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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
Sr. Jaume Oliveras
Ja va convocar, a partir dels atemptats que es van produir a París la nit del divendres, un
minut de silenci davant del consistori, davant de l’Ajuntament. També el dilluns al matí,
els sindicats dels treballadors van convocar un minut de silenci i crec que és bo avui, en
aquesta sessió plenària, que fem aquest minut de silenci en solidaritat amb les víctimes
d’aquest atemptat de París, en contra de la violència gihadista que s’ha exercit a la ciutat
de París i a altres llocs del món s’està produint en aquests moments. I, per tant, mostrar
la nostra solidaritat amb les víctimes i en contra del terrorisme i la violència. Si els sembla
faríem el minut.
A proposta del senyor alcalde, es fa un minut de silenci en rebuig dels atemptats a París i
com a mostra de condol i suport a totes les víctimes i familiars.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 23 de juliol i del
Ple extraordinari del 31 d'agost de 2015
S’aproven les actes del Ple ordinari del 23 de juliol i del Ple extraordinari del 31 d'agost de
2015 per unanimitat de les persones assistents.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
Alcaldia
El passat diumenge 1 de novembre, Tots Sants, una representació dels edils del
consistori va participar a l'ofrena floral a la creu de terme del Cementiri en homenatge als
masnovins i masnovines que van morir durant la Guerra Civil espanyola, així com als
masnovins i masnovines que van deixar el món quan es trobaven fora de la seva terra.
La setmana passada van tenir lloc les audiències públiques de presentació del PAM a la
ciutadania per recollir-ne les aportacions i comentaris. Més de dues-centes persones hi
van prendre part, si bé la més nombrosa va ser la que es va celebrar al Centre
d'Empreses Casa del Marquès, el dimarts 10 de novembre. Les sessions havien
començat el dilluns dia 9 a Els Vienesos i van finalitzar, a Can Malet, el dijous 12. A
cadascuna de les zones de la vila es van comentar aspectes diferents, atenent els
projectes de l'Equip de Govern per a cada lloc, i segons les demandes i sol·licituds dels
assistents. Els temes més tractats van ser la mobilitat i la via pública, el centre de barri de
la zona del Bell Resguard, o qüestions referides a animals, el manteniment de la via
pública i el civisme.
Atemptats París
L'Ajuntament va convocar un minut de silenci dissabte 14 de novembre a les 12 h, davant
de l’edifici consistorial, en rebuig dels atemptats de divendres a la nit a París i com a
mostra de condol i suport a totes les víctimes i familiars. El dilluns dia 16, durant cinc
minuts, es va repetir la concentració davant els edificis municipals, aquest cop convocada
des del sindicat CCOO.
Activitats a la Biblioteca
Dimecres 14 d’octubre, “L'aportació de Manuel de Pedrolo com a autor de ciènciaficció”, conferència a càrrec de Jordi Solé Camardons, escriptor i editor.
Dijous 15 d’octubre, la tertúlia literària sobre El molinero aullador, d’Arto Paasilinna, a
càrrec del Dr. Guillem Homet, de la Comunitat Terapèutica del Maresme. A través de la
lectura del llibre es tracta el tema de l’estigmatització per part de la societat de les
persones que, sense estar realment malaltes, mostren un comportament que s’allunya
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dels convencionalismes socials i que, per tant, són tractades de malaltes mentals.
Activitat emmarcada dins la campanya “Les entitats, font de salut”.
Divendres 16 d’octubre, tercera i última tertúlia del cicle “Escriptores”, sobre el llibre
D’esquena al mar, d’Helena Valentí, conduïda per Fina Llorca.
Dissabte 17 d’octubre, l’hora del conte especial nadons: Història d’un jardí, a càrrec
d’Eva González Asensio.
Dimarts 20 d’octubre, visita escolar especial Road Dahl. Primera visita escolar a la
Biblioteca dedicada a l’escriptor gal·lès Roald Dahl, en motiu del centenari del seu
naixement. La visita va consistir a donar a conèixer part de la seva obra infantil-juvenil, de
manera lúdica, i realitzar un exercici pràctic de redacció, a l’estil Dahl. La visita va durar
90 minuts i va venir una classe de 5è de l’escola Sagrada Família del Masnou.
Dimarts 20 d’octubre, Club Lectors Intrèpids.
Del 21 d’octubre a l’11 de novembre, l’Exposició fotogràfica “Retrats de la paraula”.
Retrats de personatges amb el denominador comú del llibre com a mitjà d’expressió en
algun moment de la seva vida.
Dimecres 21 d’octubre, tertúlia literària: L’últim patriarca, de Najat El Hachmi. A càrrec
de Maria Carme Roca.
Divendres 23 d’octubre, visita escolar alumnes de 5è B de l’escola Lluís Millet.
Divendres 23 d’octubre, trobades amb Najat El Hachmi. Amb la col·laboració de la
Institució de les Lletres Catalanes i a càrrec de Najat Driouech. Najat El Hachmi va parlar
de la seva experiència i la seva evolució com a escriptora, així com l’evolució de la seva
obra i la influència directa de les seves experiències vitals. Hi ha haver un torn de
preguntes en què el públic va participar activament.
Dimarts 27 d’octubre, tertúlies de català: Elles també maten, d'Anna Maria Villalonga. A
càrrec de Carme Giol (voluntària lingüística). La tertúlia va estar conduïda per la
voluntària lingüística Carme Giol. Durant més d'una hora els assistents van estar parlant
sobre els tretze relats de gènere negre que formen el llibre, escrits per autores catalanes.
El resultat va ser un amè i enriquidor intercanvi d'opinions al voltant del fenomen de la
literatura de gènere negre. Aquesta activitat ha estat organitzada per l'Oficina de Català
del Masnou en el marc del programa Voluntariat per la llengua, amb la col·laboració de la
Biblioteca Joan Coromines.
Dissabte 31 d’octubre, l’hora del conte: La castanyera perduda. A càrrec de Teatre Aula,
que van fer una hora del conte teatralitzada, on sortien, dins un decorat molt treballat amb
attrezzo, titelles i actors.
Dimecres, 4 de novembre, trobades amb Vicenç Villatoro. L’escriptor i periodista va
parlar en primer lloc sobre el seu procés d’escriptura i posteriorment de la seva última
obra Un home que se’n va, novel·la amb tints autobiogràfics que tracta sobre el fet de
l’emigració, un tema sempre d’actualitat i que va comptar amb la complicitat dels
nombrosos assistents.
Dijous, 5 de novembre, presentació de la novel·la juvenil Maleït Pitàgores, de Núria
Soler. La presentació va córrer a càrrec de l'autora, de l'editor del llibre, Alberto Trinidad, i
de la senyora Roser Pou. A l’acte van assistir companys i alumnes de l’exprofessora de
l’institut Mediterrània, fent de la presentació un acte molt càlid i participatiu.
Dijous, 12 de novembre, va tenir lloc el Laboratori de lectura especial Setmana de la
Ciència, organitzat per la biblioteca per a famílies amb infants a partir de 6 anys,
mitjançant inscripció. La sessió va començar explicant el conte Concert de piano, utilitzant
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un petit teatre d’ombres realitzat manualment per la Glòria. Posteriorment, es va explicar
als participants el procediment perquè cadascú construís el seu propi teatre d’ombres a
partir d’una capsa de cartró. Es va deixar a disposició dels infants llibres sobre la temàtica
de la llum.
Dissabte dia 14 de novembre, al Taller i l’Hora del Conte, es va narrar La petita Carlota,
conte al voltant del tema dels refugiats. Adreçat a infants a partir de 5 anys i a càrrec de
l’Agència de l’ONU per als refugiats, Comitè Català. En una primera part es va visionar a
la televisió de la sala infantil el conte de la Petita Carlota i, posteriorment, a la sala de
suport, es van realitzar dinàmiques per explicar als nens què són els refugiats i fer-los
comprendre els sentiments que van relacionats amb les seves experiències.
ACTIVITATS DE L’ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Diumenge 18 d’octubre. El masnoví Jordi del Río va omplir de tendresa l’Espai Escènic
Ca n’Humet amb el seu espectacle L’avi Tonet. L’espectacle es va adaptar a persones
sordes amb subtitulació en directe i interpretació en llengua de signes.
Dissabte 24 d’octubre. Es va inaugurar la programació del I Festival de Música del
Masnou, del cor Scandicus, amb una Gala Lírica de repertori clàssic i popular que va
comptar amb les brillants actuacions de la soprano Carmen Acosta, la mezzosoprano
Cristina Segura, el tenor Fèlix Merino i el baríton Augusto Brito, acompanyats al piano per
Miguel Àngel Dionis i pel Cor Scandicus.
Divendres 6 novembre. L’associació Fem va inaugurar les Jornades de Fotografia del
Masnou amb la presència de les fotògrafes Colita i Ouka Leele qui presentaven una
mostra de les seva obra a la sala Joan Comellas.
El dissabte van continuar les activitats amb un curs d’il·luminació i la inauguració de les
exposicions de Marta Albertí: "El trabajo setmanal"; Eva Colomer: "Bitxos"; Toni García
Campos: "Aigües" a l’espai Casinet, i l’exposició Col·lectiva FEM: "Mundo Mujer", al
Glauc.
Dissabte i diumenge 7 i 8 de novembre. L’associació AJTEM va oferir tres sessions de
l’obra de teatre 10 negrets a l’Espai Escènic Ca n’Humet, una obra d’intriga inspirada en
l’obra d’Agatha Christie.
Els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2015, Curs tècnica de la il·luminació escènica,
membres de diferents col·lectius i companyies amateurs, així com particulars interessats i
professionals del món cultural van aprofitar l’oportunitat d’introduir-se en la part més
tècnica de la il·luminació escènica amb el curs de tres dies proposat dins de la
programació de l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Activitats de les entitats
Dissabte 17 d’octubre. Es va inaugurar l’exposició col·lectiva de pintors i escultors a la
sala d’exposicions “Les mans de les arts” de Grupdart.cat.
Diumenge 18 d’octubre. Ple de swing va convocar la tradicional ballada de swing a la
plaça d’Ocata i van oferir una classe mestra oberta que va engrescar molts principiants i
ballarins experimentats.
Diumenge 18 d’octubre. A la plaça de Països Catalans, va tenir lloc el primer dinar
trabucaire, diverses actuacions, entre elles una actuació dels Trabucaires del Masnou.
Activitat CONEGUDES (també) A CASA
El passat 21 d’octubre, des de la Regidoria d’Igualtat es va iniciar l’activitat CONEGUDES
(també) A CASA. Un programa itinerant que forma part de la Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona, que posa a l’abast dels ajuntaments de la demarcació de
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Barcelona interessats un conjunt de pel·lícules dirigides per cineastes catalanes perquè
siguin projectades en sessions especials.
En aquesta ocasió es va projectar el film Rastres de sàndal. En acabar es va fer un petit
debat amb la presència de la Marta Pérez Porro, que fou la cap de producció de la
pel·lícula.
El 21 d’octubre es van posar en marxa els semàfors regulats amb polsadors dels dos
passos de vianants del carrer de les Guilleries, a la confluència amb el carrer de Pollacra
Goleta Constança. El carrer de les Guilleries forma part de la xarxa viària bàsica principal
i suporta un elevat trànsit durant una bona part del dia. El semàfor instal·lat té un doble
objectiu, per un costat millorar la seguretat dels vianants que creuen el carrer Guilleries i
per un altre reduir la velocitat dels vehicles que circulen en els dos sentits per aquest
carrer.
Jornada d’Entitats
El dia 25 d’octubre es va celebrar la 3a Jornada d’Entitats. Hi van participar 30 entitats,
dins el marc de la campanya de salut mental “les entitats, font de salut”, que van
programar diferents activitats, del 4 d’octubre al 25 d’octubre. A la Jornada van participar
25 associacions muntant la mostra d’entitats omplint d’activitats com mostra de Txi-Cung
de Luz del Alba, taller de percussió del Club del Ritme, propostes pels infants, de
Lleureka i Òmnium Cultural, taller de balls de bastons, el Taller d’exercici físic per a la
gent gran de Creu Roja, la xerrada Qui cuida al cuidador?, del CAP d’Ocata, la Tertúlia
literària: El molinero Aullador*, a càrrec del Dr. Guillem Homet de la Comunitat
Terapèutica del Maresme; el Taller d’aprofitament d’aliments, a càrrec de la cuinera i
educadora ambiental de la Diputació de Barcelona, la Sra. Ana Estella, i la classe oberta
de Lindy-Hop, de l’A. Ple de Swing; la cercavila amb la colla gegantera, bastonera i de
diables amb un final de les seves danses tradicionals, i la cantada amb el cor Scandicus i
la JOCEM. Al dinar de germanor van assistir persones directament vinculades amb les
entitats participants.
El dia 30 d’octubre el Concert de Sicaillora, organitzat per la Regidoria de Joventut, amb
la col·laboració de l’entitat Ankla Crew.
El dia 31 d’octubre, els timbalers de la Colla de Diables van obrir la rua que iniciava el
Castanyot, activitat que es va omplir d’infants i disfresses.
També es va celebrar el segon concert del I Festival de Música del Masnou a l’església
de Sant Pere. La missa criolla, obra de referència del compositor argentí Ariel Ramírez,
va ser interpretada per part del Cor Scandicus, que va veure reforçada la seva potència
musical amb músics externs i els solistes Félix Merino i Augusto Brito, acompanyats per
un conjunt instrumental folklòric i per Miguel Ángel Dionis, al piano. Els donatius recaptats
es van lliurar a Càritas Masnou.
El dia 1 de novembre, l’Agrupació Sardanista amb la seva ballada de sardanes, a càrrec
de la cobla Marinada i la Cobla.cat del Masnou van celebrar el seu 44è aniversari a la
plaça d’Ocata.
També El túnel del terror, organitzat per l’Ajuntament del Masnou amb la col·laboració de
l’entitat AJTEM. Un any més hem de destacar la gran participació de públic en general
(familiar, infantil, adolescent, joves i adults).
Els dies 13 i 14 de novembre, l’entitat Òmnium Cultural va oferir diferents tipus d’activitats
relacionades amb la llengua i la cultura catalana en una nova edició del Correllengua,
dedicat enguany a la figura d’Ovidi Montllor. Les activitats van ser molt variades i a
diferents espais: a la Biblioteca Joan Coromines les conferències de Pau Vidal i Vicent
Sanchis, sobre el bilingüisme i el futur de la cultura catalana, respectivament; a les pistes
esportives de Pau Casals, activitats infantils de diferents entitats col·laboradores
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(Agrupament Escolta Foc Nou, La Teatral, els Geganters, la Colla Bastonera Ple de Cops
i l’Ateneu Popular l’Oreneta i l’Associació de Veïns del Carrer Sant Rafael), i un acte final
amb lectures de poemes d’Ovidi Montllor i l’actuació de Trabucaires. El Correllengua es
va concloure amb el concert de Cesc Freixas a l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Diumenge 15 de novembre, organitzat per Ple de Swing, va tenir lloc la Ballada de Swing,
la qual va omplir de nou la plaça d’Ocata en la seva tradicional trobada de ballarins i
afeccionats al swing.
Els dijous 15, 22 i 29 d'octubre, l’equipament d’Els Vienesos va acollir tallers adreçats a
famílies i infants entre els 3 i els 6 anys. L'activitat Experimentem en família va sorgit amb
la intenció de promoure el vincle afectiu entre els pares i mares i els seus fills i filles a
través d'un espai lúdic i alhora educatiu.
Les famílies varen poder experimentar aspectes rellevants a l’hora d'establir el vincle amb
els seus fills i filles, d’acord amb les dinàmiques proposades a través de jocs, danses i de
la pintura.
Coordinació inicial de l’alumnat GEODA
El passat 19 d’octubre, va tenir lloc la coordinació inicial de l’alumnat GEODA, que durà a
terme l’etapa pràctica a l’Ajuntament, concretament a la brigada municipal (2 alumnes
Maremar), entre Ensenyament, Manteniment i la direcció Maremar i l’alumnat.
Segona fase de les obres de construcció d’un col·lector
El dia 16 de novembre va començar la segona fase de les obres de construcció d’un
col·lector per captar les aigües superficials de l’avinguda de Cusí i Fortunet i derivar-les al
torrent canalitzat del carrer de Tomàs Vives. Segons els responsables dels treballs, les
obres avancen a bon ritme i això ha permès escurçar els terminis previstos anteriorment.
Per tant, a partir del 16 de novembre també es reobrirà al trànsit la cruïlla dels carrers de
Sant Miquel i Tomàs Vives, i es restituirà el sentit de circulació del carrer de Roger de
Flor.
Mentre durin les obres de la segona fase, es tallarà l'accés a l'avinguda de Cusí i
Fortunet, per la banda del mar, des de l'alçada del carrer de Fontanills; i per la banda de
muntanya, se'n tallarà l'accés des de l'alçada del carrer Ciutat Vila Jardí (excepte per a
veïns i guals de la zona).
L'objectiu de la intervenció és millorar la xarxa de recollida d'aigües pluvials del nucli urbà
en aquest punt per eliminar les inundacions dels carrers del municipi provocades per
episodis de grans aiguats. La reurbanització d'aquest tram del carrer comporta la
formació d'una plataforma en prioritat invertida a la cruïlla del carrer de Doctor Agell –
avinguda de Cusí i Fortunet i el carrer de Joan Miró. Així mateix, es col·locaran
embornals i reixes interceptores als carrers i un interceptor que servirà per afavorir la
recollida de les aigües superficials.
En aquesta actuació també es preveu recollir l'aportació d'aigües del parc de Caramar, al
carrer de Joan Miró, i es preveu la formació d'un interceptor d'aigües pluvials a l’avinguda
de Mare de Déu de Núria.
L'adjudicatària de l'obra, Hidráulica y Obras SA, es va comprometre a dur a terme els
treballs amb celeritat per reduir al màxim el termini d'execució de les obres i minvar les
molèsties que es poguessin ocasionar als veïns.
El 26 d’octubre, va tenir lloc la signatura del conveni entre l’Ajuntament del Masnou i la
Fundació Escolàpies.
El 29 d’octubre, es va signar el conveni entre l’Ajuntament del Masnou i l’Institut
Mediterrània. l’Institut Maremar, l’Escola Ocata, l’Escola Lluís Millet, l’Escola Ferrer i
Guàrdia, l’Escola Marinada, l’Escola Rosa Sensat i l’escola Sagrada Família.
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En total, l’Ajuntament del Masnou ha destinat, durant l’any 2015, 53.125 € per contribuir al
finançament de diversos programes i activitats que duen a terme els centres educatius
del municipi que ofereixen estudis de segon cicle d’educació infantil, primària i educació
secundària obligatòria.
El 29 d’octubre, va tenir lloc la reunió de directors dels diversos centres educatius, per
tractar qüestions pròpies de la comunitat educativa.
Obres d'adequació dels vestidors del Club Atlètic del Masnou
En data 9 de novembre s’han iniciat les obres d'adequació dels vestidors del Club Atlètic
del Masnou.
L'objectiu de la intervenció és arranjar uns vestidors existents, ubicats al costat del bar
però amb accés des de la part posterior de l'edifici, que actualment estan en desús.
Millora de les voreres del camí Ral
El 3 de novembre es van iniciar les obres de millora de les voreres del camí Ral.
Inicialment està previst actuar en la reparació dels panots del camí Ral en el tram
comprès entre el carrer de Brasil i la carretera d’Alella. Les obres han començat a la
confluència del carrer Àngel Guimerà amb el Brasil i aniran avançant en sentit Barcelona
fins a la carretera d’Alella. Aquestes tasques s’han coordinat amb la poda de l’arbrat del
camí Ral, de manera que primer s’ha portat a terme la poda i la millora dels parterres del
camí Ral i seguidament, s’ha començat la reparació dels panots.
Celebració de les noces d'or 2015
El dissabte 14 de novembre, la sala consistorial de l’Ajuntament del Masnou va acollir la
celebració de les noces d’or. L’alcalde i la regidora de gent gran van homenatjar les nou
parelles del municipi que han celebrat els cinquanta anys de matrimoni durant el 2015. A
l’acte se’ls va obsequiar amb una placa i un ram de flors.
El viatge de primària a secundària
El dilluns 9 de novembre, Ca n’Humet va acollir una xerrada adreçada a famílies
d’alumnes de 5è i 6è de primària, i 1r d’ESO, "El viatge de primària a secundària", a
càrrec de Toni Argent, professor i formador de la Diputació de Barcelona. Aquesta sessió
informativa i formativa tenia l’objectiu de conèixer i reflexionar conjuntament sobre alguns
aspectes relacionats amb el canvi d’etapa educativa.
Amb la col·laboració del Centre Obert i la Biblioteca, aquesta setmana passada s’han
realitzat un seguit d’activitats sobre els refigurats:
Exposició de l’ACNUR “Ser Refugiat: compartint vivències” a Els Vienesos, del 9 al 16
de novembre. Els infants del Centre Obert han ajudat en el muntatge i han fet activitats al
centre el dimecres 11 de novembre.
Xerrada “Ser Refugiat: el primer pas per arribar a Europa”, el dimarts 10 de novembre
amb la participació d’unes 25 persones.
Cine fòrum 14 km, amb la participació dels adolescents del Centre Obert el dijous 12 de
novembre.
“La petita Carlota”: taller i hora del conte al voltant del tema dels refugiats. Adreçat a
infants a partir de 5 anys i a càrrec de l’Agència de l’ONU per als refugiats, Comitè
Català. En una primera part es va visionar a la televisió de la sala infantil el conte La
petita Carlota i, posteriorment, a la sala de suport, es van realitzar dinàmiques per a
explicar als nens què són els refugiats i fer-los comprendre els sentiments que van
relacionats amb les seves experiències. Es va dur a terme el dissabte 14 de novembre, a
les 11 h a la Biblioteca i va tenir una gran acollida.
8
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3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número
1674 de data 8 d'octubre de 2015, al número 1899 de data 12 de novembre de 2015.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1842, de data 3 de novembre de
2015, per qual es nomenen els membres del Consell de la Vila
L’alcalde, el senyor Jaume Oliveras i Maristany, fa un resum de la proposta, la qual,
literalment, diu el següent:
“Vist el Decret d’Alcaldia amb número 1842, de data 3 de novembre 2015, en el qual es
disposa textualment el següent:
“Atès que el Pla de Participació Ciutadana 2012-2015, aprovat pel ple al juny de 2012,
recollia el repte de millorar i impulsar els òrgans de participació del municipi i que, entre
les diverses actuacions que s’hi incloïen per tal d’afrontar aquest repte, hi ha la creació
d’un Consell de la Vila com a òrgan de participació general al municipi i de coordinació de
les diferents instàncies de participació estables o temporals.
Atès que per a la constitució del Consell de la Vila és precís procedir al nomenament de
les persones membres que n’han de formar part.
Atès que el reglament del Consell de la Vila dictamina, en el seu article 9, que les
persones finalment proposades com a membres del Consell, a excepció de les expertes
en algun dels àmbits de competència municipal, seran nomenades per l’Alcaldia.
Atès que la presidència i les persones representants de cadascun dels grups municipals
amb presència al consistori van ser nomenades mitjançant acord del ple ordinari de 23 de
juliol de 2015.
Atès que la vicepresidència serà designada directament per l’alcaldia.
Atès que s’ha sol·licitat als següents òrgans de participació operatius presents al municipi
la designació d’una persona, que no podrà ser membre de la corporació:
Consell Escolar Municipal.
Consell Municipal de Patrimoni Cultural.
Consell Municipal de Benestar Social.
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
Consell d’equipament Els Vienesos.
Consell d’equipament Ca n’Humet.
Atès que en el sorteig públic que va tenir lloc 23 de juliol a la sala capitular de
l’Ajuntament es va designar el següent:
Cinc associacions veïnals: Bell Resguard, de Ciutat Jardí i Santa Madrona, de la plaça
del Doctor Ramon y Cajal, del carrer del Doctor Noé i del carrer de Sant Rafael.
Cinc entitats no veïnals: Casa Benèfica del Masnou, el Casal d'Avis d'Ocata, el Casal de
la gent gran de Can Malet, el Casino del Masnou i l'ONG Ajuda al Desenvolupament.
Cinc persones a títol individual entre els 18 i els 67 anys: van obtenir assignació les
persones de la ciutadania a títol individual amb el número d’ordre 3 a les pàgines 41, 49,
32, 58 i 51, que corresponien a les franges d’edat 18-27, 58-67, 28-37, 48-57 i 38-47. Les
9
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persones de la ciutadania a títol individual restants consecutives d’aquestes pàgines fins
a 50 números consecutius varen quedar en situació de reserva per si es produís alguna
renúncia i per a la designació de suplents.
Atès que per a aquestes persones representants, d’acord amb el reglament, cal designar
una persona suplent, la qual substituirà la titular en casos d’absència o malaltia.
Ateses les comunicacions de designacions per part d’aquests àmbits i ciutadania a títol
individual que ha rebut l’Alcaldia fins a la data d’avui.
Atès que les persones membres derivades dels consells de participació sectorials i del
sorteig públic s’hauran de renovar dos anys després de la renovació del consistori per
motiu d’eleccions municipals.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. - Nomenar, per un període de dos anys, les persones membres següents:
Òrgans de participació sectorial
En representació del Consell Escolar Municipal
Titular: senyora Joana Gómez Cano
Suplent: senyora Elisenda Cassi Giralt
En representació del Consell Municipal de Benestar Social
Titular: senyora Hasina Ahmed i Tapia
Associacions veïnals
En representació del Bell Resguard
Titular: senyor Jordi Coma
Suplent: senyor Marcelo Leoni
En representació Ciutat Jardí i Santa Madrona
Titular: senyor Jordi Saladich Magriñà
Suplent: senyor Miquel Daurella
En representació de la plaça del Doctor Ramon y Cajal
Titular: senyor Sergio Moreno Rodríguez
Suplent: senyor Miguel Ángel González Berenguer
En representació del carrer del Doctor Noé
Titular: senyor Ricardo Brunet Márquez
Suplent: senyora Lourdes Buireu Garreta
En representació del carrer del carrer de Sant Rafael.
Titular: senyor Xavier Fuster Nieves
Suplent: senyora Rita Terrades Estrada
Entitats no veïnals
En representació de la Casa Benèfica del Masnou
Titular: senyor Antoni Coll de la Parra
Suplent: senyor Enrique Farràs Graell
En representació del Casal d'Avis d'Ocata
Titular: senyor Francesc Valls Camps
10
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Suplent: senyor Andreu Francisco Sabat

