan vam ser allà, i
veure si es podrien habilitar un parell de places d’aparcament o tres, encara que fossin
transitòries, per a les primeres hores del matí per als empleats de la Casa Benèfica, que
tenen horaris de començament molt d’hora del matí i es troben que en aquest barri és difícil
trobar un aparcament.
D’altra banda, també vam xerrar amb els usuaris. Hi ha uns usuaris que són molt vellets
que estan bastant invàlids i no poden fer gaire cosa, però hi ha altres usuaris de la casa, i
usuàries, principalment, de la Casa Benèfica, que tenen un bon estat de salut i l’han de
conservar per molts anys.
Quin problema té la Casa Benèfica? La Casa Benèfica està molt ben ubicada, és un lloc
molt maco, al centre del poble, però, és clar, és a la pujada d’un turonet, i això fa que la
gent més gran, sobretot els que s’hi estan perquè són grans, els costa sortir a passejar i les
àvies, principalment, amb qui parlàvem una mica de si fan salut, si caminen, si fan una
mica d’esport, em van dir que sí, però, és clar, els costa sortir. I hi va haver un comentari, i
vaig dir que si poguéssim organitzar, amb bona voluntat i el poc pressupost que té
l’Ajuntament, però molt bones idees segurament —com va manifestar el senyor alcalde—
una sortida de tant en tant per acostar-les, amb un microbús o amb un servei de transport,
a la zona del passeig Marítim un dia al mes, potser seria una experiència que valdria la
pena comentar amb el gerent, el senyor Coll, de la Casa Benèfica. Potser funciona. Penso
que pot costar poc i no costa gens fer feliç la gent una mica més gran, perquè puguin
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passejar una mica en pla, que en aquest poble costa de trobar llocs plans per passejar i,
bé, era un suggeriment que deixo al senyor alcalde, a qui vaig comentar personalment el
tema. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tots i totes. Jo tenia algunes preguntes i precs per als
membres de l’Equip de Govern. Començaré pel senyor Garcia. Reitero les meves
felicitacions per la seva paternitat i li comento el següent:
Li demanaria una còpia de la llicència ambiental de la fàbrica Dogi, així com de tots els
expedients de seguiment sobre accions mediambientals que hagin afectat aquesta fàbrica
de les quals l’Ajuntament tingui coneixement.
Les preguntes següents són per al senyor Oliveras. Li demanaria que concretés, si us plau,
en què s’ha materialitzat el suport que l’Ajuntament ha donat enguany a la iniciativa privada
de la foto dels nadons nascuts el 2013 que es va anunciar el dia de la fotografia.
I també li demanaria, com a prec, la revisió de les mesures de seguretat de la cavalcada de
Reis, ja que, al nostre entendre, en alguns trams no està ben resolta i no presenta les
màximes garanties de seguretat, així com una revisió del recorregut, que pensem que
s’estén massa en horari i potser els nens que volen rebre els Reis a la plaça d’Ocata ho fan
a unes hores en què ja voldrien estar dormint.
Al senyor Matas, li agraeixo les explicacions pel tema dels avets del parc de Vallmora, però
li faria una pregunta: quin és el motiu pel qual aquest any no s’han instal·lat els punts de
recollida dels arbres? Que jo tingui coneixement, n’hi ha hagut un a la plaça de Macel·lina
de Monteys i voldria saber el perquè.
També li demanaria si hi ha alguna previsió d’alguna actuació que afecti l’arbrat del carrer
de Navarra durant les properes setmanes. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Gràcies, senyor alcalde. Dues úniques qüestions: van relacionades, però en tot cas es fan
en períodes diferents.
En primer lloc, ha passat el 31 de desembre i, per tant, ha passat també l’exercici de 2013 i
voldríem demanar a la consellera de Benestar Social que faci reunir la comissió específica
de lluita contra la pobresa i que en aquesta reunió s’expliqui i es reparteixi la valoració i les
dades corresponents a l’any esmentat de tota la tasca feta, perquè s’han fet moltes
reunions, ha passat l’any i el que tocaria ara és fer la valoració d’allò que en aquesta
comissió es va debatre i es va acordar. I, al mateix temps, a la mateixa reunió podria
aprofitar per explicar què pensa fer des de la conselleria per la lluita contra la pobresa per
al present exercici 2014.
I la segona qüestió, que té relació perquè respon a anys diferents, és que en diverses
ocasions hem preguntat sobre les beques menjador. Sé que s’ha fet una primera entrega
de beques de menjador, que s’està pendent d’una segona. En tot cas, si no ho sap,
aquesta segona partida ja es va confirmar aquest dimarts al Consell Comarcal i, per tant,
en un període curt de temps es farà aquest segon repartiment. Llavors, li voldria demanar
que, quan això passi, el mateix: que en faci la valoració corresponent i reparteixi —com a
mínim nosaltres hi estaríem interessats— les dades corresponents a les beques de
menjador que s’han repartit al Masnou, quanta gent les ha sol·licitades, a quanta gent se li
han denegat, etc.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. No llegiré totes les preguntes, perquè no s’enfadin els
meus companys i companyes, però sí unes quantes. Les he lliurades per escrit a la
senyora secretària.
Es copien literalment les preguntes lliurades a la senyora secretària, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les preguntes 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11.
1. Volem agrair la resposta rebuda a la nostra pregunta del mes passat, en relació amb les
despeses relacionades amb la celebració de La Nit de l’Esport. No obstant això, la resposta
és incompleta, ja que se’ns informa de les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament,
però no del seu cost. Per això demanem que es completi la resposta i se’ns informi del cost
estimat de les 49 hores destinades per personal de l’Ajuntament a l’organització i el
desenvolupament d’aquesta celebració.
2. En les darreres setmanes, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la greu situació
que està provocant en moltes famílies catalanes la política de l’actual Govern de Catalunya
en relació amb les beques de menjador. Demanem al Govern que ens informi
exhaustivament sobre la situació actual al Masnou i que ens faci saber si el Consell
Comarcal del Maresme és un dels consells que encara no ha fet arribar al Departament
d’Ensenyament la relació de beques menjador denegades.
3. Properament s’iniciarà el procés de preinscripció per als ensenyaments d’infantil,
primària i secundària no obligatòria per al curs 2014-2015. Voldríem saber si el
Departament d’Ensenyament ja ha informat el Govern municipal de quina serà l’oferta de
grups per a cadascun d’aquests nivells educatius. Si la resposta és afirmativa, demanem al
Govern que ens faci partícips d’aquesta informació i, si és negativa, li demanem que
s’adreci al Departament per conèixer quina serà l’oferta esmentada.
4. En diverses ocasions ens hem adreçat al Govern en relació amb la situació dels
habitatges municipals existents al Mercat Vell. A la vista que passen els mesos sense que
s’adopti cap decisió respecte a aquests pisos i atesa l’escassa oferta d’habitatge públic al
nostre municipi, demanem al Govern que, amb la major urgència possible, iniciï els tràmits
per oferir els habitatges esmentats a la població del Masnou com a habitatges de lloguer
social.
5. Hem rebut informacions en el sentit que a les diferents promocions d’habitatge públic de
lloguer del nostre municipi hi ha habitatges buits. També ens han informat que es
produeixen intents de rellogar alguns dels habitatges per part dels arrendataris actuals.
Desconeixem si l’Agència d’Habitatge de Catalunya revisa periòdicament la situació dels
109 habitatges públics de lloguer que hi ha al Masnou per tal de comprovar si els seus
adjudicataris els utilitzen o no, o si les persones que hi resideixen són o no els adjudicataris
legals. Preguntem al Govern pel nombre d’habitatges desocupats en aquestes tres
promocions i li demanem que s’adreci a l’Agència d’Habitatge de Catalunya i li sol·licitem
que s’actuï en aquest sentit i que ens n’informi.
6. El Parlament de Catalunya va aprovar ahir el pressupost de la Generalitat per a l’any
2014. Demanem al Govern municipal que ens informi de quines són les inversions
previstes per al Masnou en els pressupostos esmentats.
7. Hem tingut coneixement, a partir de la lectura d’El Masnou Viu, de quins són els
objectius del Govern municipal per al 2014. Ens hauria agradat que si, com s’afirma en la
revista, el Govern té la voluntat d’aconseguir un consens suficient per tirar endavant la
proposta de pressupost per a l’any 2014, el Govern n’hagués informat de primera mà
l’oposició. No ha estat així i per això volem fer arribar al Govern la nostra protesta. Pel que
fa als objectius esmentats, i més concretament en el cas de les inversions, no hem
descobert cap proposta nova, ja que no poden ser considerats objectius nous ni el Centre
d’Empreses Casa del Marquès ni l’ampliació del Complex Esportiu ni tan sols l’actuació al
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parc de Vallmora, ja que totes tres actuacions formen part de l’herència rebuda de l’anterior
Govern, i disposaven de projecte i de consignació pressupostària per garantir-ne
l’execució. Potser sí que es pot considerar un objectiu nou el que, a la revista, s’esmenta
com “tapar forats de la via pública”. En relació amb aquest darrer objectiu, preguntem al
Govern si disposa d’un projecte que contingui, de manera prioritzada, les actuacions que
cal realitzar per tapar els forats esmentats i li demanem que, si la resposta és afirmativa,
ens en faci arribar una còpia.
8. Relacionat amb el parc de Vallmora, voldríem saber si el Govern, després de dos anys i
mig, ha contestat l’al·legació presentada per un veí del Masnou a l’aprovació inicial del
projecte executiu del parc de Vallmora del 21 de juny de 2011. Si ho ha fet, demanem una
còpia de la resposta i, si no ho ha fet, volem que el Govern prengui nota de la nostra
censura per aquesta manca de respecte cap a la sensibilitat i preocupació d’un veí en
relació amb la sostenibilitat financera del sector públic i li demanem que li respongui al més
aviat possible i ens faci arribar una còpia de la resposta.