En representació del Casal de la gent gran de Can Malet
Titular: senyor Antoni Giménez i Matheu
Suplent: senyora Teresa Vidal i Tió
En representació del Casino del Masnou
Titular: senyor Joaquim Pera i Crusat
Suplent: senyor Raül Pedroche i Clouté
En representació de l'ONG Ajuda al Desenvolupament.
Titular: senyora Esther Sarroca i Gil
Suplent: senyor Rafael Jariod Franco
Cinc persones a títol individual entre els 18 i els 67 anys
En representació de la franja de 18 a 27 anys:
Titular: senyora Viviana Torregrosa Ginesta
En representació de la franja de 38 a 47 anys:
Titular: senyora Mònica Fernández Giménez
En representació de la franja de 48 a 57 anys:
Suplent: senyora Maribel Ochando Rodríguez
Segon. - Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la
Corporació, en aplicació del disposat a l’art. 9 del Reglament del Consell de la Vila.
Tercer. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Quart. - Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1842, de data 3 de novembre de 2015,
en virtut del qual es nomenen els membres del Consell de la Vila.”
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor), hi
voten a favor.
5. Proposta d'aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Promoció
Econòmica
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Sí, gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. La proposta de reglament de Consell
Municipal de Promoció Econòmica, que avui sotmetrem a votació, substitueix el
Reglament municipal del Comerç. L’anterior Consell era un òrgan de participació format
per l’Ajuntament i per establiments comercials que va ser creat al 1998 i modificat al
2004. La voluntat de modificar l’anterior Consell neix per la necessitat d’incorporar els
diferents agents que intervenen en el teixit econòmic de la vila, ja que és important que
11
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tots els sectors hi estiguin representats. Per tant, suposa una modificació d’aquest
Consell, una adaptació i també una creació d’un consell municipal de promoció
econòmica. Com a òrgan sectorial de participació ciutadana, en l’àmbit econòmic, i que
tindrà una caràcter informatiu, consultiu i assessor en matèries vinculades al
desenvolupament socioeconòmic. Val a dir que aquest Reglament incorpora dues
esmenes que van presentar els grups d’Iniciativa per Catalunya-Verds- Esquerra Unida i
Alternativa i la CUP, que ambdues van ser incorporades en el text del Reglament.
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva la qual la proposta literalment diu el
següent:
“Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica, amb data 30 de setembre de
2015, en el qual es proposa que s’iniciï l’expedient per a la formació del Reglament de
Consell Municipal de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou.
Vist el decret d’alcaldia d’inici d’expedient de formació del reglament esmentat de data 1
d’octubre de 2015.
Vista l’acta de la reunió de la Comissió d’estudi per a la redacció del Reglament del
Consell Municipal de Promoció Econòmica, reunida en data 14 d’octubre de 2015, sessió
en la que es va examinar una proposta tècnica inicial a la que es van afegir un seguit de
modificacions i esmenes.
Vist l’avantprojecte de reglament resultant de la reunió de la Comissió d’estudi, que forma
part de l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica,
amb el text que consta en document annex.
Segon. Sotmetre el text de l’acord i el projecte de Reglament a informació pública pel
termini de 30 dies naturals, mitjançant edictes a publicar al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al web municipal. El termini esmentat començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Reglament que s’aprovi inicialment
es consideri aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit
posterior.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi haurien intervencions, endavant senyor Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Per anunciar que el nostre grup votarà a favor de la
proposta de Reglament, ja que el Govern ha dit que s’han acceptat totes les esmenes i
per afegir que esperem que el Consell de Promoció Econòmica esdevingui una eina real
de participació, tal com es planteja, i per esmentar que confiem que, tal com diu a la
definició del Consell, serveixi per fomentar el desenvolupament socioeconòmic del
Masnou, per millorar l’ocupació i per consolidar el teixit empresarial, i per dinamitzar el
turisme i el comerç del nostre municipi. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres vam presentar dues esmenes al Reglament del Consell Municipal de Promoció
Econòmica, una era a l'apartat de qui formava part d'aquest consell, és a dir, quins eren
els membres del Consell. Es va acabar refent aquest punt del text, de manera que va
quedar més inclusiu, ja que inicialment hi havia un seguit de sectors amb vinculació i
interès legítim amb la promoció econòmica del municipi i a nosaltres ens semblava que
en sobrava algun, com entitats bancàries, i que en faltaven d'altres, com cooperatives de
treball, artesans o productors. Finalment, es va acabar refent el text d’aquest punt, de
manera que es va eliminar la llista i així va quedar més inclusiu i obert a les diferents
formes de promoció econòmica.
La segona esmena es referia al mateix apartat i va ser un error de transcripció, això
semblava i així se'ns va dir, i va estar acceptada la nostra esmena.
Finalment, vam sol·licitar que, un cop es consensués el text, fos revisat per tal de garantir
la igualtat de gènere, i ens van dir que així seria, per tot això, hi votarem a favor. Moltes
gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras, doncs passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor), hi
voten a favor.
6. Massa salarial personal laboral 2015
La Sra. Sílvia Folch presenta aquest punt tot explicant:
La Llei reguladora de les bases del règim local disposa que les corporacions locals han
d’aprovar anualment la massa salarial del personal laboral de la seva corporació. La
massa salarial està integrada pel conjunt de retribucions salarials i extrasalarials i per les
despeses d’acció social. Segons la Llei de pressupostos generals de l’Estat les
retribucions del personal al servei del sector públic no podrà experimentar cap increment
respecte les vigents en el 31 de desembre del 2014, en termes d’homogeneïtat per als
dos períodes de comparació. L’any 2014, es va aprovar una massa salarial per al
personal laboral per import de 3.836.446,88 €. Per a l’any 2015, es proposa aprovar una
massa salarial per import de 3.811.832,96 €, segons càlculs que consten a l’informe
efectuat pel responsable del Departament de Recursos Humans i Organització.
La Sra. Sílvia Folch llegeix la part resolutiva la qual, literalment, diu el següent:
“Vist que l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local, disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial
del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressupostos generals de
l’Estat.
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Vist que l’article 20.Quatre de la Llei de 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2015 (LPGE), disposa que la massa salarial del personal
laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les
despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici 2014, exceptuant en
tot cas les prestacions i indemnitzacions de la seguretat social, les cotitzacions al sistema
de la seguretat social a càrrec de l’Ajuntament, les indemnitzacions corresponents a
trasllats, suspensions o acomiadaments, i les indemnitzacions per despeses que hagués
realitzat el treballador.
Vist que les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades
pel personal laboral en l’exercici 2014 en termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici
2015 puja la quantitat de 3.811.832,96 euros.
Vist l’informe del departament de Recursos Humans.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici
2015 per un import de 3.811.832,96 euros, en el que es computa les retribucions salarials
i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici
2014 en termes d’homogeneïtat del dos exercicis.
Segon. Publicar la massa salarial personal laboral al Butlletí Oficial de la Província (BOP)
i a l’e-Tauler.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem en la votació perquè, si bé és cert que
es va informar a la comissió informativa sobre aquest àmbit, no hem estat capaços de
poder distingir si era un compliment normatiu o simplement afectava els drets dels
treballadors. També sens ha dit que la part social no ha estat informada sobre el tema i,
per tant, ens abstindrem. Gràcies.
El sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí. Nosaltres teníem el dubte d'alguns conceptes que vam veure a l'expedient i que
corresponien a: suplències, gratificacions, complements de dedicació especial,
gratificacions especials, hores extres d'activitats i complement OAC. La responsable de
Recursos Humans ens va aclarir perfectament aquests conceptes i a qui anaven
destinats, i hem quedat conformes (aquests conceptes esmentats es corresponen a:
muntatge i desmuntatge de les garlandes de Nadal, personal per a les eleccions, hores
extres de la brigada per Festa Major, Sant Joan, Ple de Riure, etc.), substitucions de
baixes, jubilacions, nocturnitat, festivitat i les persones de l’OAC que treballen els dijous a
la tarda, fora de la seva jornada laboral; així que hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyora Folch, vol precisar alguna qüestió?
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La Sra. Sílvia Folch
Sí, bé, només per precisar. Tal com deia la senyora Crespo, semblava que no tenia o
informació suficient del perquè s’havia d’aprovar. La pròpia, meva explicació ja ho diu, la
Llei de bases del règim local diu que s’ha d’aprovar la massa salarial i la de pressupostos,
diu que hem de demostrar que aquesta aprovació no incrementa, respecte a l’any
anterior, la massa salarial; és a dir, les retribucions que percep el personal laboral. És per
normativa que ho hem de fer i no hi ha negociació prèvia, és un import que s’ha d’aprovar
pel Ple. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i
la CUP-PA (2 regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals d'ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor)
s'abstenen.
7. Modificació del conveni de la Xarxa de Museus Locals
La Sra. Neus Tallada presenta aquest punt tot explicant:
Moltes gràcies, bona nit. La modificació del conveni de la Xarxa de Museus locals ve
motivada per una comunicació que ens arriba el 5 d’agost de la Diputació de Barcelona,
on es proposa modificar el conveni per incorporar la col·laboració econòmica. La
diferència amb l’anterior conveni és que la col·laboració que rebíem fins ara era amb
espècie, podíem rebre col·laboració pel que fa a tècnics, cessió d’obres i, a partir d’ara, el
que podrem rebre, que no estem rebent encara, és col·laboració econòmica.
La Sra. Neus Tallada llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent:
“Vist l’informe de la tècnica de patrimoni del dia 14 d’octubre on es comunica que el dia
16 de maig de 2002 el Ple ordinari de l’Ajuntament del Masnou, va acordar l’ingrés a la
Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona, signant el conveni d’adhesió
corresponent.
Atès que el dia 5 d’agost de 2015 es va rebre al registre d’entrada una comunicació on
s’informava que la Diputació de Barcelona proposava modificar el conveni d’adhesió a la
Xarxa de Museus Locals per incorporar la col·laboració econòmica envers els seus
membres i actualitzar el seu contingut a les necessitats actuals dels seus membres.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la modificació del conveni en el marc d’adhesió a la Xarxa de Museus
Locals, que es va aprovar per la Comissió de Govern en sessió de data 28 de juny de
2001 de la Diputació de Barcelona i pel Ple municipal de l’Ajuntament del Masnou el dia
16 de maig de 2002.
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest nou conveni.
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Tercer. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a l’Oficina de Patrimoni
Cultural.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hi votarem a favor perquè entenem que és una millora
en les condicions del conveni, i també ens agradaria que aquest ajut que es vehicularà a
través de suport econòmic es pugui explicar de manera transparent en què serà invertit,
en quins recursos i en quines millores, respecte al museu local.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
La Sra. Neus Tallada
Només volia aclarir a la senyora Crespo que el que modifica el conveni és que a partir
d’ara podrem rebre aquesta col·laboració. No és ni que l’haguem sol·licitat, ni que
l’estiguem rebem. Vol dir que la podem rebre. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a la votació d’aquest punt.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla bé podríem tractar d’una manera conjunta el punt 8 i 9. Hi hauria algun
inconvenient per part dels diferents grups municipals? Si després es vol demanar votació
separada es faria, si s’escau, però passaríem a la presentació del punt 8 i del punt 9. Té
la paraula el senyor Quim Fàbregas.
8. Denunciar el conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Maresme per al
servei municipal de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges
lleugers
El Sr. Joaquim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies. En tot cas, una breu explicació abans de començar a exposar les dues
propostes d’acord. En sessió plenària, celebrada al novembre del 2014, es va aprovar el
procés de licitació del nou concurs de neteja viària i recollida de residus, i aquestes dues
propostes que portem a aprovació són conseqüència d’aquella aprovació ,perquè hem de
recuperar la competència per la gestió dels residus de paper i cartró, envasos i vidre per
una banda i, per una altra, hem de donar-nos d’alta a l’Agència Catalana de Residus.
Llavors, passo a resumir la primera proposta. El 17 de setembre del 98, l’Ajuntament va
aprovar la delegació al Consell Comarcal del Maresme de la competència en el servei
municipal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró, envasos i embalatges lleugers, i
l’aprovació de l’esborrany de conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.
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El dia 30 d’octubre, es va procedir a la signatura d’aquest conveni, el qual, en el seu punt
3, estableix que una de les causes d’extinció del conveni és el mutu acord entre les dues
parts.
El 9 d’octubre del 2014, l’Ajuntament va enviar un escrit al Consell Comarcal del
Maresme en el qual s’informava que s’estava en procés de licitació del nou servei de
recollida de residus i que es preveia que la prestació del servei de recollida selectiva de
totes les fraccions la faria l’empresa adjudicatària del concurs. En aquest moment, el
procés de licitació es troba en el Tribunal Superior de Justícia, ja que Fomento de
Construcciones y Contratas va presentar un recurs contenciós administratiu.
En aquests moments, s’està tramitant la peça separada de la suspensió instada per
Fomento, a la qual aquest Ajuntament s’ha oposat. Vist que cal iniciar els tràmits per la
denúncia del conveni i la recuperació de la competència del servei municipal de recollida
de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers.
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent:
“Relació de fets:
1. En la sessió de Ple de l’Ajuntament de 17 de setembre de 1998 l’Ajuntament va
aprovar la delegació al Consell Comarcal del Maresme de la competència del
servei municipal per a la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos i
embalatges lleugers i l’aprovació de l’esborrany del conveni entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament per al desenvolupament d’aquest servei.
2. El 30 d’octubre de 1998, l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del
Maresme van signar el conveni per a la prestació del servei de recollida selectiva
de vidre, paper i cartró i envasos i embalatges lleugers. En el punt 3 del conveni
s’estableix que una de les causes d’extinció és el mutu acord entre l’Ajuntament i
el Consell Comarcal del Maresme.
3. El 8 d’octubre de 2009, la Junta de Govern Local va aprovar denunciar el conveni i
declarar-lo vigent fins el 30 de setembre de 2013, retornant així les competències
a l’Ajuntament com s’estableix en l’article 42.1 i 42.2 del Decret 1/2009 de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la
intenció que, a partir d’aquesta data, el servei es realitzaria a través de l’empresa
encarregada de la gestió del servei de residus i neteja viària.
4. El 6 de juny de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar deixar sense efecte
l’acord adoptat en data 8 d’octubre de 2009, en el qual s’aprovava la denúncia
d’aquest conveni de col·laboració.
5. El 9 d’octubre de 2014, l’Ajuntament va enviar un escrit al Consell Comarcal en el
que s’informava que s’estava en procés de licitació dels serveis de recollida de
residus i de la neteja viària del municipi del Masnou, i que en els plecs es preveia
la prestació del servei de recollida selectiva de totes les fraccions per part de
l’empresa que en resultés adjudicatària.
6. Actualment, aquest procés de licitació es troba en el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, a la Sala del Contenciós Administratiu (en endavant TSJC), Secció
cinquena, que mitjançant escrit de data 15 de juny de 2015, rebut en aquest
Ajuntament el passat 23 de juny e 2015, va comunicar la interposició del recurs
contenciós administratiu número 210/2015 per part de Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. (FCC), contra la resolució del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic número 67/2015, de 13 d’abril, per la qual s’acorda
estimar el recurs interposat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament del Masnou de
data 19 de febrer de 2015, pel qual es va adjudicar el contracte de serveis de
recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del Masnou.
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7. El dia 31 de juliol de 2015 es va trametre l’expedient al TSJC i es va enviar
l’emplaçament als possibles interessats en aquest expedient de conformitat amb
l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa (LJCA).
8. En aquests moments s’està tramitant la peça separada de suspensió instada per
FCC, a la qual s’ha oposat aquest Ajuntament, sense que a la data hi hagi
resolució al respecte.
9. Vist que cal iniciar els tràmits per a la denúncia del conveni i la recuperació de la
competència del servei municipal per a la recollida selectiva de vidre, paper/cartró
i envasos/ embalatges lleugers.
10. Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient.
Fonaments de dret
1. Conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Maresme per al servei municipal de
recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/ embalatges lleugers subscrit amb
el Consell Comarcal del Maresme ( 1998)
2. Plec de prescripcions tècniques per a l’adjudicació dels serveis municipals de recollida
de residus, de la neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del
Masnou ( 2014)
3. Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació dels serveis municipals de
recollida de residus, de la neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal
del Masnou
4. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Denunciar el conveni subscrit el 1998 amb el Consell Comarcal del Maresme per
al servei municipal de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges
lleugers, amb efectes a partir del moment en que entri en vigor el nou contracte de
serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del Masnou.
L’entrada en vigor d’aquest nou contracte està vinculada a la resolució del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya del recurs contenciós administratiu interposat per FCC
contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic número 67/2015,
de 13 d’abril, per la qual s’acorda estimar el recurs interposat contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament del Masnou de data 19 de febrer de 2015, pel qual es va adjudicar el
contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del
Masnou.
Per aquest motiu, i atès que a data d’avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
encara no s’ha pronunciat sobre la suspensió, l’Ajuntament es compromet a concretar la
data de finalització del servei al Consell Comarcal del Maresme amb una antelació
mínima de 15 dies.
Segon. Recuperar la delegació de la competència del servei municipal per a la recollida
selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers.
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a l’Agència de Residus
de Catalunya.”
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9. Aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de
Catalunya i Ecoembalajes España, SA i conveni de col·laboració entre l'Agència de
Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio, SA sense afany de lucre
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué presenta aquest punt tot explicant:
I la segona proposta, com s’ha comentat ja, es va aprovar l’any 98 i és la delegació al
Consell Comarcal de la competència de la gestió de les tres fraccions de vidre,
paper/cartró i envasos/embalatges lleugers. Actualment, l’Ajuntament està en procés de
licitació del servei de recollida de residus i neteja viària del passeig Marítim i altres i en
aquest procés de licitació es preveu que aquest servei de recollida selectiva el prestarà
directament l’Ajuntament. La Llei 11/97 envasos i residus, preveu que les aportacions
econòmiques fetes per la pujada en el mercat d’envasos hauran de ser suficients per
cobrir, com a mínim, els costos addicionals que comportin a les administracions locals
que participin voluntàriament del sistema de recollida. I, per altra banda, la Llei d’envasos
preveu que els ens locals han de subscriure convenis amb les entitats acreditades per la
gestió dels residus; en aquest cas amb l’agència de Residus de Catalunya.
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva, la qual la literalment diu el següent
“
1. En la sessió de Ple de l’Ajuntament de 17 de setembre de 1998 es va aprovar la
delegació al Consell Comarcal del Maresme de la competència del servei
municipal per a la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos i
embalatges lleugers i l’aprovació de l’esborrany del conveni entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament per al desenvolupament d’aquest servei.
2. En data 30 d’octubre de 1998, l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del

Maresme van signar el conveni per a la prestació del servei de recollida selectiva
de vidre, paper i cartró i envasos i embalatges lleugers.
3. Actualment l’Ajuntament del Masnou, està en procés la licitació els serveis de

recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges en el terme municipal,
i el nou contracte preveu la gestió directa per part de l’Ajuntament de la recollida
selectiva de vidre, paper i cartró i envasos i embalatges lleugers.
4. Atès que l’Ajuntament està fent les gestions amb el Consell Comarcal del

Maresme per recuperar la competència de la recollida selectiva de vidre, paper i
cartró i envasos i embalatges lleugers.
5. La Llei 11/1997, d’Envasos i Residus d’Envasos ( en endavant, Llei d’Envasos),

preveu que les aportacions econòmiques fetes per la posada al mercat dels
envasos hauran de ser suficients per cobrir com a mínim els costos addicionals en
què incorrin les Administracions Locals que participin voluntàriament en el
sistema.
6. L’article 9 de la Llei d’Envasos estableix que la participació dels ens locals en el

sistema integrat de gestió d’envasos s’ha de dur a terme mitjançant la signatura
de convenis de col·laboració entre aquests i l’entitat a la que s’assigni la gestió del
sistema. Aquesta participació es duu a terme a través de les Comunitats
Autònomes a les que pertanyen els ens locals. En el nostre aquest cas, l’Agència
de Residus de Catalunya ha signat convenis marc amb les societats gestores dels
sistemes integrats de gestió de residus i residus d’envasos: Ecoembalajes España
S. A. (en endavant, Ecoembes) i Ecovidrio, SA sense afany de lucre (en endavant
Ecovidrio). Aquests convenis preveuen un seguit d’actuacions per promoure la
prevenció i la reducció de l’impacte dels envasos sobre el medi ambient i la gestió
dels residus d’envasos al llarg de tot el seu cicle de vida. També estableixen les
condicions econòmiques que aquests Sistemes Integrats de Gestió han de pagar
als ens locals per fer la recollida selectiva i la selecció dels envasos de paper i
19

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000015

19 de novembre de 2015

cartró i dels envasos lleugers (plàstic, metalls i brics), en el cas d’Ecoembes, i dels
envasos de vidre, en el cas d’Ecovidrio, que recullen els ens locals a través del
servei de recollida de residus implantat a cada municipi.
7. L’actual conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes es va

signar en data 22 de juliol de 2013 i té vigència fins a l’any 2018.
8. L’actual conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio es va

signar en data 2 d’abril de 2014 i també té vigència fins a l’any 2018.
9. Atès que la competència de la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos

i embalatges lleugers estava transferida al Consell Comarcal del Maresme, cal
tramitar l’adhesió als convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i
Ecoembes i Ecovidrio com a Ajuntament.
10. Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient.