9. Avui s’ha celebrat una sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local.
Jo no sé si els companys i companyes de l’oposició en tenen coneixement. Volem
manifestar la nostra indignació per no haver estat informats d’aquesta convocatòria, de la
qual hem tingut coneixement, almenys jo, aquesta mateixa tarda, en accedir a la pàgina
web municipal. Demanem a l’alcalde del Masnou que, per a les properes ocasions, informi
l’oposició de les convocatòries de caràcter públic de la Junta de Govern Local que es
produeixin.
10. En data 9 de setembre de 2013, un treballador municipal es va adreçar mitjançant una
instància presentada al registre municipal i núm. de registre 2013/7806 en la qual
sol·licitava que, amb motiu de la seva propera jubilació, que es produí el 30 de setembre, li
fossin abonades les quantitats que s’estipulen a l’article 28 (gratificacions per jubilació) i a
l’article 34 (jubilació anticipada) del pacte de condicions laborals entre el personal
funcionari i l’Ajuntament del Masnou. Fa una setmana, és a dir, més de quatre mesos
després de l’entrada de la seva demanda al registre municipal, la persona esmentada
encara no havia obtingut resposta. Voldríem saber si la resposta ja s’ha produït i, en aquest
cas, en demanem una còpia. En el cas que la resposta no s’hagi produït, demanem al
Govern municipal que respongui amb urgència aquesta instància i, en tots dos casos,
volem conèixer les raons del retard i demanem al Govern que prengui nota de la nostra
censura per la tardança, totalment injustificada, en la resposta a un ciutadà del Masnou.
11. Finalment, fa una estona, el Govern ha retirat de l’ordre del dia la proposta de
“Correcció d’ofici de l’acord d’aprovació del Ple extraordinari del 21 de novembre de 2013,
sobre l’entrada en vigor de les modificacions de les Ordenances fiscals referents als
impostos i les taxes per a l’any 2014. Aquesta decisió és una mostra més de la manera
barroera i poc democràtica de treballar del Govern municipal.
Una vegada més, i ja en són dues en tres mesos, el Govern retira una proposta,
relacionada amb les ordenances fiscals per a l’any 2014, en ser conscient que la seva
proposta seria rebutjada. Demanem que el Govern prengui nota del rebuig del nostre Grup
a aquesta manera d’actuar i que, en interès dels ciutadans i ciutadanes del Masnou,
rectifiqui aquesta manera de fer. També demanem al Govern que prengui nota de la raó
del que hauria estat el nostre vot negatiu si no hagués retirat la proposta: nosaltres
hauríem votat en contra de la proposta, perquè no compartim que la proposta de rectificar
l’acord del Ple extraordinari del 21 de novembre correspongui a una correcció d’ofici.
Segons l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes. És a dir, al nostre
entendre, el Govern hauria pogut plantejar una correcció d’ofici si realment estigués
convençut que aquesta proposta serviria per corregir un error com els que s’esmenten a
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l’article 105.2. Però el que CiU i ERC pretenien amb aquesta proposta no era corregir una
errada, sinó canviar un acord per un altre.
Quan el conjunt de l’oposició va escriure a la seva proposta que les ordenances fiscals que
portava a aprovació entressin en vigor el dia 1 de gener de 2014 no s’estava equivocant.
Amb aquest redactat, l’oposició manifestava, amb tota claredat, la seva voluntat inequívoca
que les modificacions que plantejava respecte de les ordenances vigents s’apliquessin des
del dia 1 de gener de 2014. I ho feia perquè es temia que CiU, ERC i l’alcalde del Masnou
utilitzarien tots els mecanismes possibles, saltant-se, si esqueia, l’ètica política, per intentar
evitar l’aplicació de les millores que la proposta d’ordenances de l’oposició contenia per
afavorir l’economia dels nostres ciutadans i ciutadanes.
I avui hem tingut una mostra més que teníem raó. El Govern i el seu alcalde han retirat la
proposta, però ja han manifestat la seva intenció que l’acord d’ordenances que es publiqui
contingui la rectificació que el Ple no l’ha aprovat, perquè s’ha retirat de l’ordre del dia, ni
l’hauria aprovat en el cas que s’hagués mantingut.
Demanem al Govern que prengui nota del nostre total desacord amb aquesta actuació.
Preguntem a l’alcalde del Masnou quines són les seves intencions quant a l’aplicació dels
acords que es van adoptar al Ple extraordinari del 21 de novembre passat i li demanem
que els apliqui en la seva totalitat, ja que, en cas contrari, estaria perjudicant els interessos
de prop de 10.000 famílies del Masnou, i podríem veure com el Govern de CiU i ERC
impedeix que es vegi rebaixat l’import que hauran de pagar a l’Ajuntament del Masnou al
llarg del 2014 en concepte d’impostos i taxes municipals. I demanem al Govern i al seu
alcalde que prenguin nota del nostre advertiment en el sentit que adoptarem totes aquelles
accions legals i polítiques necessàries per aconseguir l’aplicació pràctica dels acords del
21 de novembre. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Primer de tot, vull afegir-me a la queixa que ha fet el
company d’Iniciativa Màxim Fàbregas respecte a la no-informació, millor dit, que es va
produir quan es va donar la documentació del pressupost i hi vull afegir, en tot cas, que, a
més a més, en la forma en què es va donar aquesta informació hem fet un pas a un segle
enrere. Estem al segle XX i tornem a passar a les fotocòpies, una fotocòpia per grup
municipal i un pressupost, que, per cert, està desquadrat de 400.000 euros.
Nosaltres volem manifestar la sorpresa i també la indignació per la retirada del punt
número 7 de l’ordre del dia d’avui, que era el que feia referència a les ordenances fiscals i
a la informació que es va donar ahir a la Junta de Portaveus, que aquesta correcció d’ofici
no es faria pel Ple, sinó que es faria directament. No sé a través de quin òrgan ni de quina
manera les pensen fer.
Aquest és el penúltim error que està cometent l’Equip de Govern respecte a les
ordenances fiscals. A vegades, els errors han estat il·legals, clarament, i a vegades han
estat legals, però èticament i democràticament realment reprovables. Primer van retirar de
l’ordre del dia del Ple ordinari del 17 d’octubre les ordenances fiscals, perquè, ja s’ha
explicat abans, hi havia una esmena que la majoria de l’oposició hauria aprovat i, per tal
que això no fos així, vostès van preferir tirar-ho enrere. Això és completament legal, però
no és gaire democràtic.
El segon error va ser no convocar, per part de l’alcalde, el Ple extraordinari quan ho van
demanar la majoria dels regidors d’aquest consistori. Aquí, senyor alcalde, vostè no va
actuar com a alcalde del consistori, sinó que més aviat va actuar com a president de la
Junta de Govern i a mi, realment, em sap greu. I, a més a més, veient com han anat
succeint les coses, entenem que va fer-ho amb mala fe, no va fer-ho perquè el que
pretenia era dilatar en el temps l’aprovació de les ordenances i que la seva aprovació
definitiva fos més enllà de l’1 de gener del 2014.
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Quan va començar el Ple extraordinari, vostè va comentar que no l’havia convocat vostè
perquè creia que no era legal que els membres de l’oposició presentessin a la convocatòria
una proposta d’ordenances fiscals. Doncs bé, l’informe jurídic que vostè ha encarregat a la
Diputació de Barcelona, a la seva primera conclusió diu clarament que l’oposició pot
presentar una proposta de modificació d’ordenances. Fins al dia d’avui encara estic
esperant les seves disculpes.
El tercer error el vam cometre a la Comissió Informativa, on ens van prohibir presentar
esmenes i no ens van deixar votar les esmenes que presentaven membres d’aquesta
oposició. En el mateix informe jurídic, en l’acord número 2 diu que els regidors poden
presentar esmenes. Seguim també esperant les disculpes del regidor a una il·legalitat que
va cometre a la comissió informativa.
El quart error va ser publicar, malgrat que l’acord que hi havia en el Ple extraordinari deia
de publicar amb urgència els acords de les ordenances fiscals, es va trigar vuit dies a
publicar-los a l’e-Tauler, cosa que significa que fins que no hi ha l’última publicació no
comencen a comptar els dies d’exposició pública, m’imagino, per assegurar-se que
l’aprovació definitiva anés més enllà de l’1 de gener.
I el cinquè error l’estan cometent avui. Primer de tot, perquè no és un error el fet que les
ordenances fiscals posin que entraran en vigor l’1 de gener del 2014. Només cal llegir-se
una mica l’acta del Ple i veurà que s’esmenta més de dues i de tres vegades que entrarà
en vigor l’1 de gener, i també recordo que ho vaig subratllar en més d’una ocasió.
I compartim també que, si hi hagués un error, que no és el cas, hauria de ser rectificat pel
mateix òrgan que l’aprova, que és aquest Ple. Per tant, seguim fent error rere error. Jo el
que els suggeriria és que s’asseguin i deixin de cometre errors en l’aprovació de les
ordenances fiscals. Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Dies enrere vam rebre una carta de l’Asociación Nacional de
Productores de Energia Fotovoltaica, que creiem que també va ser adreçada a altres grups
d’aquí, del consistori, així com al senyor alcalde. Aquesta associació reclama que
l’Ajuntament, com a titular de plaques fotovoltaiques, defensi els seus drets davant la
normativa que el Govern del Partit Popular ha aprovat i que suposa un canvi dràstic en el
sistema de producció d’energia elèctrica. Llavors, el nostre Grup voldria saber, primer, si
han rebut aquest escrit i, si és així, si han avaluat l’oportunitat i si, en conseqüència, han fet
o pensen fer alguna cosa respecte a aquesta qüestió.
Jo, per si de cas, senyor alcalde, em permeto lliurar-li l’escrit, que facin una còpia i em
quedo jo l’original. Veurà que va adreçat al portaveu del Grup Municipal del PSOE, però el
meu Grup m’ho ha donat a mi, però estic segur que és perquè és de medi ambient.
La Sra. Núria Fusellas
Bona nit. Respecte a les festes de Nadal, un grup de joves m’han comentat que troben a
faltar una festa de cap d’any de caire més popular, com habitualment s’havia fet, si no
m’equivoco, a Ca n’Humet. M’agradaria saber si hi ha algun motiu per no fer-la i si hi ha la
possibilitat, de cara al proper any, que es dugui a terme.
No sé si és molt d’hora, Noemí, però com que ja estem en temps de portes obertes a les
escoles, m’agradaria saber com es presenta aquest any el tema de les línies, si hi ha algun
problema, quina previsió hi ha, bé, voldria saber alguna cosa respecte a aquests punts.
I en l’exercici anterior es van començar a tenir una sèrie de reunions per adequar el ROM a
noves inquietuds i també per adequar-lo al Pla de participació ciutadana, però s’han deixat
de convocar. M’agradaria saber per què i si hi ha alguna intenció de reprendre-les.
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La Sra. Marta Neira
Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, jo volia demanar a l’Equip de Govern
una relació de les mocions aprovades durant el 2013 amb una explicació de les accions
fetes pel departament que correspongui per donar compliment als acords. Ja ho vaig
demanar en una altra ocasió; vull dir que és fàcil, us demanaria que sigui una columna amb
les mocions, data d’aprovació i explicació de les accions que s’han dut a terme. També us
demanaria tenir aquesta relació abans del proper Ple per poder analitzar-la i poder fer les
preguntes corresponents al proper Ple.
Després us vull traslladar una demanda que m’han fet uns ciutadans del Masnou. Hi ha
gent a qui li agrada anar a córrer per la platja i pel passeig Marítim, i els agradaria anar a
córrer del Masnou, més o menys des del Club Nàutic, fins a Montgat, però el problema és
que està molt fosc. Però jo ja entenc i ja els he dit que il·luminar aquesta part és car i és
complicat, però jo faig un suggeriment a l’Equip de Govern, ja que potser estaria bé parlar
amb Montgat perquè hi ha gent que va a córrer del Masnou a Montgat i de Montgat al
Masnou, i a veure si es pot arribar a fer alguna..., intentar..., no ho sé, repartir-se la
despesa i buscar algun tipus d’il·luminació, alguna manera que no resulti excessivament
cara. Espero que s’ho mirin.
I jo voldria insistir en dos aspectes que aquí s’han dit que a mi em semblen gravíssims. Jo,
el tema de les ordenances fiscals, de veritat, que vostès van cometent errors, ratllant la
il·legalitat i actuant d’una manera molt poc ètica. Cada vegada aquesta actitud va en
augment, i nosaltres també tenim l’informe de la Diputació amb les il·legalitats que ha
comès el Govern i, bé, i les actes de la Comissió i del Ple. Jo espero que rectifiquin perquè,
si no, a mi ja m’explicaran com pensen aprovar el pressupost per al 2014. És una incògnita
que m’agradaria que m’aclarissin. Moltes gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Pel que comentava el senyor Federico de las Heras, que és el Consell Comarcal qui
realitza aquest servei, bé, una cosa podem fer: parlar-hi per veure si es pot canviar aquesta
ruta i que no afecti les sortides que tenim aquí, al Masnou. Quan puguem tirar endavant el
nou plec d’escombraries, doncs entre els punts hi ha aquest tema i que puguin començar
també en un horari una mica més tard, que seria allò desitjat per aquests aspectes.
D’altra banda, aprofito que parlo amb vostè per dir-li que, des d’ahir, s’estan instal·lant
cartells als parcs tal com es va aprovar en una moció referent a aquest aspecte. Per tant, ja
s’estan instal·lant amb els horaris i els usos de cada parc, complint el que es va aprovar.
Responc a la senyora Elena Crespo. Referent a la recollida dels arbres: miri, l’any passat
es van posar sis punts de recollida a tot el poble, amb les seves tanques corresponents. Es
van fer servir tanques i la despesa de fer cartells, i en tot el municipi només es van recollir
divuit arbres, nou dels quals a la plaça de Marcel·lina de Monteys. Per aquesta raó, aquest
any hem decidit posar un sol punt. A més, necessitàvem també les tanques per a la duatló
que hi havia el cap de setmana i per als Tres Tombs, es necessitava la disponibilitat de les
tanques, i el fet és que, aquest any, s’han recollit tretze arbres en aquest punt, hem
augmentat respecte de l’any anterior, i no hem tingut tampoc més sol·licituds en altres
punts en aquest aspecte. Aquesta és la raó d’aquesta manera de procedir. És clar, pensem
que a Ramón y Cajal l’any passat s’hi va posar un punt i només se’n va recollir un i en
molts llocs no es va recollir res, zero. Per tant, hem optat per aquest criteri.
El Sr. Pere Parés
Jo tinc un parell de respostes. La primera, al senyor Federico de las Heras, amb qui vaig
compartir aquell moment a la Casa Benèfica, aquests suggeriments, i vull comentar-li que
estem parlant d’una entitat que sí que té un interès públic, però que no deixa de ser una
entitat privada. És una entitat privada i, per tant, la gent que hi ha és resident en aquesta
entitat. En definitiva, paguen uns diners per ser allà i una actuació d’aquestes
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característiques, home, seria bo que la fes la mateixa entitat, és a dir, que no crec que ens
correspongui a nosaltres com a Ajuntament fer aquest tipus d’actuacions. I quant a
l’aparcament, sabem que hi ha un dèficit important de places d’aparcament, sobretot al
nucli antic, i no sabríem, malgrat que ho estudiarem, com discriminar positivament perquè
els treballadors de la Casa de la Benèfica, i altres treballadors d’altres empreses que
també estan situades en el nucli antic també, poguessin gaudir d’aquesta possibilitat.
Malgrat tot, ho estudiarem.
I si hi ha alguna acció més transversal de cara a la gent gran, intentarem que s’hi pugui
acollir la Casa Benèfica, també amb aquesta idea, que és bona, però el Masnou té
l’orografia que té i això no és d’ara, sinó que ja és de fa molts anys. De fet, la instal·lació de
les bancades del carrer de Lluís Millet respon a una petició de la gent que anava a visitar
els avis a la Casa Benèfica, companys de la gent que hi ha allà, però bé, intentarem
respondre algunes d’aquestes coses.
Quant al tema que s’ha dit aquí, que és el de les ordenances fiscals i la retirada del punt de
l’ordre del dia, no correspon —i els ho he dit sincerament— a un tema de guanyar o perdre,
perquè en cap cas la votació condiciona els efectes d’aquesta decisió, que està sotmesa al
principi de legalitat, vostè feia esment, té raó, a l’informe de la Diputació. S’ha llegit la
conclusió número 4? No, no, ja li ho dic jo, la conclusió número 4 fa esment a la rectificació
d’ofici. Una rectificació d’ofici no està sotmesa a un acord del Ple. Per tant, nosaltres, en el
moment, ja els ho he dit, en el moment de fer la convocatòria, hi havia un criteri, però
nosaltres creiem que el que estem atenent és el principi de legalitat. En cap cas no hi ha
hagut una intenció d’evidenciar que es guanyava o que es perdia aquesta votació, perquè
això no hagués produït cap efecte, sobretot això.
Quant a la convocatòria del Ple, jo vaig prendre les decisions que vaig prendre i aquestes
decisions estaven fonamentades en informes legals, en els informes legals i pertinents tant
de la senyora secretària com de la interventora i, per tant, estaven justificades. Vam
convocar una Comissió Informativa el dia 4 per veure si podíem arribar a certes, com en
diria jo, aproximacions. Això no va ser possible i en aquell Ple mateix jo li vaig explicar les
raons, no de per què no ho vaig fer, sinó de quins dubtes tenia en general, com l’absència
d’informes econòmics que anessin vinculats a l’expedient i tot una sèrie de dubtes alguns
dels quals, després, té raó, ha estat a posteriori, l’informe de la Diputació els ha aclarit,
però tampoc no els ha aclarit d’una manera gaire profunda. Les raons són aquestes. Per
tant, les meves decisions sempre van estar fonamentades en decisions de caràcter legal i,
sobretot perquè, com li vaig dir en el Ple del dia 21 de novembre, tenia dubtes. Jo vaig
expressar això, que tenia dubtes de fins a quin punt una petició podia generar un expedient
i no pas tot el contrari.
En qualsevol cas, doncs, jo crec que és un tema que està viu, evidentment, i jo crec que no
és reprovable que el Govern, legítimament, senyor Màxim Fàbregas, legítimament exposi,
de cara a la ciutadania, quins són els seus objectius per al 2014, si els pot assolir o no els
pot assolir, ja explicarem el perquè no els podem assolir, però, a més a més, aquests
objectius, independentment que molts vénen del mandat anterior, del mandat passat, jo
crec que són uns objectius àmpliament compartits en aquest consistori...
El Sr. Màxim Fàbregas
M’he queixat que no ens n’hagués informat...
El Sr. Pere Parés
Però jo crec que els objectius són objectius del Govern que, a més a més, se sustenten en
els programes electorals dels dos partits que som aquí i en molts altres. Per tant, no crec
que sigui, bé, no sé si ha fet servir aquesta paraula, reprovació, però en tot cas jo crec que
és legítim, és democràticament legítim, perquè la legitimitat la donen les urnes, i és
democràticament legítim que nosaltres exposem quina és la nostra visió del Masnou.
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Si és aquesta i la podem assolir mitjançant el reforç d’acords? Millor. Que no ho podem
fer? També sabrem explicar per què no ho podem fer i crec que tindrem l’obligació
d’explicar el perquè no es pot fer.
Dit tot això, els agraeixo com sempre les seves preguntes i suggeriments, a alguns els
donarem la contesta, com el tema de les zones blaves. Aquesta és una contesta que no sé
si la podrem donar abans del proper Ple, perquè hi hem d’entrar en detall i hem de parlar i
aquí hem de mirar casuístiques i, en fi, necessitarem recollir informació.
El senyor Gual volia fer una intervenció?