FONAMENTS DE DRET
1. Conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Maresme per al servei de recollida
selectiva de vidre, paper i cartró i envasos i embalatges lleugers ( 1998)
2. Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació dels serveis municipals de
recollida de residus, de la neteja viària, passeig Marítim i platges del terme
municipal del Masnou ( 2014)
3. Plec de prescripcions tècniques per a l’adjudicació dels serveis municipals de
recollida de residus, de la neteja viària, passeig Marítim i platges del terme
municipal del Masnou ( 2014)
4. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus
5. Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos
6. Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España, SA.
7. Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat
Ecovidrio.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’adhesió al conveni marc signat entre l’Agència de Residus de
Catalunya i Ecoembalajes España S.A. i realitzar les gestions que siguin necessàries per
al compliment del present acord.
L’Ajuntament té coneixement del contingut del conveni marc, inclosos tots els seus
annexos, i resta obligat pel seu contingut en allò que sigui d’aplicació en funció del règim
competencial de gestió aplicable.
La data d’adhesió estarà vinculada a l’inici del servei de recollida de residus, neteja viària,
passeig marítim i platges del Masnou, que l’Ajuntament es compromet a concretar a
l’Agència de Residus amb una antelació mínima de 15 dies.
Segon. Aprovar l’adhesió al conveni marc signat entre l’Agència de Residus de Catalunya
i la societat Ecovidrio i realitzar les gestions que siguin necessàries per al compliment del
present acord.
L’Ajuntament té coneixement del contingut del conveni marc, inclosos tots els seus
annexos, i resta obligat pel seu contingut en allò que sigui d’aplicació en funció del règim
competencial de gestió aplicable.
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La data d’adhesió estarà vinculada a l’inici del servei de recollida de residus, neteja viària,
passeig marítim i platges del Masnou, que l’Ajuntament es compromet a concretar a
l’Agència de Residus amb una antelació mínima de 15 dies.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Intervencions per part dels grups? Senyor Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Primer, per dir que no hi ha inconvenient a votar les dues propostes alhora. Ja avanço
que el nostre posicionament serà a favor, però vull aprofitar aquest esdeveniment per
felicitar el Govern per rectificar.
De nou, una decisió que en el seu dia vam prendre el govern de PSC i ICV i que,
posteriorment, vostès van revocar. Ara, han de rectificar i assumir que la nostra decisió
era la bona direcció i no pas la de vostès. No ha estat la primera i, tal com apunten les
seves accions, doncs segurament no serà la darrera.
He revisat l’acord de la Junta de Govern Local del 6 de juny del 2013 i he llegit que van
basar la decisió de revocar la decisió prèvia de recuperar la gestió dels residus del
Consell Comarcal en un informe del cap de Manteniment de 22 de maig de 2013.
M’agradaria rebre’n una còpia i, per tant, prego al secretari que en prengui nota, no ja tant
per conèixer el contingut de l’informe ―que també―, sinó per saber quin és el cap de
Manteniment que el signa, ja que el mandat passat va ser per aquest sentit un període
convuls en aquest departament, amb canvis continus de la persona responsable i dels
regidors; tants que podríem fer un equip de futbol, com deuen recordar molts dels
presents. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del grup d’Iniciativa, senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hi votarem en contra, perquè interpretem que aquest
canvi no està degudament fonamentat amb un estudi de costos o amb uns avantatges o
inconvenients més enllà del que se’ns va explicar a la Comissió Informativa, que era la de
recuperar el pagament dels cànons aquests que ens podien donar si reciclàvem un tant
per cent important, i que ara es cobraven a través del Consell Comarcal. Bé, nosaltres
entenem que aquest canvi ha d’estar més fonamentat amb aquest estudi de costos que
fomentin o expliquin aquest canvi de gestió. Per tant, hi votarem en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Continuaríem les intervencions, per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Des dels anys 90, la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasosembalatges la presta el Consell Comarcal, gràcies al conveni que ara es vol denunciar.
Aquest conveni es va posar en marxa per donar resposta a la creixent necessitat i
preocupació envers la recollida selectiva i a la impossibilitat, per part de molts dels
municipis de la comarca, de tenir mitjans per recollir aquests residus per separat. Així que
el Consell Comarcal va posar les eines per facilitar el reciclatge. Però aquest sistema
tenia o té pros i contres:
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Els pros són que l'Ajuntament es desentenia de la gestió d'aquestes fraccions per baix
cost, per pocs diners per a l'Ajuntament, i els contres són que l'Ajuntament no veu ni un
duro (o ben poca cosa) de la venda d'aquests materials i dels retorns d'Ecoembes i
Ecovidrio, hi ha pocs contenidors al municipi, el Consell Comarcal assigna un nombre de
contenidors d’acord amb el total de població. Però, fixeu-vos que és insuficient, hi ha
moltíssimes àrees amb només contenidors de resta i orgànica i molt poques dels iglús de
colors verd, groc i blau; manca, a vegades, neteja dels contenidors per part del Consell
Comarcal, desbordaments de brossa, poc control real de quant es recicla i entenem que
per aquests motius s’ha decidit que l'Ajuntament vol assumir directament la recollida
d'aquestes tres fraccions, pensem que per posar més contenidors arreu, facilitant que la
gent no s'hagi de desplaçar excessivament per anar a tirar aquestes tres fraccions,
millorar la recollida selectiva, millorar la neteja, dur un control més directe del servei.
I per poder oferir aquest servei directament es fa necessari trencar amb el Consell
Comarcal i, com que era un conveni, s'ha d'extingir, i és el que ara es proposa i nosaltres
hi votarem a favor.
Dit tot el que hem dit, un cop l'Ajuntament reculli totes les cinc fraccions les haurà de dur
a algun lloc. I aquest lloc són les plantes de tractament. Però per poder dur els residus cal
que l'Ajuntament es doni d'alta com a proveïdor dels sistemes integrats de gestió (SIG)
per a envasos (ECOEMBES) i per a vidre (ECOVIDRIO). Aquestes adhesions són
gratuïtes, però és un tràmit indispensable per a qui gestiona els residus i poder rebre, a
més, els retorns que els sistemes integrats de gestió fan als proveïdors per la venda dels
materials que hi duen. Acaben sent força diners al llarg de l'any perquè, per exemple,
amb el paper l'Ajuntament, segurament rebrà diners de l'empresa gestora (a tant la tona o
com sigui) i d'Ecoembes també.
Per tant, entenem que el canvi de recollida serà positiu perquè serà directament
l'Ajuntament qui el controlarà, i que és necessari signar els convenis amb sistemes
integrats de gestió.
En resum, acaben sent tràmits necessaris. L'Ajuntament canvia la recollida i ho recollirà
tot a través d'una empresa externa i, per tant, s’ha de plegar del que teníem, que era el
del Consell Comarcal, i donar-se d'alta al Servei Integral per poder dur a terme el que
reculli.
Totes aquestes passes, a més a més, no són incompatibles amb el nostre ideari de
recollida municipalitzada. Per tant, en aquest punt també votarem a favor. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde. Molt breument, per anunciar que votarem a favor dels
dos punts, bàsicament, com ha comentat el ponent, el regidor corresponent, no sé si és
una conseqüència del nou contracte de recollida de brossa en el municipi. Esperem i
desitgem, perquè és una part fonamental del nou contracte, perquè d’aquí s’han de
derivar, doncs, uns ingressos superiors als que teníem fins ara, que havien de servir per
finançar el nou sistema de recollida al municipi del Masnou. I, per tant, desitgem que
aquest canvi, que a priori té molts números de ser molt més satisfactori del que venia
sent ara el prestat pel Consell Comarcal, no quedi només en un il·lusió sinó que sobre el
paper, finalment doncs, compleixi les expectatives que tots tenim dipositades. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas, vol precisar alguna qüestió? Endavant
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El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, gràcies senyor alcalde. Per agrair als grups municipals que han anunciat que votaran
a favor de les dues propostes. I, tal com ha explicat perfectament la regidora en
representació de la CUP, diguem-ne, jo crec que és un canvi millor. En el seu dia, abans
he dit una data i m’havia fixat en l’ordre del dia d’avui no, en el Ple del juliol del 14, es va
aprovar el procediment de contractació/licitació del contracte de neteja viària i recollida de
residus i en aquest acte, diguem-ne, o fruit d’aquest acte la conseqüència dels acords
d’avui. A partir de l’adjudicació d’aquest contracte i l’entrada en funcionament de la nova
empresa que ha de gestionar aquests serveis, diguem-ne, l’Ajuntament recollirà a través
d’aquesta empresa directament els residus i, per tant, ens hi hem de donar d’alta. Per una
banda, hem de recuperar la concessió que en el seu dia vam trametre o vam delegar en
el Consell Comarcal del Maresme, l’hem de recuperar per poder signar el conveni amb
l’Agència de Residus de Catalunya i així poder rebre el cànon corresponent que hi ha per
les diverses fraccions. Ara, actualment, estem donats d’alta a l’agència, però només per a
la matèria orgànica, que és l’únic residu del qual rebem retorn del cànon.
Aproximadament, el retorn previst per aquest 2015, per a la matèria orgànica, és d’uns
37.000 € aproximadament de les fraccions a les quals recuperem la concessió i signarem
conveni amb l’Agència de Residus de Catalunya. No s’ha fet l’estimació perquè el Consell
Comarcal del Maresme fa una recollida conjunta i, actualment, no sabem exactament el
nombre de tones que es recullen al Masnou. Perquè quan recullen al Masnou també
recullen a Teià i a altres municipis veïns.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació del punt 8 i 9, si no hi ha cap inconvenient.
Resultat: Els punts 8 i 9 s’aproven per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots en
contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra.
10. Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges i del mar
territorial 2016
El Sr. Romà López presenta aquest punt tot explicant:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom, si no hi ha inconvenient faré un
resum de l’informe de modificació del Pla d’Usos.
Els antecedents són el Ple municipal en sessió de 19 de gener de 2012, que va aprovar,
entre d’altres, el Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges i del mar
territorial i la sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre terme municipal per
al període comprés entre l’any 2012-2016. Enguany, cal modificar alguns aspectes del
Pla d’Usos, que seran vigents per la temporada d’estiu del 2016. Per altra banda, s’han
d’aprovar les dates de vigència del Pla d’Usos durant la temporada del 2016.
Propostes. Primera, incorporar els següents elements al Pla d’Usos per la temporada del
2016.
Primera proposta: Ampliar el canal de natació, es tracta d’ampliar el canal d’aigües
obertes per fer natació a la platja del Masnou, des de l’alçada del Port Esportiu fins al
municipi de Montgat, la platja d’Ocata cinc, tenint en compte i fent-ho compatible amb els
usos esportius de la platja, com podria ser la pràctica del surf.
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Segon. Rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda. Aquí hem de distingir entre
rampes de formigó i rampes de fusta. Les passarel·les de formigó: a la platja del Masnou
hi ha un passarel·la de fusta i a la platja d’Ocata cinc. Es proposa substituir el tram
d’aquestes passeres, que va des de l’inici de la platja fins a l’alçada de passeres de
formigó, que és fins on arriba la zona estable de la platja, i complementar el tram restant
fins al trencant de les onades amb passeres de fusta.
Les passeres de fusta. Per una banda, com s’ha comentat, se substituirà el tram inicial de
totes les passeres de fusta per passeres de formigó i, per l’altra, s’allargaran el màxim
possible les passeres de fusta, intentant que, com a mínim les ubicades a la platja del
Masnou i les de davant de la Plaça Llibertat, el baixador d’Ocata i l’avinguda de Mare de
Déu de Montserrat, arribin a tocar l’aigua, utilitzant tant passera de fusta fixa com
enrotllable.
Tercer. Línies de vida. Actualment, hi ha línies de vida instal·lades a continuació de totes
les passeres, excepte en dues. Per al 2016, està previst instal·lar línies de vida a
continuació de totes les passeres.
Quart. Espai de jocs infantils d’accés lliure i gratuït. Es tracta de definir un espai per a jocs
infantils d’accés lliure i gratuït, d’una superfície màxima de 15 metres, a instal·lar
voluntàriament per cada guingueta. Hi haurà unes normes de funcionament i la seva
instal·lació i manteniment recaurà exclusivament en l’adjudicatari de cada guingueta.
Cinc. Lavabo sense aigua. És per a la guingueta número 4. Actuació que es durà a terme
per part de l’adjudicatària de la guingueta número 4, que instal·larà un lavabo que
funciona sense aigua.
Plaques solars: actuació que es durà a terme per part de l’adjudicatària de la guingueta
número 4, que instal·larà en el sostre de la guingueta plaques solars per a la producció
d’aigua calenta sanitària.
Setè. Canviadors. La instal·lació d’un canviador a la platja del Masnou i un altre a la platja
d’Ocata. Els canviadors seran adaptats a persones amb problemes de mobilitat i d’accés
públic i gratuït.
Vuitè. Zones saludables sense fum. Es tracta d’un espai a la platja d’Ocata on es vol
promocionar un estil de vida saludable definint les zones sense fum. L’espai serà acotat i
delimitat per un rectangle format entre les passeres ubicades al davant del carrer Tomàs
Vives i al davant del carrer Capitans Comelles, la línia de les papereres fixes i el mar.
Novè. Papereres. S’instal·larà una línia de papereres al costat de les passeres durant la
temporada d’estiu per reforçar les papereres que hi ha de manera fixa actualment a la
platja. Es posaran entre dues i quatre papereres a cada punt.
Desè. Redistribució del servei de socorrisme a la platja d’Ocata. Instal·lació per una
banda d’un mòdul de salvament avançant, instal·lació d’una cadira de vigilància a la zona
del davant de la plaça Llibertat, atès que l’amplada de la platja d’Ocata fa aconsellable
acostar el servei de vigilància a la zona on es concentren el banyistes.
Proposta número 2. Aprovar les dates d’obertura o instal·lació dels diferents elements del
Pla d’Usos que s’especifica en les fitxes adjuntes.
Per altra banda, volia comentar que no s’han presentat esmenes per part del Grup
Municipal de la CUP, que va presentar un informe a la Comissió Informativa en el qual
estudiava la possibilitat de limitar una zona de surf a la platja del Masnou. Ens hem reunit
amb la CUP i els regidors de les respectives regidories afectades i, atès que serà el
servei de socorrisme l’encarregat de gestionar la zona de surf durant l’horari de
socorrisme i que aquest proper any es farà un nou contracte de socorrisme, s’ha decidit
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esperar a que hi hagi un adjudicatari del servei de socorrisme per desenvolupar-ho i fer
una nova modificació del Pla d’Usos corresponent a la delimitació d’una zona de surf a la
platja del Masnou per a la propera temporada de l’estiu 2016. Moltes gràcies.
El Sr. Romà López llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent:
“Relació de fets:
1. El Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General
per al Desenvolupament i Execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes,
estableix l’obligatorietat per part dels ajuntaments de sol·licitar l’autorització per a
l’explotació dels serveis de temporada en cas que aquests vulguin explotar-los.
Aquesta sol·licitud es fa a través del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada
de les platges.
2. L’apartat B.1 del Reial Decret 1404/2007 de traspàs de funcions i serveis en matèria
d’ordenació i gestió del litoral a la Generalitat de Catalunya, estableix com a funció
de la Generalitat de Catalunya la gestió i atorgament de les autoritzacions i usos de
temporada a les platges i del mar territorial. L’ens de la Generalitat de Catalunya
encarregada d’aquesta tasca és el Servei de Costes de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.
3. El ple municipal en sessió de 19 de gener de 2012 va aprovar, entre d’altres, el Pla
de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i del mar territorial i la
sol·licitud de les autoritzacions corresponents del nostre terme municipal per al
període comprès entre l’any 2012 i el 2016. Aquest pla es va modificar per Decret de
data 8 de febrer de 2012 i ratificar en el ple de 16 de febrer de 2012 i en les sessions
de ple de data 21 de febrer de 2013 i 22 d’abril de 2015.
4. Enguany, cal modificar alguns aspectes del pla d’usos, que seran vigents fins a la
temporada d’estiu 2016.
5. Per altra banda, s’han d’aprovar les dates de vigència del pla d’usos durant la
temporada 2016.
6. Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient amb data 4 de novembre de
2015, on s’especifiquen els elements a incloure o modificar, i al qual adjunta les fitxes
amb el detall de les dates d’obertura de cada element inclòs en el Pla d’usos de la
platja del nostre terme municipal corresponent a la temporada d’estiu 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges i del mar territorial per a la temporada 2016.
Segon. Sol·licitar el permís al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya de les dates d’obertura per a la temporada d’estiu 2016 dels elements
inclosos en el Pla d’usos de la platja 2012-2016 del Masnou.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor López. Intervencions? Senyor de las Heras
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El Sr. Federico de las Heras
Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde. El nostre vot, evidentment, serà a favor, no té altre
sentit. No tindria sentit en contra, el que sí que faria és una observació. L’any passat,
algunes de les passeres van trigar a instal·lar-se. Jo el que demanaria és que aquest any,
com a mínim, es fes amb prou antelació per evitar el que va passar l’any passat, que ens
vam trobar amb temporada de platja i algunes passeres encara estaven a mig instal·lar.
Només és això, gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres anunciem que el nostre vot serà una abstenció. No
pas per no estar d’acord amb el contingut exposat pel regidor. Reconeixem que,
evidentment, hi ha una millora substancial en els serveis que s’ofereixen a la platja però,
com li hem comentat anteriorment, doncs, nosaltres entenem que sí que hi ha un
problema de forma i és que pensem que aquest debat s’hauria d’haver tingut en el si de
la comissió de platges, que, per altres motius, ens ha comentat que no s’ha pogut
convocar amb temps i forma. Per tant, jo el que volia era agrair al regidor, felicitar-lo per
aquesta actitud de servei i de voler informar a tots els grups de les seves qüestions, i bé,
plena disposició per arribar a acords. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Noy
La Sra. Laia Noy
Malgrat que trobem discutibles algunes qüestions i que s’ha decidit posposar les nostres
propostes per a una posterior modificació abans de l’inici de la temporada, el nostre grup
votarà a favor a les modificacions del Pla d’Usos per a la temporada 2016.
Des de la CUP vam fer arribar a la regidoria de Medi Ambient un seguit de propostes
relatives a la seguretat de les persones banyistes, així com la necessitat d’acotar zones
per tal de compatibilitzar l’esport de surf durant la temporada d’estiu.
Durant els darrers anys estem veient com el surf i el surf de rem tenen cada any amb més
adeptes, i ja a ningú se li fa estrany veure’ls cavalcar damunt les onades a les platges del
poble. Com sabem, el Mediterrani és un mar generalment tranquil, i més encara a l’estiu,
però quan aquestes condicions es donen en plena temporada de platja, la confluència de
banyistes amb aquestes activitats nàutiques poden comportar certes situacions
conflictives o, fins i tot, de greu risc. A més a més, és precisament quan el mar està
embravit que es produeixen el major nombre d’ofegaments a les costes catalanes, sovint
fruit d’una imprudència, però també fruit de la manca d’informació.
En resum, la nostra proposta tindria dos objectius; bé, un objectiu i dos propòsits:
Una zona apta per al surf: d’una banda, caldria senyalitzar amb banderes mòbils les
zones aptes per al surf, tal com succeeix en d’altres platges on el surf és un esport
habitual, i les socorristes són les responsables d’ubicar i acotar, algunes vegades,
aquestes zones segons creguin convenient i acord amb les condicions meteorològiques,
afluència de banyistes, etc.
Segon punt, la senyalització d’informació de seguretat per al bany: caldria instal·lar uns
plafons informatius a peu de platja en els quals hi hauria, d’una banda, informacions
genèriques relatives al funcionament de la zona de surf, el canal de natació d’aigües
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obertes, canals de sortida d’embarcacions, així com informació genèrica dels corrents i
perills en condicions marítimes adverses. D’altra banda, en aquests plafons hi hauria
també un espai reservat per a les socorristes, que completarien diàriament amb
informacions relatives a les condicions per al bany, funcionament o no de la zona de surf,
existència de meduses o d’altres qüestions d’interès.
Quant a les propostes a incorporar al Pla d’Usos 2016, no veiem amb gaire bons ulls la
instal·lació de canviadors a la platja: no veiem bé ni tampoc els costos que s’estimen a la
proposta, i menys encara en l’opció d’aparador publicitari. Pensem que ja tenim unes
platges prou artificialitzades com per afegir-hi més elements distorsionadors que res
tenen a veure amb l’espai de tranquil·litat i gaudi que haurien de ser les nostres platges.
Però, com ens ha comentat el senyor regidor López, esperem poder discutir aquestes
propostes (i també les nostres) en els propers mesos. Així que votarem un sí, però una
mica crític.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Noy. Per part de Ciutadans, senyor Fontcuberta.
El Sr. Joan Fontcuberta
Bona nit, senyor alcalde, bona nit a tothom. Nosaltres votarem sí al projecte aquest, tenint
en compte una mica el que diuen els nostres companys de la CUP: importantíssima la
seguretat, i discrepem una mica amb el tema publicitari. Jo crec que si això representa un
ingrés per a l’Ajuntament i el cost ens baixa, jo crec que hauríem de fer aquest tema de
publicitat que el senyor López ens ha proposat. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor López Bolart
El Sr. Romà López
Simplement, volia agrair els grups municipals que hi votin a favor. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passaríem a la votació del punt desè.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors), s'absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Continuaríem amb l’ordre del dia i, ara, abans de passar a l’apartat de control tenim una
proposta d’urgència per a aquest Ple, que és la resolució d’un recurs de reposició
interposat pel Grup Municipal de la CUP respecte al conveni amb el Departament de
Territori i Sostenibilitat respecte al transport públic de viatgers urbà. Si el regidor vol
explicar la urgència. I si no hi ha cap intervenció sobre la urgència passaríem a la votació
de la urgència.
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El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, gràcies senyor alcalde. A veure, la urgència ve determinada perquè en el Ple del mes
d’octubre es va aprovar el conveni, el qual ha esmentat. L’entrada en vigor d’aquest o la
nova empresa que prestarà el servei es preveu per al dia 29 de desembre i, és clar, no
podem esperar al mes de desembre a portar a aprovació l’estimació o no del recurs
presentat per la CUP.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció al respecte? Doncs, si els sembla passaríem
a votar la urgència.
Fora de l’ordre del dia es presenta una proposta d’urgència
Resultat: S’aprova la urgència per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots
d’abstenció.
Votació: Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara, si els sembla passaríem a l’exposició de la proposta per part del senyor Quim
Fàbregas, que té la paraula.
El Sr. Joaquim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant:
Diu per l’acord de Ple del 15 d’octubre del 2015 en virtut el qual es va aprovar el conveni
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa
Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis
regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou, aquest acord va ser,
bé en data 9 de novembre el Grup Municipal de la CUP va presentar un recurs de
reposició. Aquest recurs, bàsicament i breument, feia constar que en l’expedient no hi
havia un estudi de mobilitat que determinés les necessitats de la població i del transport
públic.
També exposava que s’havia informat, per part de la Intervenció municipal, i que la forma
de gestió per la qual s’opti o s’optés, bé sigui directa o indirecta, ha de respectar l’article 9
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. L’informe emès per la tècnica de mobilitat fa constar
que en el pla de mobilitat del Masnou, actualment vigent, ja hi ha una diagnosis sobre el
transport urbà del municipi. Aquesta diagnosi o aquests paràmetres que fixen aquesta
diagnosi han servit per signar un contracte programa amb l’AMTU per a la millora del
servei del transport públic fins al dia d’avui. A més, aquest Pla de mobilitat actualment es
troba en procés de revisió, circumstància que reforça encara més el fet que s’hagi signat
un conveni d’aprovació, bé, aquest conveni que ha estat impugnat pel Grup Municipal de
la CUP, la durada del qual és d’un any prorrogable.
Aquest conveni opina, hi ha un informe de la tècnica de mobilitat, que diu que és
necessari per mantenir i millorar l’oferta de transport urbà i interurbà al Masnou i
assegurar la seva interconnexió amb altres línies interurbanes.
Finalment, exposa en l’informe, que en l’àmbit dels municipis que conformen l’associació
de municipis amb transport urbà, l’AMTU, no existeix cap precedent sobre la gestió
directa d’aquest tipus de servei. Per tant, a la conclusió, l’informe de la tècnica de
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mobilitat proposa desestimar les al·legacions contingudes en el recurs de reposició
interposat pel Grup Municipal de la CUP.
D’altra banda, l’informe emès per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, diguem-ne,
estableix que el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, estableix que l’Administració de la Generalitat i els ens
locals poden establir convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb la
finalitat d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa. Considera, també, que en l’article previst, el 85.2 de la Llei de bases de
règim local, per determinar quina és la forma més sostenible i eficient entre les formules
de gestió directa i de gestió indirecta del servei, s’ha de tenir en compte que aquesta
anàlisi únicament s’ha d’efectuar en els casos d’implantació de nous serveis que
l’Ajuntament no prestava el dia 31 de desembre del 2013, data d’entrada en vigor de la
LARSAL. En el cas del Masnou, el servei de transport públic de viatgers es presta des de
l’any 65 i sempre mitjançant la fórmula de gestió indirecta, concretament a través d’una
concessió administrativa.
Per tant, no ens trobem ni davant d’un nou servei ni davant d’una fórmula diferent de
prestar. En referència a l’aplicació de l’article 9 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha
de manifestar que en la prestació d’aquest servei no exerceixen funcions que
corresponen en exclusiva als funcionaris públics, atès que no suposa l’exercici d’autoritat.
Les conclusions d’aquest informe, de la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, també
proposa desestimar les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat pel
Grup Municipal de la CUP.
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el
següent:
Resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal de la CUP contra
l'acord de Ple de l'Ajuntament del Masnou de data 15 d'octubre de 2015, en virtut
del qual es va aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport
Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'empresa Casas, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers urbà i interurbà al Masnou
“Vist el recurs de reposició interposat amb data 9 de novembre de 2015 pel grup
municipal de la CUP contra l’acord del Ple de data 15 d’octubre de 2015 en virtut el qual
es va aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà
al Masnou, en el qual manifesta en síntesi el següent:
-