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Respecte a la resposta que m’acaba de donar de la convocatòria
del Ple, vostè l’altre dia va dir que tenia dubtes seriosos i que per això no va convocar, ara
es reitera. Jo li dic que si hagués fet una trucada a la Diputació li ho haurien contestat en
dos minuts.
Aquí al seu informe són claríssims. Diu: “L’oposició va presentar la seva proposta de
modificació d’ordenances fiscals recorrent al mecanisme del Ple extraordinari.” Ho diu
claríssim, no hi ha dubte.
A la segona diu: “Els regidors que ho han sol·licitat poden presentar posteriorment
l’esmena de la seva pròpia proposta d’acord”, claríssim.
I a l’apartat quart a què vostè fa referència diu: “L’Ajuntament pot aprofitar l’acord
d’aprovació inicial d’ordenances fiscals, que ara es troba en tràmit, per introduir-hi d’ofici
una rectificació”, però això no diu què s’ha de fer ni com s’ha de fer.
El Sr. Pere Parés
A més a més el tema, d’acord, no? Però vostè podria haver fet una trucada. És que ara
l’hem feta la trucada i també hem preguntat com hem de fer aquesta rectificació d’ofici i
se’ns ha dit que aquesta rectificació d’ofici s’ha de fer d’aquesta manera. A més a més, hi
ha un tema, no solament de rectificació d’ofici, sinó de retroactivitat, i això em sembla que
és claríssim. Està avalat, a més a més, amb informes de la nostra interventora i amb altres
informes, però, en fi, sóc conscient que és un tema viu, en sóc conscient, d’acord?
Passem, si els sembla bé, al bloc de mocions.
9) Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per la sanció dels immobles
permanents desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses
La Sra. Marta Neira
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom, una altra vegada. Bé, en principi, vull ressaltar
que el meu Grup presenta aquesta moció en nom de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta una esmena, segons la qual, on diu “elaborar i
aprovar un Pla municipal d’habitatge”, hi ha de dir “actualitzar el Pla local d’habitatge”.
L’esmena és acceptada per la ponent i queda incorporada a la moció, que queda de la
manera següent:
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per la sanció dels immobles
permanents desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses, amb
l’esmena incorporada del Grup Municipal d’ICV-EUiA
La senyora Marta Neira Reina llegeix la moció següent:
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Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats
més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front
a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars
de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se
a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social,
econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a
l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només
durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual
per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant
d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General
del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es
veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit,
13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de
2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge
existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància el impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis.
Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es
veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè
es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat
són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció
social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de
propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc
dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats
de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat
cap contrapartida social.
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La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés
a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat
constitucional de l'article 47 de la CE.
Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
(EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs
mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del
dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals,
cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara
Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en
poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així
mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent
haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per
determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions
han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació
de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre
el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de
foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a
l'Administració Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de
caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat
del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del
mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000
euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les
quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques
destinades a garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació
d'emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels
següents acords per part del Ple municipal:
ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon.- Actualitzar el Pla local d’habitatge, o actualitzar el planejament existent, que
contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació
permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.
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Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del
creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a
l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en
la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està
duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini
fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui
la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal
com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.”
La Sra. Judit Rolán
Perdoni, senyor alcalde, tot i haver parlat amb la senyora Marta Neira, jo li he de proposar,
si ho permet, la votació per punts. Entenc que pot canviar el fons de la moció i que la
presenta en nom d’una plataforma i que és complicada la decisió ara mateix per part seva,
però, bé, com hem quedat, jo li ho he de demanar.
La Sra. Marta Neira
Sí, a veure, tal com ho hem parlat abans del Ple. Bé, jo considero que la moció té sentit
que es voti amb tots els punts d’acord, no punt per punt, de manera que s’aprovin uns
punts i d’altres no. Per tant, jo considero que s’ha de votar en la seva globalitat i no per
punts.
Efectivament, jo aquesta moció la presento en nom de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i, per tant, això ho hauria de preguntar, però ja m’estan dient que no. Per tant, és
obvi que s’ha de votar en la seva globalitat. Ho sento.
La Sra. Judit Rolán
Entès. Com havíem quedat, jo li ho havia de proposar. Gràcies, Marta.
El president sotmet a votació la moció amb l’esmena incorporada del Grup Municipal d’ICVEUiA amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM), 2
vots en contra (PP) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). S’aprova per majoria
absoluta.
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La Sra. Judit Rolán
Bona nit de nou. Bé, només per explicar el perquè demanava la votació per punts.
Realment, el punt 5è i 6è eren els que jo demanava votar per separat, ja que ja es fa
esment a la Llei de dret de l’habitatge de Catalunya i trobo innecessari parlar de les multes
coercitives o dels procediments sancionadors. Era simplement per això. Gràcies.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hi hem votat en contra per dos motius. L’un, perquè
no estem totalment d’acord amb l’exposició de motius que s’ha fet. Hi ha diversos motius
que trobem que no s’ajusten, entre ells el tema que els habitatges estan buits per provocar
una especulació. No és així. Hi ha molts habitatges buits perquè no es poden vendre, no
per provocar una especulació, entre altres excepcions.
Després, voldria comentar també que aquí es parla d’unes aplicacions, d’unes multes,
etcètera, i jo volia pensar, buscar uns habitatges buits, s’han de buscar, i estava pensant
en el nostre municipi. Quina aplicació pot tenir aquesta moció al poble on vivim, que és el
poble que ens interessa, és pel poble per al qual intentem fer les coses? I és que no ho
trobo. Aquí abans s’ha parlat de Terrassa i Terrassa és un cas singular en el que va ser
promoció immobiliària dins de Catalunya, té una singularitat pel seu excés, s’hi van
construir habitatges molt per sobre de l’oferta i s’ha esmentat el cas de Terrassa, que
realment és un municipi atípic en aquest aspecte. No així el Masnou.
O sigui, a aquesta moció, no li trobo un sentit ampli al Masnou. Sí que volia fer una
observació: que si hem de parlar d’habitatges buits i posar sancions, l’Ajuntament en té
tres, aquí al costat, que fa dos anys i mig que estan buits, al Mercat Vell. Potser ens
hauríem de sancionar nosaltres mateixos per no haver col·locat aquests habitatges. O
sigui, fem una reflexió. Aquí estem parlant de coses i el primer que hem de fer és aplicarnos la bona gestió dels habitatges que tenim a disposició de l’Ajuntament, encara que
siguin pocs, comencem per aquí.
Pel que fa a la resta, trobo que aquesta moció, que podria tenir algun punt interessant en
un altre municipi, aquí no té la validesa que se li pretén donar. Gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Jo diria al senyor De las Heras que pregunti a les famílies afectades per desnonaments al
Masnou si els sembla que no és un problema sagnant. Segurament, el nombre no es pot
comparar amb ciutats més grans o del cinturó metropolità, que són les que ho estan patint
més, però que hi ha casos al Masnou, en tenim coneixement, i hi ha pisos buits al Masnou,
també en tenim coneixement. Per tant, alguna cosa s’hi podrà fer des de l’Ajuntament.
La nostra coalició ha demanat en forma de mocions, preguntes i suggeriments a l’Equip de
Govern una multitud de propostes encaminades a pal·liar els efectes dels desnonaments al
nostre municipi. Per tant, no podria fer una altra cosa que donar suport de nou a aquesta
moció, aquest cop presentada pels nostres companys del PSC, i demanar que s’articulin
tots els mecanismes suficients que tingui el nostre Ajuntament per poder articular moltes
d’aquestes accions que s’han aprovat a l’acord en aquesta proposta de moció i en les
altres.
Recordem que, justament en aquest municipi, a banda de tenir un pla, tenim una Oficina
Local d’Habitatge i entenem que la tenim molt desaprofitada i que alguna cosa s’hi deu
poder fer. Per tant, demanem al Govern que s’ho miri seriosament d’una vegada per totes.
Gràcies.
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El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit. Nosaltres hem votat a favor de l’esperit de la moció, tot i que, com ja ha dit
algú que m’ha precedit, conté algunes imprecisions, sobretot com a conseqüència de ser
mocions generalistes que es traslladen directament al Masnou sense tenir en compte la
casuística pròpia de la nostra vila.
Vagi per endavant que, tot i aprovar la moció, nosaltres creiem que sancionar no soluciona
el problema de l’habitatge, és a dir, s’han de fer altres tipus d’actuacions per tal de
solucionar aquest problema. Amb aquesta voluntat, tant des del Govern de la Generalitat
com des del mateix Ajuntament, ja fa temps que s’està treballant en aquest àmbit i s’estan
donant solucions a famílies que es veuen en casos o en situacions com aquestes. Alguns
exemples són els ajuts econòmics d’urgència per ajudar a satisfer el lloguer, que s’estan
donant, adjudicacions d’habitatge al parc públic per la mesa d’emergències a preus
pràcticament zero, o convenis amb entitats financeres per tal que posin habitatges a
disposició de preus de lloguer social i, per tant, molt per sota del mercat privat, també d’un
impost que s’està treballant sobre habitatges buits que precisament preveuria bonificacions
importants si les entitats financeres destinessin habitatges no a lloguer lliure, sinó a lloguer
social i altres programes de mediació i cessió.
Moltes d’aquestes iniciatives que, com li dic, ja s’estan portant a terme des del Govern de
la Generalitat, des del nostre Ajuntament també s’estan portant a terme amb major o
menor fortuna. També la Llei 18/2007, a la qual ha fet referència repetidament en aquesta
moció, es marca l’objectiu de garantir l’ocupació efectiva dels habitatges i que no es
mantinguin buits de manera injustificada i permanent per tal de complir la seva funció
social, com ja s’ha dit.
A més a més, cal dir que l’acumulació d’habitatges buits provoca en determinats indrets
situacions d’abandonament i de degradació que no es poden tolerar, tot i que segurament
aquest no sigui el cas del Masnou perquè el volum possiblement no sigui tan excessiu.