-

-

Que no consta en l’expedient ni un estudi de mobilitat que determini les necessitats
de la població en mobilitat i transport públic, ni un estudi que avali que aquest servei
públic es gestionarà de la forma més sostenible i eficient, de manera que
s’incompleix el que estableix l’article 21 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Que no ha informat Intervenció municipal sobre la sostenibilitat financera i, per tant,
no s’ha donat compliment al que preveu l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Que la forma de gestió per la qual s’opti, sigui directa o indirecta, ha de respectar el
que disposa l’article 9 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel que fa referència a
l’exercici de les funcions que corresponen en exclusiva a funcionaris públics.

Vist l’informe tècnic emès en data 18 de novembre de 2015 per la tècnica de Mobilitat en
el qual manifesta textualment el següent:
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“Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2015 va aprovar el
conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a
la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport
públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou, en virtut del qual a partir del dia 29 de
desembre de 2015 el conveni desplegarà el seus efectes.
En data 9 de novembre de 2015 va tenir entrada en el registre general d’aquest
Ajuntament el recurs de reposició del grup municipal de la CUP, entre d’altres qüestions,
manifesten que no consta en l’expedient ni un estudi de mobilitat que determini les
necessitats de la població en mobilitat i transport públic, ni un estudi que avali que aquest
servei públic es gestionarà de la forma més sostenible i eficient, de manera que
s’incompleix el que estableix l’article 21 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
En data 28 de desembre de 2015 finalitza el contracte de concessió del servei d’autobús
urbà, el qual és improrrogable.
Consideracions
A la vista de l’exposat, i sense perjudici de les consideracions jurídiques que puguin
realitzar els serveis jurídics de l’Ajuntament en relació a les al·legacions contingudes en el
recurs de reposició interposat pel grup municipal de la CUP, des d’un punt de vista
exclusivament tècnic es considera el següent:
-

Pel que fa a la referència continguda en el recurs de reposició sobre la manca d’un
estudi de mobilitat que determini les necessitats de la població en mobilitat i transport
públic, s’ha de manifestar que el Pla de mobilitat del Masnou, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en data 21 de juliol de 2006, va realitzar un diagnòstic sobre el transport
urbà del municipi i per tant es va disposar d’un coneixement fundat dels
condicionants de la mobilitat local en relació a aquesta qüestió, així com les
característiques de la oferta i la demanda, d’una valoració dels problemes i conflictes
actuals i per tant la identificació de les potencialitats existents al municipi del Masnou.
De manera que el Pla de Mobilitat actualment vigent conté un estudi dels paràmetres
bàsics que regeixen el servei de transport públic urbà, els quals han estat
desenvolupats a través del contracte Programa de l’AMTU per a la millora del servei
de transport públic urbà actual.
Aquest Pla de Mobilitat actualment es troba en procés de revisió, circumstància que
reforça encara més el fet que s’hagi signat el conveni l’aprovació del qual s’ha
impugnat, donat que únicament vincula a les parts pel termini d’un any, a la vista de
les conclusions del nou pla, es modificarà el conveni per adaptar el servei a les noves
determinacions.