No obstant això, si sense entrar en contradicció amb tot el que he dit fins ara, la mateixa
llei, com també s’ha dit anteriorment, condiciona l’aplicació de les sancions al fet que
prèviament s’hagin ofert una sèrie de mesures de foment de l’ocupació dels habitatges. És
a dir, la sanció hauria de ser l’últim dels passos que s’ha d’adoptar, ja que prèviament cal
fer i acreditar fins a cinc actuacions.
De fet, aquest punt també posa en dubte moltes de les sancions que alguns ajuntaments
han posat i que ja veurem com acaben, perquè en molts casos entenem que les entitats
sancionades tindran base legal per tal de poder recórrer i, segurament, no acabaran fent
front a aquesta cessió.
Entre els passos que hi ha, caldria destacar el fet d’impulsar polítiques de foment per
potenciar la incorporació del mercat preferentment de lloguer dels habitatges buits, i la
voluntat i la necessitat que l’administració vetlli per evitar situacions de desocupació
permanent d’habitatges i aprovar programes d’inspeccions corresponents, com de fet la
moció també demanava.
També s’han de donar garanties als propietaris dels habitatges buits o permanentment
desocupats sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes, un punt que, a
hores d’ara, no està del tot solucionat, i que moltes vegades frena el propietari a cedir o a
llogar un habitatge en aquestes condicions.
És necessari també impulsar polítiques de foment a la rehabilitació dels habitatges que
estiguin en mal estat per ser llogats mitjançant subvencions directes als propietaris o cedir
directament a l’administració pública alguns habitatges perquè aquesta els gestioni en
règim de lloguer.
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En aquest sentit, per tant, com li deia inicialment, abans de procedir a la sanció a les
entitats financeres, caldria haver adoptat totes les mesures possibles per haver ocupat els
habitatges de la seva titularitat i, en tot cas, creiem que aquest és el pas a seguir.
A mode de conclusió, doncs, vull indicar que l’aplicació de les sancions, com ja li he dit
inicialment, no resol de cap manera ni de forma automàtica la problemàtica de les famílies
que estan en risc d’exclusió i aquestes famílies necessiten habitatges a preus inferiors als
del mercat i no que els bancs paguin una multa i que aquí quedi tot plegat, perquè, com li
dic, segurament així no resoldran el problema. Per tots aquests motius, nosaltres hem votat
a favor de la moció.
La Sra. Marta Neira
Bé, jo estic molt contenta que s’hagi aprovat aquesta moció. Vull destacar que aquesta
moció ha estat redactada íntegrament per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i té per
objecte demanar a les administracions locals que apliquin la Llei del dret a l’habitatge per
fer front a la situació d’emergència social que estem patint.
L’objectiu d’aquesta moció no és sancionar els bancs, sinó que és facilitar l’habitatge,
facilitar el dret a l’habitatge a tantes persones que estan necessitades. La sanció és l’últim
recurs, és per empènyer que es faci, l’objectiu no és la sanció. Jo crec que, per mi, això ha
quedat bastant clar.
Jo vull felicitar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per aquesta iniciativa i ressaltar el
nostre ple acord i compromís amb ells.
Com no podria ser d’una altra manera, precisament és un ajuntament governat pels
socialistes qui ha obert el camí per sancionar els bancs amb pisos buits per garantir el dret
a l’habitatge. Efectivament, el govern socialista de l’Ajuntament de Terrassa ha estat pioner
a aplicar la Llei del dret a l’habitatge i penalitzar les entitats que es neguen a posar al
mercat els pisos desocupats durant més de dos anys, però això ho han fet després de
molts intents de posar en lloguer els pisos en mans de les entitats financeres.
De moment, el consistori ha obert 725 expedients sancionadors i ja s’han executat 3
sancions. Bé, jo això ho volia dir perquè, si troben problemes per aplicar al nostre municipi
la moció que avui hem aprovat, home, doncs els aconsello que es posin en contacte amb
l’Ajuntament de Terrassa o amb altres ajuntaments que ja s’han sumat a aquesta iniciativa
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, com ara Santa Coloma de Gramanet, Girona,
Granollers, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Sabadell i Rubí, de moment.
Jo estic segura que molts altres ajuntaments s’aniran sumant a aquesta iniciativa de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, perquè avui, més que mai, la defensa del dret a
l’habitatge és una prioritat social. És per això que avui és més necessària que mai
l’actuació pública com a reacció a l’incompliment social de l’habitatge, i aquesta reacció es
fa més necessària davant dels operadors dels sector immobiliari que acumulen majors
quantitats d’habitatges, en especial les entitats financeres.
I una cosa, perdoni’m, però, a veure, es pensen que el Masnou és una illa que queda al
marge dels problemes socials i no és veritat. És obvi que en altres municipis hi haurà més
persones amb problemes de desnonament, segurament més que al Masnou, però hi ha
famílies que ho estan passant molt malament i, per tant, és important l’aprovació d’aquesta
moció i aplicar-la.
Per això, jo espero que aquesta moció no quedi relegada a una aprovació simbòlica, com
ha passat amb tantes altres mocions. Per això reclamo a l’alcalde que vetlli per l’aplicació
dels acords que avui hem aprovat i també li demano, senyor alcalde, si us plau, que es
comprometi a celebrar reunions trimestrals, bimensuals, freqüents amb els grups
municipals d’aquest consistori i els representants de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca del Masnou per tal de comprovar que l’aplicació d’aquesta moció, que dóna
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compliment a la llei del dret a l’habitatge, avança pel bon camí, espero el seu compromís
senyor alcalde. Moltes gràcies.
El Sr. Pere Parés
Jo, aquí, voldria dir una cosa: ningú no ha dit que el Masnou fos una illa. Aquí em sembla
que no ho ha dit ningú i, si ho ha dit algú, no crec... Ningú no ha dit que el Masnou fos una
illa ni diem que el Masnou sigui Califòrnia, ni molt menys. Estem dient que al Masnou hi ha
una situació com a tot arreu, no d’alarma social, sí que hi ha gent que pateix i que ho està
passant malament, però en cap cas aquí s’ha posat en evidència aquest tema. Sí que hem
dit que al Masnou, per sort, també tenim una situació de la qual podem estar, dintre de tot,
contents, però no hi estem conformes.
Compromís? Tenim una comissió em sembla de seguiment de temes d’habitatge en la qual
la gent de la Plataforma i grups municipals i entitats financeres i altres operadors estan
permanentment convidats. Jo tornaré a convocar aquesta comissió i tant de bo que hi
vingui tothom aquesta vegada, perquè no sempre hi ve tothom, però, en tot cas, ens
comprometem a tirar-ho endavant. Li ho agraeixo igualment.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
La senyora Crespo, durant la seva intervenció, ha fet una al·lusió directament a la meva i
era per contestar-li molt breument l’al·lusió. Vejam, el nostre posicionament és fruit del
realisme, és fruit del realisme, i del practicisme, intentem ser pràctics en coses com a
mínim com aquestes, que siguin d’utilitat per al Masnou. Per això quan ella em feia el
comentari “no coneix veïns d’aquí que han pogut ser desnonats”, home, jo no en conec
directament, però jo treballo en una entitat financera i sé el que és un desnonament.
També li puc dir que és l’última de l’última opció i els intentem evitar a tota costa. Abans
donem totes les facilitats del món abans d’exercitar-los, i és així, és que és així, puc
explicar a qualsevol persona que hi estigui interessada les actuacions que es fan.
El Sr. Pere Parés
Però, perdoni, en qualsevol cas, vostè no representa aquí l’entitat financera.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Evidentment, evidentment. No, ho dic una mica per les rialles d’aquests senyors, però que
els puc explicar! No, volia comentar-li que la nostra sensibilitat, quan va començar aquest
mandat, si amb l’anterior pressupost ho recordo, un dels temes pels quals hi vam donar
suport va ser per incrementar la partida d’acció social i un dels temes que vam comentar
precisament va ser per ajudar famílies que podien estar en situacions compromeses,
famílies que havien estat bé i ara podien no estar-ho tant, i va ser una de les nostres línies
d’actuació. I, en paral·lel, una de les altres línies per les quals vam donar suport al seu
moment va ser per intentar incrementar, dins dels petits pressupostos o marges que tenim,
l’activitat econòmica del Masnou, que pensem que és un dels eixos principals que cal
treballar. Potser no és de l’Ajuntament directament, però sí com un petit gra de sorra més
per promocionar l’activitat i, fruit d’aquesta, aconseguir precisament una major capacitat de
les persones per poder fer front a les seves vides i compromisos. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
S’ha sentit al·ludida?
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La Sra. Elena Crespo
Molt breument, li diré que també aquesta moció és fruit del practicisme i dels fets, i com
tots sabeu, els bancs últimament estan a favor de donar crèdit a les famílies i les empreses
i no hi ha cap problema. Gràcies.
10) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de rebuig a la resolució de la
Generalitat de Catalunya sobre la distribució als municipis de Catalunya del Fons de
Cooperació Local de l’any 2013
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Només vull dir que ha estat lleugerament modificada en aplicació
d’esmenes de pactes entre el PSC-PM i ICV-EUiA.
El senyor Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de
recursos els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la
Generalitat de Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica
d’una transferència d’assignació territorial, destinada a finançar globalment l’activitat dels
ens locals i, per aquest motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses
i inversions derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències.
En són destinataris els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades
de Catalunya.
Correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el Fons
d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de
l’organització territorial de Catalunya.
Fins ara, els criteris principals que s’han utilitzat són els de població (volum de població
agrupada per trams a nivell de cada ens local), els de despeses derivades de la gestió del
territori (existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat
comarcal, població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència
de diferències en la renda comarcal per càpita).
Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de
cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de
desembre de 2013.
Atès que la resolució fixa, en concepte de la participació en els ingressos de la Generalitat,
l’import en 37.570.998,94 euros per al tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de
la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014 i de la Llei de mesures fiscals,
administratives i financeres que hores d’ara no està aprovada.