-

Així mateix, tal i com feia constar en el meu informe de data 29 de setembre de 2015,
obrant en l’expedient d’aprovació del conveni, l’Ajuntament del Masnou considera
necessari mantenir i millorar l’oferta de transport públic urbà i interurbà del Masnou
assegurant la seva deguda connexió i coordinació a fi de garantir un millor servei als
usuaris, a través de la signatura d’un conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de
Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA.

-

Finalment, cal tenir en compte que, en l’àmbit dels municipis que formen part de
l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) no existeix cap precedent
sobre gestió directe d’aquest tipus de servei.
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Conclusions
Per tot l’exposat, considero que s’han de desestimar les al·legacions contingudes en el
recurs de reposició interposat pel grup municipal de la CUP contra l’acord de Ple de
l’Ajuntament del Masnou de data 15 d’octubre de 2015, en virtut del qual s’aprova el
conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i
l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels
serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou.
Tenint en compte que el 28 de desembre de 2015 finalitza el contracte de concessió de
prestació del servei d’autobús, i que per tant el dia 29 de desembre de 2015 el conveni,
l’aprovació del qual s’ha impugnat, ha de desplegar els seus efectes, es considera
justificat que s’inclogui d’urgència aquest assumpte en l’ordre del dia de la sessió del ple
de novembre.”
Vist l’informe jurídic emès en data 18 de novembre de 2015 pel secretari general de
l’Ajuntament i per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori en el qual manifesten
textualment el següent:
“Antecedents:
En data 9 de novembre de 2015 la Sra. Sandra Miras i Martínez, en representació del
Grup Municipal de la CUP va presentar un recurs de reposició contra l’acord del Ple
municipal de data 15 d’octubre de 2015 en virtut del qual es va aprovar el conveni signat
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat
del Transport Metropolità, l’empresa Casas i l’Ajuntament del Masnou per a la millora de
les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers urbà i interurbà del Masnou, en el qual al·legava, en síntesi, el següent:
-

-

-

Que no consta en l’expedient ni un estudi de mobilitat que determini les
necessitats de la població en mobilitat i transport públic, ni un estudi que avali que
aquest servei públic es gestionarà de la forma més sostenible i eficient, de manera
que s’incompleix el que estableix l’article 21 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Que no ha informat Intervenció municipal sobre la sostenibilitat financera i, per
tant, no s’ha donat compliment al que preveu l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Que la forma de gestió per la qual s’opti, sigui directa o indirecta, ha de respectar
el que disposa l’article 9 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel que fa
referència a l’exercici de les funcions que corresponent en exclusiva a funcionaris
públics.

Per tot l’exposat sol·licitaven que sigui revocat l’acord del Ple de data 15 d’octubre de
2015 d’aprovació del referit conveni i que es prorrogui l’actual servei fins que s’elabori un
estudi que determini quina és la millor forma de gestió de l’autobús urbà.
En data 18 de novembre de 2015 la tècnica de mobilitat de l’Ajuntament ha emès informe
en el qual manifesta, en síntesi, que el Pla de Mobilitat del Masnou, actualment vigent,
aprovat en data 21 de juliol de 2006, conté una anàlisi del transport urbà de viatgers del
municipi, que en l’expedient per aprovar el conveni obra un informe tècnic en el qual es
justifica la signatura del conveni, i que en l’àmbit dels municipis que formen part de
l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) no existeix cap precedent sobre
gestió directe d’aquest tipus de servei.
Fonaments de dret:
L’article 57 del mateix text legal, el qual preveu la possibilitat de subscriure convenis de
col·laboració entre les administracions locals i l’Administració General de l’Estat o de les
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Comunitats Autònomes, a fi de millorar l’eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Per la seva banda, l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que
l’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir convenis sobre serveis
locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar fórmules d’assistència i
cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
L’article 85.2 de la Llei de les Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei
27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en
el contingut del qual es fonamenta pràcticament tot el recurs presentat.
L’article 103.3 del decret legislatiu 2/2001, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 82.3 del Real
Decret pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals i l’article 34.1 del Reglament Orgànic Municipal del Masnou, preveuen
que per raons d’urgència degudament motivades, s’incloguin assumptes en l’ordre del dia
de les sessions ordinàries del Ple que no hagin estat prèviament informats per les
comissions informatives corresponents.
Consideracions:
En relació a les al·legacions presentades s’ha de manifestar el següent:
-

En quant a la manca d’un Estudi de Mobilitat que determini les necessitats de la
població en mobilitat i transport públic, ens remetem a l’informe emès per la
tècnica de Mobilitat en data 18 de novembre de 2015.

-

Pel que fa a l’anàlisi previst a l’article 85.2 de la Llei de les Bases de Règim Local,
per determinar quina és la forma més sostenible i eficient entre les fórmules de
gestió directa i de gestió indirecta del servei, s’ha de tenir en compte que aquest
anàlisi únicament s’ha d’efectuar en els casos d’implantació de nous serveis que
l’ajuntament no prestava el dia 31 de desembre de 2013, data d’entrada en vigor
de la LRSAL.
En el cas del Masnou, el servei de transport públic de viatgers es presta des de
l’any 1965, i sempre mitjançant la fórmula de gestió indirecta, concretament a
través d’una concessió administrativa. Per tant, no ens trobem ni davant d’un nou
servei, ni davant d’una fórmula diferent de prestar-lo, atès que el conveni amb la
Generalitat a l’empara de l’art. 30.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor,
suposa la integració de tot el servei de transport urbà i interurbà per a la millor
coordinació i prestació que continuarà realitzant una empresa especialitzada del
sector.
En aquest sentit, s’ha de dir que les lleis, per naturalesa, projecten la seva
vigència cap el futur, a menys que la pròpia llei ho estableixi clarament i sempre
que no es vulneri el principi general del dret, amb rang constitucional,
d’irretroactivitat de les normes desfavorables.
Aquest debat, es va plantejar en relació al nou art. 7.4 LBRL – que en essència
també seria aplicable al que determina l’art. 85.2 que ens ocupa - quan diu que les
entitats locals només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera, no es
presti el mateix servei de forma simultània per altra Administració i s’autoritzi per
l’Administració competent per raó de la matèria.
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De fet, l’últim avantprojecte de la LRSAL (febrer de 2013) contemplava una
Disposició Transitòria Novena que obligava als municipis a avaluar tres mesos
després de la entrada en vigor, tots els serveis que es prestaven en base a
competències distintes de les pròpies i les delegades, seguint els requisits i
procediment fixat a l’art. 7.4; és a dir, projectava la llei cap el passat. Tanmateix el
projecte de llei aprovat pel Govern i que es va remetre a les Corts Generals i la llei
finalment aprovada ja no incloïen aquesta Disposició ni cap que per extensió
obligués als Ajuntaments a avaluar la fórmula de prestació (gestió directa o
indirecta) de tots els serveis públics en els termes del nou article 85.2, per la qual
cosa entenem que els requisits i procediment del 7.4 com del 85.2, es refereixen
només als nous serveis la prestació dels quals hagi començat després de 31 de
desembre de 2013, data d’entrada en vigor la LRSAL, que insistim no és el cas
del transport públic que es presta des de l’any 1965 mitjançant gestió indirecta.
Per altra banda, els informes i estudis als que fa referència l’article 85.2 de la Llei
de les Bases de Règim Local, es refereixen als casos en que l’administració
pretén optar per les formes de gestió directa, mitjançant les fórmules de creació
d’una entitat pública empresarial local o una societat mercantil local, però en cap
cas es refereix a la gestió indirecta del servei.
Finalment, cal tenir en compte, tal i com posa de manifest la tècnica de mobilitat
en el seu informe d’aquesta mateixa data, que en l’àmbit dels municipis que
formen part de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) no existeix
cap precedent sobre gestió directa d’aquest tipus de servei.
-

En referència a l’aplicació de l’article 9 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha
de manifestar que en la prestació d’aquest servei no s’exerceixen funcions que
corresponguin en exclusiva als funcionaris públics, donat que no suposa l’exercici
d’autoritat.

Conclusions:
De conformitat amb els antecedents i dels fonaments jurídics anteriorment exposats i a la
vista de l’informe emès per la tècnica de Mobilitat es considera que s’han de desestimar
les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat pel grup municipal de la
CUP.
Pel que fa a la inclusió de l’assumpte fora de l’ordre del dia, la tècnica de mobilitat ha
motivat la urgència, per tant, abans de sotmetre’l a votació, el Ple haurà de ratificar la
seva inclusió en l’ordre del dia.”
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat
pel grup municipal de la CUP contra l’acord de Ple de l’Ajuntament del Masnou de data
15 d’octubre de 2015, en virtut del qual es va aprovar el conveni entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de
les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers urbà i interurbà al Masnou, d’acord amb l’informe tècnic emès per la tècnica de
mobilitat i l’informe jurídic emès pel secretari i per la tècnica de gestió de l’Àrea de
Territori en data 18 de novembre de 2015, els quals consten literalment transcrits en la
part expositiva del present acord.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al grup municipal de la CUP.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer per explicar que ens hem abstingut en la votació
respecte de la urgència perquè entenem que, com deia el regidor, fa molts i molts anys
que aquest servei es presta a través d’una empresa externa i, per tant, hi ha hagut anys
suficients, sobretot quatre, els quatre darrers, per presentar una proposta alternativa que
hagués pogut permetre que no s’hagués hagut de debatre aquest tema pel procediment
d’urgència.
També per anunciar que votarem en contra de la proposta de desestimació del recurs
perquè nosaltres ja ho hem comentat diverses vegades i, sobretot, hem presentat una
moció el mes de juliol d’aquest mateix any, en la qual quedava clar que érem contraris a
mantenir l’explotació del servei per part d’una empresa externa. No dubtem que sigui
legal, com deia el regidor, la possibilitat que el Govern estableixi convenis per fer aquesta
explotació a través d’una empresa aliena a l’Ajuntament. Però entenem que això no
justifica el que, malgrat que sigui legal, el Govern es negui a efectuar un estudi que
permeti saber si, efectivament, amb aquesta explotació, sobre el paper almenys, sobre el
paper en números, l’Ajuntament o el municipi guanya o perd diners respecte a prestar
aquest servei per iniciativa pròpia, que és el que manté el nostre grup municipal. I per
tant, creiem que quan el Govern es nega a aquesta possibilitat d’estudi és o bé perquè té
mandra de fer-ho o bé perquè realment està convençut que, segurament, els números
sortirien en contra de la seva voluntat de continuar mantenint externalitzar el servei. I
volem reiterar el compromís que el nostre grup ja va fer en el Ple en el qual es va aprovar
aquest conveni, que el nostre grup hi va votar en contra, que quan es tornin a plantejar o
posar sobre la taula possibles propostes de mantenir la pròrroga d’aquest contracte hi
continuarem votant en contra. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres hem presentat un recurs de reposició contra l'acord del Ple del mes passat:
Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del
Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora
dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou, perquè
entenem que, abans de signar aquest conveni, és absolutament necessari tenir un estudi
de mobilitat que determini les necessitats de la població en mobilitat i transport públic.
Vist que s'han elaborat alguns informes sobre el que ofereix aquest conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA i no
al revés, com hauria de ser segons les necessitats de la població. I també que no s'ha fet
cap estudi que avali que aquest servei públic es gestionarà de la forma més sostenible i
eficient.
I, d'altra banda, cal un estudi que asseguri la gestió d'aquest servei públic de la forma
més sostenible i eficient.
Pel que fa a l'estudi de mobilitat: Entenem que és imprescindible fer aquest estudi que
determini les necessitats de la població, basat en l’orografia del poble, les usuàries que
utilitzen aquest transport, les campanyes per incentivar l'ús del transport públic,
campanyes que informin dels diferents títols de transport, les parades, els horaris, les
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freqüències de pas, els preus dels bitllets, les bonificacions o reduccions i que el servei
sigui respectuós amb el medi ambient.
Pel que fa a l'estudi que avala que aquest servei públic es gestionarà de la manera més
sostenible i eficient, entenem que no fer-lo no s'ajusta a dret i pretén esquivar l'aplicació
del punt vint-i-u de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local, (LRSAL). Per aquests motius sol·licitàvem que fos revocat aquest
acord del Ple i que es prorrogués l'actual servei fins que estigués elaborat aquest estudi, i
el regidor ens respon que hi ja hi ha un Pla de Mobilitat, però, és clar, hi veiem un
problema, que aquest és de 2006 i estem a 2015, apunt de 2016 i, òbviament, aquest Pla,
que té deu anys d'antiguitat, no pot de cap manera plasmar les necessitats reals i actuals
del municipi. A més, ens diu que aquest Pla de mobilitat actualment es troba en procés de
revisió i que aquesta circumstància reforça encara més el fet que s’hagi signat el conveni,
l’aprovació, atès que únicament vincula les parts pel termini d’un any, a la vista de les
conclusions del nou Pla, es modificarà per adaptar el servei a les noves determinacions.
Doncs, no senyor, normalment, en un lloc normal, primer es fa el Pla i l'estudi i després,
en funció del resultant, es pren una decisió o una altra i no a l’inrevés. Bé, a casa meva
ho fem així, primer fem un projecte i després fem les obres i no a l’inrevés.
Cinquanta anys amb el mateix servei de bus urbà i ara, ràpidament, a fer les coses
malament i de presa, però quants anys fa que són vostès regidors? Quants? Que no han
tingut temps de mirar-s'ho...? No els fa vergonya?
Sàpiguen que estarem pendents de l'autobús i que, per nosaltres, això no acaba aquí, ni
acaba així. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Per part de Ciutadans.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, per anunciar que nosaltres votarem a favor de la proposta
en consonància o congruència del que vàrem votar en el darrer Ple, en què vam donar
suport a la proposta presentada per l’Equip de Govern.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Fàbregas, vol precisar algun aspecte.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sense entrar molt en detalls, però comentar,diguem-ne, abans he fet referència a un
contracte programa que tenim amb l’AMTU, que ha servit, entre altres coses, per millorar
l’actual línia de transport urbà fent les parades més accessibles, instal·lant marquesines,
adquirint un vehicle accessible i també ampliant la línia fins al sector d’Ocata. D’estudis
se n’han fet, de fet hi ha un estudi de l’any 2010 en el qual preveu tres propostes de
millora, de les quals se n’han d’aplicar una, que era l’ampliació de la línia fins al sector
d’Ocata per arribar al CAP d’Ocata. Les altres dues propostes, que consistien a doblar la
línia, és clar, tenien un cost econòmic important. D’ençà d’aquest estudi fins a dia d’avui
jo no recordo que cap Grup Municipal hagi proposat incorporar en els pressupostos de
l’Ajuntament, no sé, 200.000 o 300.000 més perquè aquest estudi sobre la millora del
transport públic sigui una realitat.
Després, vostès, en el seu recurs, parlen que s’han de fer campanyes, estan previstes
campanyes en l’inici de l’any 2016. I després, finalment, vostè ha parlat que li hauria de
fer vergonya, jo crec que hi ha una certa contradicció amb el recurs que vostè presenta,
el qual el fonamenta bona part amb la Llei LARSAL, perquè després vostès mateixos en
aquest Ple, posteriorment, podem debatre o no una moció presentada pel Grup Municipal
35