Amb aquesta resolució, el Govern de la Generalitat que ha modificat els criteris anteriors
sense cap debat ni intent de consens amb els ens locals, menysprea el món local i, en
conseqüència, provoca la nostra total oposició als criteris emprats en l’atorgament, ja que
no s’ajusten als principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen,
especialment, els preceptes continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als articles
197 i 198 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Segons aquests articles, correspon a la Generalitat la creació d’aquest Fons i també la
seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els criteris que
legalment s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en
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compte les especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre
el règim de les competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis
sectorials”. En aquest sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012
(en endavant LPG 2012), contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en concepte de participació dels
municipis en els ingressos de la Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició,
amb un import de 92.041.661,34 euros i b) la participació per al foment de la prestació
supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 euros.
En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les
participacions del Fons de Cooperació Local restarà condicionat a què “els ens locals
destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les
liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats
d’aquestes dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els comptes
anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial”.
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013 del Govern, de 27 d’agost, pel qual es
modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre,
pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel
Decret 164/2013, de 14 de maig, s’autoritza al “conseller d’Economia i Coneixement per tal
que pugui portar a terme la modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant
el Decret 164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 4,
5, 6, 7 i 8, es prorroguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del
pressupost inicial 2012”, i el Fons de Cooperació Local estava inclòs al capítol 4.
Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es
correspondrien als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya del 2012.
Atès que es produeix una reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les
distribucions de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de
cooperació local pel 2013, vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació
a 2012 a data de novembre de 2013.
Denunciem que els 37, 7 milions d’euros destinats al Fons de Cooperació local són
clarament insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi destinaren 92,4 milions d’euros) i
que, amb els criteris de distribució ara aprovats, s’exclouen 107 municipis que representen
una població de 5,6 milions d’habitants, és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya.
Aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que agreujada encara més
una situació financera ja precària provocada pel deute de la Generalitat amb els
ajuntaments i que repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la
ciutadania precisa, ara més necessaris que mai pel context de crisi.
La participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no és excloent de la
participació en els ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut
com a criteri principal en la resolució del Fons per a l’any 2013.
Atès que aquests criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari amb
el municipalisme català.
Atès que la resolució no dona compliment als objectius i finalitats del Fons de cooperació
local.
Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important
ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el
27 de desembre, quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir
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mesures correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la
liquidació de l’exercici.
Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part del
govern de l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local) que representa la culminació de la
recentralització, privatització i cop d’estat als ajuntaments requeriria d’un consens i front
molt ampli entre les forces polítiques contràries a aquesta reforma.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents acords:
Primer.- Rebutjar la resolució de distribució als municipis de Catalunya de la participació
en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local per a l’any
2013 i exigir la seva retirada.
Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat l’obertura de diàleg i negociació amb el món
local per tal d’acordar criteris equitatius respecte a la distribució dels Fons de cooperació
local.
Tercer.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món
local respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en les que
s’ha publicat la mateixa (DOGC del divendres 27 de desembre), que deixa poc marge a les
al·legacions i deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions
dels municipis de Catalunya i, més concretament, de l’Ajuntament del Masnou.
Quart.- Estudiar les possibles accions legals a emprendre per part del nostre ajuntament
per defensar l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local.
Cinquè.- Demanar a les entitats municipalistes, FMC i AMC, el seu suport i implicació en
les accions que, pels diferents municipis de Catalunya, es puguin emprendre en contra
d’aquesta resolució.
Sisè.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a
la consellera de Governació i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les associacions,
entitats i col·lectius del nostre municipi.”
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.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, voldria agrair al ponent d’ICV-EUiA que hagi
acceptat les esmenes que li vam presentar.
Jo voldria explicar al públic que aquesta és una moció que està plena de xifres,
d’expressions administratives i jurídiques que poden generar confusió i que, tot que els
acords finals són concrets, pot ser que la gent exactament no sàpiga que és el que estem
votant.
No és pas culpa de la redacció ni del ponent, que jo crec que s’ajusten clarament, jo mateix
n’he redactades unes quantes de mocions o de propostes que, amb el llenguatge
enrevessat de l’administració, fan que la gent perdi una miqueta el fil d’allò que estem
debatent.
Per això, jo els podria explicar el perquè no s’ajusta el que ha fet el Govern de la
Generalitat amb l’ordenament jurídic o quins són els vicis greus en què incorren o per què
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manca de fonament legal, però els avorriria, els marejaria i, segurament, per culpa meva,
encara acabarien entenent menys del que estem parlant. Per tant, jo seré molt breu.
Els estalviaré el ball de xifres i de llargues normatives i em centraré en la legislació i els
diré què és el que han fet CiU i ERC, perquè això és el que diu aquesta moció, què és el
que ha fet CiU i ERC.
Mirin, els partits del Govern de la Generalitat, que són, com tothom sap, ERC i CiU, perquè
ERC governa de facto a Catalunya i ho demostra cada dia, doncs bé, com deia, aquests
partits han acordat deixar de donar més de 37 milions d’euros als ajuntaments, i ho fan de
mutu acord mitjançant els pressupostos de la Generalitat, que van ser aprovats
recentment, ahir.
Això el que suposa és l’ensorrament de l’estat del benestar des de la mateixa base, des del
lloc més proper a la ciutadania, que són els ajuntaments. Ara, quan rebin el proper rebut de
l’aigua, el de l’IBI o paguin qualsevol taxa o impost municipal que nosaltres, l’oposició, vam
voler rebaixar i aquests senyors que tenen aquí al davant ho impedeixen, ja saben que
aquests increments que s’estan pagant, que paguen els ciutadans del Masnou, no serviran
per solucionar els problemes de la gent, els espais públics o la neteja, no, serviran per
cobrir tot allò que la Generalitat ens deixa de pagar gràcies a ERC i CiU, gràcies a ells.
Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Vull intervenir i crec que el senyor Suñé desconeix el que és el Fons de Cooperació Local
de Catalunya i jo n’hi puc parlar amb una certa propietat.
Primer de tot, s’equivoquen d’any, perquè estem parlant del 2013. Per tant, ERC no és
corresponsable del pressupost del 2013, serà corresponsable del pressupost del 2014.
Primer, aquesta precisió, i el 2014 està consignat, ja veurem com anirà i, evidentment,
vostè dóna una explicació. Crec que la gent entén la moció, vull dir que no cal que faci
aquest paternalisme com si ningú no entengués res. Jo crec que s’entén perfectament la
moció. Qui no ha entès el contingut de la moció potser és vostè.
El Sr. Pere Parés
Vejam, senyor ponent, si m’ho permet, li ho respondré jo. Jo li dic que, en aquest cas, com
a representant i cap de llista del Grup Municipal de CiU, vull agrair que hagi fet aquesta
moció i, per tant, hi hem votat a favor, perquè ens hi sentíem còmodes. Sentim que
representem els interessos d’aquest poble i, ara sí, si m’ho permet, com a alcalde, també
vull felicitar les vint persones que han donat suport a la moció, també els estenc les
felicitacions que ha presentat vostè, perquè tenim la sensació que, defensant això,
defensem el poble del Masnou.
Això més o menys perquè la gent ens entengui, ara de veritat, ara m’entendran de veritat,
representa 200.000 euros, eh, que ens fan molta falta, i, per tant, nosaltres defensarem
això.
Informo que nosaltres no hi hem presentat cap esmena ni cap al·legació, perquè el que sí
que hem fet com a ajuntament és fer, perdó, una al·legació, la vam fer el dia 9 de gener.
Jo, particularment, vaig saber la notícia el dia 28 de desembre, no sabia si estava llegint
una innocentada que ens havia passat, però això és una percepció personal, i hi vam
presentar una al·legació, jo crec que molt ben fonamentada, a més a més, una al·legació
més ampliada del que ens recomanaven les entitats municipalistes, assentada sobre tres
bases diferents: la primera, nosaltres crèiem i seguim creient que aquesta resolució és
nul·la de ple dret i, per tant, nosaltres crèiem i seguim creient que no es pot vincular el
Fons de Cooperació Local de Catalunya a la participació dels ingressos de l’Estat, perquè
la participació dels ingressos de l’Estat és una bestreta i aquesta bestreta pot restar molt
condicionada, com de fet ho ha estat després que hi hagi la liquidació definitiva i que
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encara hàgim de tornar diners, com és el cas d’aquest Ajuntament, en què es va fer una
bestreta calculant unes previsions totalment desaforades, molt alegres i, després, això ha
repercutit amb un impacte negatiu i s’han hagut de tornar part dels diners que l’Estat ens
correspon.
En segon lloc, perquè el 2013 els pressupostos van ser prorrogats de la Generalitat i, en
qualsevol cas, per fer una resolució d’aquest tipus, això sempre va vinculat a la Llei
d’acompanyament dels pressupostos i, en aquest cas, no ha estat així, i sobretot perquè la
legislació determina amb una forma molt clara quins són els criteris i els criteris, en cap
cas, no són que tinguem una compensació major de l’Estat, que ja veurem si es produeix o
no es produeix.
Hi insisteixo, nosaltres hem fet el que havíem de fer, que era rebutjar-ho en forma jurídica
d’al·legació. Avui sembla que la vicepresidenta del Govern, en seu parlamentària, no sé si
avui ho ha vist i s’ha compromès a estudiar a fons aquestes al·legacions i ha dit que, en
qualsevol cas, els ajuntaments que tinguin un impacte negatiu, com és el cas del nostre,
serien compensats. Jo no crec que sigui prou que siguem compensats, sinó que jo crec
que s’ha de restituir d’alguna manera o altra el criteri i, per tant, vull traslladar la meva
felicitació, com a alcalde, a tots vostès, que hi han votat a favor, i vull dir-los que ja hem fet
la defensa i que també ens adherim a la moció per rebutjar i per mostrar-hi la nostra
disconformitat.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, voldria agrair el vot favorable del conjunt del
consistori a la moció que ha presentat el nostre Grup i molt especialment a CiU, perquè
entenem que ha fet o ha adoptat una posició responsable i que no s’ha fixat en el color del
Govern de la Generalitat, que com ja s’ha esmentat és de CiU també, però nosaltres
creiem que el primer que hem de defensar com a regidors del municipi són els interessos
del Masnou i, per tant, ens afegim a la felicitació a l’Alcaldia i als tècnics municipals per
l’agilitat que han tingut a presentar l’al·legació a la qual l’alcalde feia referència.
La moció no és gaire complicada d’entendre. Ara, que hi ha una cosa que val la pena
ressaltar, com la crítica ferotge al Govern de la Generalitat i, és que, una vegada més, ha
canviat les normes del joc quan la partida ja està començada i això és de tramposos, això
es diu sempre. I aquest canvi de normes atempta greument contra l’economia dels
municipis de Catalunya i especialment contra l’economia del Masnou.
Ja ho va fer quan va disminuir les subvencions que s’atorgaven als municipis per les
escoles bressol municipal, el Masnou va rebre. Ho va fer també quan va disminuir les
subvencions un 60% dels municipis que tenien escola municipal de música, el Masnou no
va rebre perquè encara no havíem pogut optar a aquestes subvencions, i ho fa ara amb el
Fons de Cooperació Local i, a més a més, ho fa, com s’ha llegit a la moció, amb una
resolució del 19, que a més a més s’aplica el 27, gairebé una innocentada, com deia
l’alcalde.
L’excusa? La disminució d’ingressos de la Generalitat. La conseqüència? No una retallada
de 37 milions, no, una retallada de 55 milions respecte a l’any anterior, un 60% de la
quantitat prevista inicialment i que, en el cas del Masnou, tal com deia l’alcalde, passa dels
200.000 euros, no és broma, és un 1% del pressupost de l’Ajuntament del Masnou.
El nostre Grup creu que tots els ajuntaments, tant els que han vist reduïdes les seves
perspectives d’ingressos a zero euros com els que no, s’han d’aixecar amb una sola veu i
han d’exigir al Govern de la Generalitat, que és de CiU però també ERC li dóna suport i
que ha votat a favor dels pressupostos per a l’any 2014, jo no m’equivoco d’any, que
rectifiqui aquesta decisió i que mantingui les xifres previstes en el moment de la pròrroga
dels pressupostos del 2012, i demanem als grups municipals que estem aquí representats,
i que hem donat suport a la moció que actuem de manera conseqüent i que ens adrecem
als nostres grups parlamentaris, a banda que els arribarà ja la moció, per instar-nos que
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adoptin les mesures necessàries per aconseguir la rectificació del Govern de la Generalitat.
Gràcies.
11) Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM en defensa del dret a les dones
a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs
El Sr. Pere Parés
Abans que entrem a debatre la moció, a mi sí que m’agradaria dir que totes les opinions en
democràcia són escoltables, respectables, però sempre que es produeixin dintre d’un marc
de respecte. Per tant, res més, ho deixo dit i m’agradaria que tothom fos capaç d’entendre i
escoltar sense que ningú ferís la sensibilitat dels altres. Res més que això, vist el que va
passar al Ple anterior Ple quan es va debatre aquesta qüestió.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Primer, vull comentar que aquesta moció incorpora les esmenes
dels grups del PSC-PM i també d’ICV-EUiA.
La senyora Sílvia Folch i Sánchez, llegeix la moció següent:
Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM en defensa del dret de les dones a
decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs, amb les esmenes
incorporades dels grups municipals del PSC-PM i ICV-EUiA
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la
reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula
al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les
obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten
la seva vida sexual i reproductiva, i permet la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE),
sotmesa únicament a terminis:
- Fins a les 14 setmanes permet l’interrupció voluntària de l’embaràs sense necessitat
de cap justificació de la mare.
- De les 14 a les 22 setmanes és permet interrompre l'embaràs en cas de risc greu per
la vida o salut de l'embarassada, o risc de greus anomalies en el fetus.
- I més endavant en cas que es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida i
sigui dictaminat mèdicament o d’haver-hi en el fetus una malaltia extremadament greu
i incurable.
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de
les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la
majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos
professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants
avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del
món de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del
Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés
normatiu, social i ideològic. Aquest document suposa una retallada i una agressió envers
els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El ministre, juntament amb els sector
més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix interrompre
el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el
cos de les dones i coartar la seva llibertat de decisió.
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La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com
a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la
salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També
suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la
vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar
que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de
la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones,
que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta la
llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix
cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa frontalment amb les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringir l'accés de la
dona a l'Interrupció voluntària de l’embaràs fomentarà els avortaments clandestins en
condicions precàries que posaran en risc la salut de les dones i afavorirà les desigualtats
socials, ja que els viatges a països on permetin l'Interrupció voluntària de l’embaràs a
terminis, només se’ls podran permetre aquelles dones que puguin assumir-ne la despesa
econòmica.
Es tracta d’una nova política regressiva del Govern central, d’una llei discriminatòria i
retrògrada que situa Espanya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que
retrocedeix en drets.
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són
moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del
món de la salut, així com de moltes organitzacions de dones i organitzacions feministes a
casa nostra.
Atès tot l'exposat anteriorment, el Ple de l'Ajuntament del Masnou, acorda el següent:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la retirada del projecte de llei orgànica de protecció
dels drets del concebut i els drets de la dona embarassada ja que suposa una regressió en
els drets de les dones.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, amb
la major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de
Catalunya.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.”
El Sr. Pere Parés
Crec que hi ha un Grup que dóna llibertat de vot.
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 15 vots a favor (CiU, ERCAM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 3 vots d’abstenció
(GIM i els senyors Eduard Garcia Gebani i Jordi Matas Claramunt). S’aprova per majoria
absoluta.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Jo li agraeixo la intervenció prèvia que ha fet, senyor alcalde. M’ha semblat molt correcta.
Jo ho comentava fa uns dies, però si vam votar alguna cosa similar al mes de juny. Si em
volen tornar a escoltar, ho torno a repetir, no hi tinc cap inconvenient, la matraca la torno a
dir, però, bé, penso que no és la mateixa situació. Em va comentar: és que ara toca, i dic, i
abans no? Abans potser no tant. Per què pensem en coses que no toquen? Presentem-les
quan toquen.
Només vull comentar un parell d’apartats, perquè estem parlant d’un avantprojecte de llei.
Ara té tot el desenvolupament, que pot trigar, no ho sé, vuit mesos, deu mesos, un any, és
un tema llarg, i jo convido a tota la gent que està sensibilitzada per aquest tema a fer les
aportacions a través dels seus grups parlamentaris, on toca, que és on s’haurà de debatre,
democràticament. Per això em sobta quan parlen aquí d’atemptats contra la democràcia.
Home, en una democràcia es plantegen les lleis, es debaten, es presenten els projectes,
s’interposen les millores, es fan les aportacions i, després, doncs es voten, en aquest any
anterior, a l’altre i a l’altre.
També, veig que el Grup d’Esquerra Republicana insta el grup parlamentari de Catalunya a
iniciar un procés amb la celeritat per l’elaboració de la llei sexual i reproductiva, etcètera,
etcètera. Home, el que seria interessant és que la Generalitat de Catalunya o el Parlament
fes alguna llei, treballés una mica per nosaltres, treballés una miqueta, no sols per això, per
altres coses, perquè jo penso que porten un any d’inacció espectacular com mai s’havia
vist. En tot cas, els convido al que he dit, a presentar les al·legacions, etcètera, a través
dels grups en el fòrum que correspongui. Hi ha un any per parlar d’altres temes, les
aportacions que siguin d’interès es recolliran i les altres es rebutjaran, com és lògic. Moltes
gràcies.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Recordem, perquè la memòria és feble,
però el company del PP ja ens l’ha refrescada, que el mes de juny passat, la nostra coalició
ja va presentar una moció que venia a dir conceptualment el mateix.
En la defensa de la posició de vot, recordem que la totalitat de les regidores es van aixecar
i van abandonar la sala en sentir arguments que van interpretar com a intolerables per
algun grup municipal. Per mi, aquest fet, més que una penosa anècdota, a mi m’agradaria
interpretar-lo com un símptoma, un símptoma de progrés. La majoria de les dones ja no
estan disposades a delegar els seus drets a ningú més que a si mateixes i, com a tal,
aquest ha de ser un reflex que ha de recollir la legislació vigent.
Per tant, nosaltres seguim sent on érem llavors, en la defensa de l’avortament lliure i gratuït
com un dret fonamental de totes les dones i també a favor de les polítiques de prevenció,
no ho oblidem, perquè, de passada, jo us comento que l’aprovació de la famosa llei de
racionalització de l’Administració local ha oblidat protegir suficientment la prevenció, ja no
la delega als serveis públics.
La reacció a Catalunya ha estat la protesta enèrgica de diferents partits, sindicats,
associacions feministes i fins i tot col·lectius sanitaris, que el que demanen és fer una
legislació pròpia aquí, a Catalunya. Doncs, nosaltres demanem al Govern de la Generalitat
valentia, valentia política per la defensa del dret de totes les dones sobre el seu propi cos.
I miri, senyor De las Heras, vostè ha dit que les lleis es debaten; doncs que el PP ho faci,
perquè aquesta llei no té ni el consens del seu propi partit. Moltes gràcies.
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La Sra. Núria Fusellas
Jo volia agrair que s’incorporessin les esmenes que el nostre Grup ha fet a l’exposició de
motius, perquè creiem que aclaria aspectes i ordenava conceptes i l’ha fet bastant més
entenedora.
Fins ara, l’Estat havia de vetllar per garantir que els seus ciutadans fossin persones de ple
dret, procurant-los educació, sanitat i les lleis necessàries perquè així fos, i com a persona
de ple dret es permet decidir el respecte de si mateixes. Aquests drets han anat enrere
amb l’excusa de la manca de recursos econòmics, però en aquest cas l’excusa són
preceptes morals que no es poden imposar a qui no els comparteix.