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000015

19 de novembre de 2015

de la CUP, de suport a la declaració ruptura del Parlament de Catalunya, en la qual en
aquesta moció, a la part posterior parla d’un annex en diferents lleis i normatives que cal,
diguem-ne, derogar immediatament, una de les quals és amb la que vostè es basa per fer
el decret, llavors s’està, en certa manera, contradient, entenc jo.
Per una banda, estem o està dient, a la seva moció, que hem de derogar aquesta llei i,
per una altra, aprofita la llei diguem-ne per basar el seu recurs. Després, s’ha vist que
aquesta llei és d’aplicació i s’ha de fer estudi de costos quan es tracta de serveis de nova
implantació. No és el cas, en aquest cas arribem cinquanta anys tard.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en
contra.
11. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Primer de tot, preguntaria als regidors i regidores de Govern si hi ha alguna qüestió que
tinguessin pendent de contestar, i ho fessin en aquest Ple. Algun regidor vol contestar
alguna qüestió? Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, bona tarda de nou. Per contestar una pregunta que va formular el senyor Avilés,
respecte si a la Casa del Marquès, el servei de creació i de conciliació d’empreses, si
disposàvem d’algun registre d’aquests emprenedors que hi anaven. Volia dir-li que cada
cop que una persona és assessorada per la Casa del Marquès, per aquest servei
d’emprenedoria, no només s’agafen dades de la persona que hi va a preguntar, sinó de
cada un dels projectes i idees que poden tenir. De cada un d’aquests projectes s’intenta
tirar endavant els màxims possibles, es fan diferents atencions, es fan diferents
informacions sobre els tràmits, estudiem cada idea i, de tot això, alhora, hi ha una gran
base de dades que s’hi va introduint. D’això també es fa un seguiment, si el projecte tira
endavant, si no tira endavant fins a la seva fi i, per tant, la constitució d’aquesta empresa
o no idees, les que es queden pel camí. Però tot això forma part d’una base de dades.
Per què ens serveix? Ens serveix, òbviament ,per fer el seguiment i, també, per quan hi
ha formacions, tallers o xerrades, per posar-los en contacte amb aquestes empreses i
oferim diferents serveis que anem donant a la Casa del Marquès. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna resposta més? Senyor Matas
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Per respondre al senyor Francisco Avilés. És un tema del passat
mes. El servei de revisió cadastral, com funcionava? Tinc entès que des de l’Àrea es van
posar en contacte amb vostè per explicar-li el funcionament. Per tant, entenc que se li van
explicar els dubtes que tenia i no hi ha una continuació en aquest sentit.
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Per una altra banda, al senyor Màxim Fàbregas, volia comentar-li que hi ha dues
preguntes pendents de les tres que em va formular per habitatge, que depenen molt de la
tècnica que, un cop s’incorpori la tècnica, doncs, li faré arribar la corresponent resposta.
El senyor Federico de las Heras, va fer referència al tema de quina iniciativa o què teníem
previst iniciar de promoció d’esports d’hivern a la platja, en aquest sentit. Només
comentar-li que no ens tanquem a res, que estem mirant qualsevol iniciativa, no sols
d’hivern sinó també durant l’estiu. És a dir, el que estem buscant, el que estem mirant és
a veure què podem aportar a la platja com a destí esportiu i com a destí de lleure i turístic
per al nostre municipi.
I, finalment, al senyor Suñé, referent al tema de la piscina, que va plantejar seriosos
dubtes per l’obertura del servei, no es preocupi. Entre el 31 d’agost i el 8 de setembre, es
va fer neteja dels vestidors i zones comunes. Un cop net i desinfectat, es va plantejar
l’obertura.
Llavors, per una banda, l’aigua de la piscina funcionava, atès que és una instal·lació
separada, plat de les dutxes, de l’espai que havia quedat molt malmès per l’incendi que hi
va haver. Només no hi havia aigua calenta a la zona de dutxes, la resta sí que funcionava
tot.
En paral·lel, l’empresa asseguradora iniciava els treballs de neteja de la instal·lació i, en
cap moment, es va fer cap observació per impedir l’accés i el funcionament de la
instal·lació. El 5 d’octubre, l’empresa BMS, que tenim entès que és una de les millors de
l’Estat per a aquest tipus de treball, iniciava la desinfecció i neteja dels conductes de
ventilació. En cap moment, s’havia posat en marxa la ventilació forçada. Per tant, no es
van escampar tots els perills o possibles toxicitats, que vostè deia que tenia por que
s’hagués pogut produir. Fins i tot a dia d’avui encara no està en marxa la ventilació
forçada.
El dia 8 d’octubre, tots els vestidors ja estaven nets, excepte dos del pavelló i dos de la
piscina, que no es van poder obrir en aquell moment perquè tenien els baixants cremats a
la sala de màquines. Els vestidors estaven nets, però per un tema dels desaigües no es
podia fer. Les ventilacions estaran a punt properament, quan es resolgui un tema elèctric
que encara tenim pendent de connexió. No obstant això, fins que no rebem la certificació
de la mostra de l’empresa especialitzada contractada per l’empresa asseguradora i sigui
positiu, és a dir, positiu que no hi hagi cap perill, no posem en marxa la ventilació. Les
anàlisis mensuals han continuat donant valors entre els paràmetres permesos, tant
ambientals com de superfície. Els paràmetres, abans de l’incendi, estaven al voltant de
204 ppm, que són parts per milió. Després de l’incendi a finals de setembre, la instal·lació
estava en uns valors de 48 i a finals d’octubre a 75. Estem parlant que el màxim permès
és de 500, és a dir, que abans que passes tot aquest desgraciat incident estava en un
valor d’uns 200, per tant fins a 500 hi ha molt de marge. La instal·lació de la ventilació
s’ha sanejat en la seva totalitat i desinfectat. Aquest divendres passat es va, finalment,
posar en marxa ja l’aigua calenta i, per tant, continuem amb certs treballs, però la
instal·lació està recuperant la seva normalitat i esperem que les properes setmanes ja
sigui efecte del passat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, no ens consta cap altra pregunta pendent, només hi ha dues
qüestions d’habitatge que han quedat ajornades i, per tant, iniciaríem el punt de control.
Senyor de las Heras té la paraula.
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12. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Tinc alguna qüestió. Una és: volia preguntar sobre la fira de
Santa Llúcia, la tindrem d’aquí a poc i era per veure una mica com anava l’organització?,
les parades?, les activitats que es faran? Una mica si ens en podien fer cinc cèntims,
però almenys no en tinc notícies. No s’ha explicat res i falten quatre dies. I és una
curiositat perquè, bé, al poble és un tema que agrada i ens agrada saber com està
l’evolució de la fira, els firaires...
En segon lloc, un suggeriment, com li recordo al senyor alcalde a cada Ple, li recordo que
la bandera d’Espanya no oneja a l’Ajuntament, com correspon a la nostra legalitat, la
nostra Constitució. Li demano, per tercer o quart cop, ja no recordo quants, que reflexioni
sobre aquest punt, que compleixi la legalitat vigent i que posi la bandera al lloc que
correspon. Ho continuaré fent, com li vaig dir en l’anterior Ple, a cada ple, fora dels
extraordinaris, que tingui ocasió.
Després, volia donar gràcies per les respostes rebudes i una d’elles era sobre un dels
temes que hem anat preguntant i demanant en els últims anys. És el que és la
reordenació de la façana litoral, que li diem nosaltres. És a dir, reordenar el tros de la part
de camí Ral, que pensem que està molt malmesa i hi és necessària una actuació, no dic
que urgent, perquè no és urgent, perquè mai ha estat urgent, però potser que digui ja
toca.
El senyor regidor m’ha contestat que és un tema que ho tenen present i que, bé, quan
tinguin un esbós de projecte suposo o alguna idea, ho posaran a debatre o per comentar
o per explicar perquè puguem fer les nostres aportacions, els grups municipals. Jo li
demanaria celeritat en el tema, perquè tot el temps que triguem va en contra nostre. Ja fa
molt de temps que està endarrerit. Potser no ve de dos mesos o sí, si poguéssim tenir un
projecte amb cara i ulls, diguem, per al primer trimestre de l’any que ve, doncs, penso que
seria bo per a tots. I almenys tenir temps de discutir-ho, de parlar-ho i veure les diferents
opcions que hi pot haver.
Després, torno a un tema recorrent, i faré una mica de recurrència, com he fet en altres
plens sobre els pisos del Mercat Vell. Els pisos del Mercat Vell són pisos de titularitat
municipal, són pisos que han tingut plets diversos que han fet que s’hagin pres decisions
de no vendre’ls, perquè eren pisos que es podien vendre i obtenir unes plusvàlues per a
aquest Ajuntament i una caixa efectiva. Es va desestimar, penso jo que en contra d’altres
opinions que es podien haver fet desestimar l’opció de llogar-los. Algú va decidir que era
millor ni vendre’ls, ni llogar-los. Amb això hem tingut el que es diu un lucro cesante
important de cara a l’Ajuntament. No sé a data d’avui, si s’ha pres ja alguna decisió, però
si no diria, si ni els venem ni els lloguem, doncs, potser que els posem a disposició
d’habitatge social. Almenys que pisos que són de l’Ajuntament i que estan buits tinguin un
ús i un retorn d’una forma a la població. Penso que aquests temes, per diversos motius,
s’han estirat com un xiclet i jo no sé si és factible prendre ja una decisió. El meu
suggeriment és que es prengui una decisió en un sentit o un altre i, bé, també ens podem
equivocar. Però prenguem alguna decisió al respecte i que no continuïn buits. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Senyora González.
La Sra. Mònica González
Bona nit, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo tenia una pregunta a l’Equip de
Govern. Voldria demanar que em facilitessin, per escrit si us plau, el conveni vigent amb
la subministradora d’aigua del municipi, SOREA, l’últim estudi de tarifes de la companyia
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aprovat per la comissió de preus, un plànol de la xarxa i els consums municipals i els
costos que suposa per a l’Ajuntament. Quan sigui possible. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Seré breu, com sempre. Volia agrair, en aquest cas, les
respostes que hem rebut i, especialment, les que el senyor Matas m’ha fet arribar, tant
per escrit com avui verbalitzant. Em quedo tranquil de saber que no s’havia utilitzat la
ventilació forçada i, per tant, el polsim que hagués quedat acumulat de l’incendi no va
afectar cap dels usuaris, cosa que ―com ja vaig manifestar l’altra vegada― estava
segur.
El nostre grup vol saber per què no hi ha cap acta de Ple penjada en aquest mandat a la
web municipal. Exceptuant el Ple de possessió, no hi ha cap acta de transcripció literal i
només hi ha els extractes dels acords. Demanem que, amb celeritat, solucionin aquesta
mancança que va en contra dels compromisos de transparència que hem adquirit en
aquest plenari.
El Ple del 24 de setembre passat, aquest regidor es va interessar sobre l’actuació de la
Regidoria de Cultura envers una entitat de la vila que no va justificar correctament una
subvenció i que les al·legacions que va presentar li van estar desestimades. No disposem
de resposta escrita i, tot i que recordem que va verbalitzar alguna resposta al plenari, al
no disposar de les actes, tal com he comentat anteriorment, doncs, no he pogut
consultar-la. Per tant, voldríem saber si han estat superats els problemes administratius i
ha estat normalitzada la relació amb aquesta entitat.
Sembla que el costum de l’Ajuntament, no vull dir d’ara, sinó de sempre, és que quan un
regidor finalitza la seva tasca d’electe local deixa de poder utilitzar la bústia de
missatgeria electrònica que li cedeix l’Ajuntament. Nosaltres creiem, i així ho hem
transmès al senyor alcalde, que s’hauria de mantenir per garantir com a mitjà de contacte
amb les persones que han dedicat el seu temps a la feixuga tasca de la política. Fet
aquest pensament en veu alta, m’agradaria saber, senyor alcalde, qui s’encarrega
d’anul·lar les adreces de correu electrònic? També voldria saber en quina data es van
anul·lar les dels regidors que van deixar de ser-ho el passat maig? Quan es van esborrar
les bústies? Si es va seguir cap protocol de seguretat per garantir la confidencialitat de la
informació que hi pogués haver al seu interior? I quines persones hi van participar, en
aquest acte?
Vull fer un suggeriment a l’alcalde, arran d’una notícia publicada al diari de Girona, on
deixa palès que l’empresari CCCCC, de 55 anys, nat al Masnou però resident a Girona,
que va marxar a Hondures amb la seva dona i la filla que va tenir amb ella de cinc anys, i
ara es troba a la capital hondurenya perquè no vol marxar del país sense la seva filla.
Que no pot tornar a Catalunya sense el permís de la mare, que els va abandonar fa uns
anys. Sembla que la mare es troba ara als Estats Units amb una nova parella, amb qui ha
tingut un fill, i no està posant les coses gens fàcils perquè es realitzin els tràmits
necessaris perquè retornin a Catalunya.
En CCCCC té una cardiopatia de la qual no pot medicar-se i ha patit tres infarts, mentre
que la nena ha patit diversos episodis de malnutrició. A més, la voluntat de CCCCC de
retornar amb la nena al seu país li ha suposat diverses amenaces de mort, que han estat
denunciades. La seva situació econòmica és precària, sense diners per poder comprar
medicaments i sobrevivint gràcies a les remeses que li envia la seva filla mileurista des de
Catalunya i que no sé si ens acompanya ara, però ens acompanyarà.
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Demanaria als presents suport amb els seus respectius partits polítics, especialment els
que mantenen responsabilitats de govern, tant a Espanya com a Catalunya, per
desllorigar els problemes amb l’ambaixada espanyola a Hondures i aconseguir el retorn
d’aquesta persona. També demanaria al Govern del Masnou, la possibilitat de sufragar
econòmicament, en la mesura que sigui possible, els medicaments o el retorn del senyor
CCCCC i la seva filla a casa.
També ens agradaria oferir un darrer suggeriment al Govern del Masnou en general i al
senyor alcalde en particular, serà gratis, sense cap cost afegit. Entenem que aquest
Govern vol marcar diferències amb l’anterior on també hi eren vostès per poder treure’s
de sobre l’etiqueta de paràlisi amb la qual van quedar associats. Ho entenem, però ara
han passat ja més de mig any des de la seva arribada al Govern, creiem que s’han
passat pitjant l’accelerador i ara corren el risc de precipitar-se.
El nostre grup els reclama serenor, debat, transparència. Els reclamem que escoltin la
gent, les persones que volen beneficiar, que no dubtem que volen beneficiar. Vostès són
el govern de tots, són el govern dels que els han votat però també són el govern dels que
no els han votat. Són el govern dels que estan d’acord amb vostès, però també ho són
dels que no ho estan i la seva obligació és estar a l’alçada i, pel nostre grup, creiem que
no ho estan. Sí, senyores i senyors, el seu govern ara per ara és el de la precipitació, el
de la improvisació i el d’ordeno y mando. Si no, no s’entén perquè mantenen amb
tossuderia impròpia del que s’espera dels polítics l’aposta per una barracot de barri a Bell
Resguard, sense escoltar els interessats i fent cas omís dels que com nosaltres els vam
avançar que les seves propostes, a més d’estar fora de la realitat, generarien rebuig pel
seu contingut i, sobretot, per les formes.
Vull recordar-li la intervenció del 23 de juliol, poc més d’un mes després de la seva presa
de possessió, i la modificació del pressupost que vam aprovar conjuntament vostès i
nosaltres. Creiem oportuna la reforma dels accessos al camp de futbol, però creiem que
aquesta reforma ha d’acompanyar-se d’una solució definitiva, tant per la riera que passa
junt als edificis del passeig Sistrés i el camp de futbol, com també estimem que l’amplitud
de l’espai permetria ubicar el casal dels tres barris, atesa la centralitzat d’aquest espai
amb els barris afectats: Rosa Sensat, Bell Resguard i Amadeu I. El nostre grup creu que
cal dotar aquest espai d’una solució definitiva amb obra de qualitat com la que hi ha a
Vienesos. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Jo només tenia un prec i una pregunta. El prec era referent al
poliesportiu. Volia suggerir a l’Equip de Govern si ha valorat la possibilitat de poder
substituir tot el sistema de calefacció per un sistema de calefacció més eficient, com per
exemple poden ser les calderes de biomassa, aprofitant l’avinentesa que s’ha malmès la
instal·lació i que segurament les asseguradores faran un reemborsament pels danys i
perjudicis. Aquest era el prec.
I, referent a la pregunta, volia saber quins van ser els motius de l’incendi que es va
produir al carrer Sant Bruc, si en tenien coneixement, el vespre del dia 11, i quin va ser el
dispositiu que va utilitzar l’Ajuntament per sufocar l’incendi. Si hi ha hagut algun problema
o alguna persona perjudicada? Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim Fàbregas.
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Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 2, 3 i 6.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies senyor alcalde
1. En les darreres setmanes s’han produït, suposo que en tenen coneixement, greus
problemes de subministrament d’aigua potable en un sector del Masnou Alt,
concretament en la zona de Can Mandri i voltants. Per la informació que ens han fet
arribar alguns veïns i veïnes afectats, en un dels casos el servei no es va restablir fins
passades més de 16 hores des que es va interrompre.
Creiem que el Govern municipal és el responsable de garantir que un servei tan essencial
com el de subministrament d’aigua potable es presti en les millors condicions, cosa que
els fets demostren que no ha succeït en aquest cas. Desconeixem si aquest és l’únic
sector del Masnou en el qual s’han produït incidències greus i si existeix algun protocol
acordat entre el Govern i l’empresa adjudicatària del servei per afrontar-les. Per això
preguntem al Govern quins han estat els incidents que, pel que respecta al servei
esmentat, han provocat talls en el subministrament d’aigua potable d’una durada superior
a les 4 hores en els darrers quatre anys i li demanem que ens en faci arribar una relació
detallada, en la qual consti: data de l’incident, carrers afectats, nombre aproximat de
famílies afectades i durada del tall en el subministrament. També volem saber quantes i
quines han estat les reclamacions rebudes per escrit, si n’ha rebut alguna, relacionades
amb aquest tema en el mateix període.
Finalment, demanem al Govern que, si existeix un protocol, al qual ens hem referit abans,
ens en faci arribar una còpia i que, en cas contrari, ens faci arribar un informe en el qual
se’ns expliquin quines són les actuacions que se segueixen des que es té coneixement
d’una incidència. Finalment, també li demanem que, com a garant del subministrament,
insti Sorea a actuar amb la màxima diligència en la solució d’aquestes incidències
advertint l’empresa que, de no fer-ho, podrà ser objecte del corresponent expedient
sancionador.
2. El nostre grup, i suposo que d’altres també, ha rebut un correu electrònic de l’AEUM en
el qual ens fan arribar el seu malestar i descontentament perquè, malgrat que han passat
set mesos de l’aprovació de la moció sobre l'ampliació i adequació dels espais assignats
a l'Aula per a la realització de les activitats programades per ella, a hores d'ara, el tema
encara no està ni molt menys resolt, ja que tant l'espai a utilitzar com l'equip de so i el
projector són temes encara pendents. Aquesta situació provoca que en les seves
conferències, a les quals assisteix una mitjana superior a les 100 persones (131 a la
d’aquesta darrera setmana), un nombre elevat de persones ha de romandre dempeus i
d’altres optin per abandonar la sala.
Així mateix ens ho han fet saber que han demanat una reunió amb l’alcalde i que, a data
d’ahir, la reunió no havia estat encara concertada.
El nostre grup creu que els acords que s’adopten en sessió plenària s’han de complir
estrictament en tots els seus termes i que aquests acords comprometen el Govern
municipal. Si, a més, tenim en compte que la moció a la qual fem referència va ser
aprovada per la totalitat del consistori, el compromís del Govern és encara més evident.
Per això, recordem al Govern que la primera proposta d’acord de la moció aprovada deia
el següent:
Demanar al Govern municipal que, de manera consensuada amb la Junta Directiva de
l’AEUM, realitzi les actuacions necessàries perquè l’AEUM disposi, abans de l’inici de
les activitats del curs 2015-2016, d’un espai suficient i amb les instal·lacions
necessàries per a la realització de les seves activitats.
41