Si una dona es trobava en qualsevol dels supòsits, no és obligatori que avorti, se la deixa
decidir. Hi ha aquest espai de llibertat. Aquesta llei ens diu: jo no faig i jo no vull que tu
tampoc ho facis, perquè mano. Aquest és el resum del que està passant i és, com a poc,
intolerant.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Miri, jo no sé si s’han llegit tota la llei els senyors del
Partit Popular, però és que l’actual llei vigent, la que en aquest moment preval, va abolir els
supòsits si parlava de terminis, puc entendre que hi estiguin o no, però és que vostès estan
obsessionats només en el tema de la interrupció voluntària de l’embaràs, però aquesta llei
actual parla de moltíssimes més coses, com la formació sexual i reproductiva, d’educació a
la fi, però també de la formació dels professionals de la salut, preparats i disposats per
exercir-la. Per tant, en el fons, del que parla és de promoció, de prevenció d’embarassos
indesitjats. És un fet que, com millor informació, formació i planificació, menys interrupcions
voluntàries de l’embaràs. Per tant, tota aquesta obsessió del fet de l’avortament en si
dilueix moltes coses bones que tenia aquesta llei, però la caverna mediàtica, l’Espanya
nacional, les forces de la reacció i el conservadorisme més carrincló s’han llançat a la
guerra i, no contents a tornar a l’anterior llei, la fan anar molt més enrere i eliminen el tercer
supòsit. Un supòsit que, a més a més, perdoneu que ho digui, encara és més fort si tenim
en compte que avui en dia s’estan, injustament, retirant moltes de les ajudes que els nanos
amb grans malformacions tenien. Per tant, encara em sembla més dur o més cínic, si cal.
A més, llegint l’argumentari de la legió ultraantiavortista sobre la llei actual es diria que la
legislació és una invitació o gairebé un mandat a interrompre l’embaràs i això és una gran
mentida. Una altra cosa és la cobertura del dret a la dona a decidir sobre el seu propi cos.
En definitiva, amb aquesta llei el que perdem és un dret, un dret més, com els que estem
perdent darrerament.
Vostès s’han posat alguna vegada a la pell de les dones que en algun moment de la seva
vida han hagut de prendre aquesta dura decisió? Vostès es pensen que això és un joc i
que la dona ho fa sense pensar? Vostès creuen que no té peatge interrompre
voluntàriament l’embaràs? Vostès es creuen legitimats a decidir sobre la vida d’un altre? Jo
no. Vostès ens tornen a desigualar de nou, ara els rics poden tornar a portar la nena a
Londres i els pobres tornaran a arriscar la salut fent-ho a qualsevol lloc. Això és amagar el
cap sota l’ala, perquè si vostès creuen que posant-hi impediments aturaran les
interrupcions voluntàries de l’embaràs, s’equivoquen.
I des del més absolut respecte i sense pretendre convèncer ningú, perquè aquesta és la
diferència entre alguns partits i altres, o entre algunes persones i altres, jo penso el que jo
vull, però no ho imposo a ningú, no em sento legitimada per fer-ho.
Aquesta llei no calia, no hi havia debat, no hi havia polèmica, la llei no obliga ningú a
interrompre l’embaràs. O és potser una cortina de fum? Vostè diu que la Generalitat
últimament només parla de banderes i fa altres coses. Jo els demano, doncs, a vostès que
no utilitzin la majoria absoluta per legislar fets tan importants i alhora tan personals. Vostès
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també crec que tenen altres problemes, com l’atur, la llei d’educació... Què queda ja?
Prohibir el matrimoni gai? Gràcies.
El Sr. Eduard Garcia
Només per explicar que, com ja vam fer en la moció similar que abans s’ha esmentat amb
motiu de l’aprovació de l’avantprojecte de la mateixa llei, la votació dels membres del Grup
Municipal de CiU, fruit de la llibertat de vot recull els diferents aspectes ideològics
d’aquelles persones que pertanyen a la formació i creiem que amb aquesta votació ha
quedat reflectit. Moltes gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull agrair, com no podia ser d’una altra manera, a
totes les companyes i companys que han mostrat el seu rebuig enèrgic. No un
avantprojecte de llei, no, senyor De las Heras, és un projecte de llei aprovat ja pel Consell
de Ministres, pensant si calia ja aquesta nova moció i, és cert, és una nova moció, és una
moció perquè, en un principi, vam creure que amb aquesta primera que havíem fet i a la
qual van donar suport els companys d’Iniciativa al mes de juny no caldria tornar a parlar
d’aquest tema, perquè pensàvem que realment la tirarien enrere. Res més lluny de tot això,
sinó que la tenim, i és una llei, és ja el projecte de llei que està apunt de ser aprovat al
Congrés.
Per tant, haver de tornar a presentar una nova moció per defensar un dret de les dones a
poder decidir sobre el seu cos no és un motiu d’alegria. Haver de tornar a portar aquest
tema a debatre al Ple no ens satisfà en absolut, però el context actual ens hi obliga i és
extrem, i no ens podem quedar gens indiferents.
La reforma actual de la llei de salut sexual i reproductiva, evidentment, no calia. I aquesta
reforma només es pot titllar de restrictiva i va en contra del progrés i de la civilització.
Aquest projecte de llei se surt de l’actual marc legal i ens retorna a una situació de trenta
anys enrere. L’ombra del passat torna a ser present. La voluntat de la dona davant de la
interrupció de l’embaràs torna a estar en mans i boca de qui menys pot opinar.
Aquesta proposta de llei tracta les dones com menors d’edat i pretén eliminar un dret
fonamental i bàsic: el dret de les dones de tenir control i decidir sobre el propi cos i respon
a una mentalitat retrògrada.
Aquesta proposta de llei, a més, pressuposa a la dona, amb certa frivolitat, i li dóna
aquesta caire de no saber decidir davant d’una de les pitjors situacions en les que es pot
trobar. Una de les situacions que han de ser més meditades i davant de la qual només ella
és la responsable i l’única que pot decidir. Gràcies.
12) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per impulsar l’activitat
econòmica i reactivar els locals comercials buits
El Sr. F. Xavier Serra
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta és la darrera de les mocions d’avui i té, d’alguna
manera, relació amb la primera, encara que tracti d’un àmbit diferent.
El senyor F. Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“Des de l’inici d’aquesta crisi comprovem, any rere any, mes rere mes i dia rere dia els
estralls que provoca en el sector productiu i comercial del nostre municipi, amb la
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destrucció de moltes petites i mitjanes empreses i dels llocs de treball associats a
aquestes.
Un dels efectes més visible d’aquesta crisi és l’increment de locals comercials i naus
industrials buits que ara, molts d’ells, estan en mans de les entitats financeres.
Malgrat el descens, relatiu, en els preus del lloguer d’aquests locals, hores d’ara aquests
segueixen sent un obstacle important per animar o promoure la ubicació de noves activitats
tant comercials com industrials, la creació de nous projectes d’emprenedoria,
d’autoocupació o per el manteniment de l’activitat encara existent.
A Catalunya, i al Masnou, hi ha l’experiència, a través de les polítiques d’habitatge amb la
Llei pel Dret a l’Habitatge, de la creació de la Borsa Social d’Habitatge, que promou
l’accessibilitat al lloguer i la reducció del seu preu a través de la intermediació de
l’Administració que facilita l’aval lloguer i garanties per a mobilitzar el parc buit d’habitatges.
El grup municipal d’ICV-EUiA-EPM creu que, davant aquesta crisi, cal moure i oferir tots els
instruments, els recursos i les capacitats que des de l’Ajuntament, política i tècnicament,
tenim a mans per a promoure accions de xoc, combat i resistència front als efectes
negatius del moment.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’ajuntament Ple
prengui els següents
ACORDS
Primer.- Elaborar i aprovar, en el termini màxim de tres mesos, un programa de Borsa de
lloguer accessible de locals comercials i industrials que permeti, a través del sistema d’aval
lloguer, la disminució del preu del lloguer fent-ho accessible, i la mobilització del parc buit
existent al nostre municipi per a garantir la creació de nova activitat econòmica comercial i
industrial i el manteniment de l’existent.
Segon.- Incorporar i dotar, en el pressupost de 2014, la partida Borsa de lloguer accessible
de locals comercials i industrials, amb una dotació suficient per als seus fins i objectius
perquè el programa es pugui iniciar al llarg de l’any 2014.
Tercer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments que hi
corresponguin, el suport i ajut econòmic necessari per al desenvolupament del programa.
Quart.- Convenir, amb les entitats financeres que s’han fet a mans de bona part d’aquest
parc de locals buits, la cessió temporal en ús per a que formin part de la Borsa.
Cinquè.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya,
als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a totes les entitats econòmiques i
financeres, gremis i sindicats del Masnou i el Maresme, i a les associacions, entitats i
col·lectius del nostre municipi.”
El Sr. F. Xavier Serra
Com que sé que a la Junta de Portaveus s’ha demanat que aquesta moció passi a
Comissió Informativa, manifestem ja el tema i així evitem un tràmit, que no tenim cap
problema que hi passi, amb dos elements: l’un, que es vegi en la propera Comissió
Informativa, per tant, torni a passar al Ple, si és possible, el proper mes i, la segona, que
esperem que la demanda sigui, no per aprovar aquest text, però sí per arribar a un acord
de grups que faci possible l’actuació en el tema dels comerços. Com a mínim intentar-ho.
Ja sé que mai no hi ha l’obligació, quan un entra a negociar, a arribar a acords, però com a
mínim que se segui per això.
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El Sr. Pere Parés
Per tant, aquesta moció no es vota i el ponent accepta passar-la a Comissió Informativa,
cosa que s’agraeix. Li agraïm per fer un text més d’acord, amb molts matisos i amb moltes
particularitats. Ho agraeixo, doncs, al ponent.
Aquesta moció, s’acorda passar-la per Comissió Informativa.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.15 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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