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000015

19 de novembre de 2015

I, una vegada fet aquest recordatori, i després de censurar la seva incompleta actuació en
aquest tema i el retard inadmissible en el compliment de l’acord, demanem a l’alcalde que
procedeixi a atendre la sol·licitud de reunió feta per la Junta de l’AEUM i que, en aquesta
reunió, els faci arribar una proposta definitiva, en contingut i dates, que doni compliment a
la moció aprovada en el mes d’abril d’enguany.
3. Abans, el regidor d’Habitatge ens ha explicat que hi ha dues preguntes a les quals no
ha contestat relacionades amb habitatge perquè la tècnica està de baixa per maternitat,
això ens fa lamentar la poca estima pel que fa referència a les polítiques d’habitatge que
té aquest Govern municipal. De les dues, en reitero una, totes dues estan fetes per escrit,
que no té res a veure estrictament amb la baixa o alta de la tècnica d’habitatge i és la que
fa referència a la pregunta que vaig fer el mes de setembre en relació amb la demanda
de senyalitzar un pas de vianants que havien fet els veïns dels habitatges protegits del
carrer Ciutat Reial, en la qual se’ns deia, la resposta, que s’havia traslladat la demanda a
Manteniment-Mobilitat perquè s’avalués si l’actuació era possible. Ja al mes de setembre
vaig preguntar al Govern, i al mes d’octubre també, si Manteniment i Mobilitat ja havien
informat si l’actuació era o no possible. No em consta resposta a aquesta pregunta, per la
qual cosa la reitero i demano al Govern que atengui la demanda d’aquests veïns i veïnes i
que senyalitzi el pas de manera immediata.
4. Tampoc em consta resposta a la pregunta que vaig fer el mes passat relacionada amb
les queixes i demandes fetes per aquests mateixos veïns i veïnes en relació amb dèficits i
problemes en els seus habitatges i, per tant, la reitero: Voldria rebre còpia de les queixes
rebudes (mitjançant instància o correu electrònic) i dels comprovants de la seva
transmissió a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
5. En el Ple del mes passat vaig demanar al Govern una relació exhaustiva de les
actuacions realitzades corresponents a la partida de 50.000 € que, a proposta del nostre
grup, s’havien de destinar a millorar les instal·lacions de les escoles públiques d’infantil i
primària. En la mateixa sessió es va donar una resposta oral parcial a la pregunta, però
aquesta no ha estat contestada per escrit. Insistim, doncs, a demanar al Govern que, si
aquestes actuacions ja han estat realitzades, se’ns faci arribar la relació demanada el
mes passat i que, si les actuacions encara resten pendents, n’acceleri la gestió per tal
que estiguin executades al més aviat possible.
6. També en el Ple d’octubre, volia preguntar per altres actuacions d’inversió
incorporades al pressupost de 2015 a proposta del nostre grup. Pel que respecte a la
construcció d’horts urbans, el regidor d’Urbanisme i Activitats ens ha contestat que
existeix un projecte des de l’any 2011, cosa que ja sabíem, per fer-los en un solar situat
entre els carrers Mare de Déu del Pilar, Valladolid i Silveri Fàbregas. Però que els serveis
jurídics municipals han informat que els horts no es poden construir en aquest solar
perquè està qualificat de zona verda, cosa que també sabíem. I que aquesta construcció
desnaturalitzaria la finalitat pròpia de l’espai lliure i s’acaba dient en la resposta que el
Govern està estudiant altres ubicacions. Demanem al Govern còpia dels informes dels
serveis jurídics als quals fa referència en la seva resposta i li exigim que, si finalment
aquesta ubicació s’hagués de descartar per qüestions legals, instal·li els horts urbans en
una ubicació alternativa amb la màxima urgència.
I també, pel que respecte a l’ordenació de la mobilitat en la cruïlla del Torrent UmbertNacional II, se’m respon que s’està a l’espera que la Diputació finalitzi l’estudi d’ordenació
del sector de l’estampadora. La resposta per al nostre grup no és admissible ja que, sigui
quin sigui el contingut d’aquest informe, la realització de les obres corresponents al nou
planejament que es pugui aprovar en aquest sector, ho sap el regidor, no s’iniciarà abans
de cinc anys o més i és per això que reiterem al Govern que doni solució als problemes
de mobilitat en aquesta cruïlla, tal com es preveu al pressupost de 2015.
El Govern municipal, amb bon criteri, aquesta setmana passada, ha fet tres sessions
informatives per fer arribar als veïns i veïnes la seva proposta inicial de programa
d’actuació municipal. Voldríem demanar al Govern, que ens fes arribar una valoració del
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resultat d’aquestes tres reunions i també una relació exhaustiva de les demandes que
han fet els veïns i veïnes.
Finalment, voldríem saber o volem saber quins són els criteris que el Govern segueix per
determinar en quin ordre es procedeix a l’arranjament de voreres del nostre municipi.
Perquè sembla que el criteri prioritza uns carrers per davant d’altres. Per exemple, la
façana de l’Ajuntament. Suggerim al Govern que, per criteris d’eficàcia i eficiència, es
redacti un projecte urbà, per part dels serveis tècnics municipals, que estan perfectament
habilitats per fer-ho, i que es procedeixi a fer una única licitació de tot el paquet per al
qual el pressupost de l’Ajuntament ha destinat, bé, té destinats mig milió d’euros de cara
a l’any 2016, i que no ens dediquem a fer pedaços que segurament surten molt més cars
que no pas si féssim un únic projecte. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fàbregas. Continuaríem, senyora Noy.
La Sra. Laia Noy
Merci. Tenint en compte, va per l’alcalde o pel Govern, que la pròrroga del contracte de
gestió del CAT, Centre d’Acollida Turística, va finalitzar el 30 de setembre i que va
manifestar, al darrer Ple, que s’estava treballant per donar servei al darrer trimestre,
voldríem saber si s’està donant servei o no? Quina manera prestació del servei s’ha
pactat amb el concessionari? I si hi ha una nova pròrroga per tres mesos o com s’ha fet?
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras
La Sra. Sandra Miras
Sí, el meu, en aquest cas, era un suggeriment. Ens comenten que a la plaça dels Països
Catalans, hi ha tres fonts de veure aigua per a la canalla o per tothom i que dues estan
espatllades i que no funcionen de fa mesos. Llavors, volíem demanar o suggerir a veure,
no sé a qui li correspon, anar a fer un repàs d’aquestes fonts per veure què passa.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. El nostre grup té constància que, o ha arribat o està a punt
d’arribar, per part de la Generalitat o a través del Consell Comarcal s’estan enviant als
ajuntaments unes fitxes perquè els ajuntaments emplenin en relació amb els recursos
que destinaran als refugiats. És un tema que preocupa el nostre grup especialment i
entenc que a la resta també. Per tant, per una part ens agradaria que a la propera
comissió informativa corresponent, doncs, informar amb més detall de totes aquestes
qüestions que s’han anat realitzant en relació amb la possible acollida de refugiats. Si bé,
ja tenim notícies, ho sabem, que en principi no hi haurà cap refugiat ubicat o que dormi,
diguéssim, a l’Ajuntament del municipi del Masnou.
I també ens agradaria saber quan acabin d’emplenar aquesta fitxa, o si ho han fet o no ho
han fet, quins són els recursos que finalment l’Ajuntament ha posat a disposició d’aquesta
solució a aquest problema de refugiats. Segons tenim entès, els recursos que s’hi puguin
destinar o oferir han de ser sempre suplementaris o diferents dels que ja tenen
actualment els ajuntaments per als seus serveis socials. Per tant, ens agradaria saber
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amb quins recursos comptaríem nosaltres per ajudar a facilitar l’arribada d’aquests
refugiats.
Després, ens agradaria saber o que ens poguessin donar dades sobre l’import de l’impost
de béns immobles que ha satisfet durant els últims vuit anys, l’edifici i terrenys on s’ubica
l’escola Bergantí.
També ens agradaria que ens facilités, abans alguns dels predecessors ja han parlat
sobre les reunions que ha mantingut el Govern per explicar el PAM, el Pla d’Actuació
Municipal, en concret una d’elles, la que es va realitzar a la zona de Bell Resguard o de la
Casa del Marqués, es va posar de manifest si hi havia una sol·licitud per part d’alguns
veïns, una sol·licitud antiga de recollida de signatures on, algunes fonts o algunes de les
persones que estaven allà, xifraven en 500 signatures. Bé, siguin quines siguin, ens
agradaria veure l’expedient de la recollida de signatures o sigui la instància que va entrar
en el seu moment l’Ajuntament i que ens facilités còpia, doncs, d’aquesta petició amb les
signatures incorporades.
També ens agradaria saber, bé en relació amb temes de seguretat, bé, si ens podria
facilitar o, no sé si hi ha previst una propera reunió o comissió informativa corresponent,
quan es tanqui l’any se’ns pugui fer saber l’índex de delinqüència al Masnou, si ha pujat o
baixat en relació amb l’any passat. Bé, una mica d’estadístiques, que sempre va bé tenir,
i que fins ara l’Ajuntament, afortunadament en el municipi, s’havia mantingut en unes
xifres iguals o més baixes del que s’anava produint i era bona notícia. Ens agradaria
saber si properament ens podran donar dades d’aquest tipus. Després, si el nostre poble
veí ―s’ha publicat avui o ahir― recentment intentarà adoptar mesures de control a través
de càmeres de vigilància per captar matrícules i per saber si són o no són del municipi, i
detectar possibles, de forma automàtica, vehicles robats i intentar amb tot això millorar els
possibles perills que es puguin posar en el terme municipal d’Alella. Si l’Ajuntament està
estudiant algun tipus de mesures com la que sembla que posaran al municipi d’Alella o
qualsevol altra mesura que pugui ser dissuasòria de delictes que es puguin realitzar al
municipi del Masnou.
També ens agradaria saber, o que ens facilitin les dades, són dades de recaptació
concretes, ens agradaria saber la quantitat que s’ha recaptat de l’impost de béns
immobles, taxa d’escombraries i taxa de clavegueram o el que tenen previst recaptar.
Perquè aquest 2015 no s’ha recaptat res, però el 2016 ja és una taxa que estarà en vigor
i que, per tant, suposo que hi haurà una estimació del que es recaptarà.
I de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrada
de vehicles, el famós gual dels següents carrers: Joan Carles I, Josep Pla, carrer de Can
Targa, carrer de la Constitució, carrer del Llaüt, carrer de la Nau, carrer del Bou, carrer de
la Caravel·la, carrer del Galió i carrer Perer Jordi Bassegoda i Musté. Ens agradaria tenir
aquestes dades per separat, per carrer i per taxa o impost que he anomenat. Gràcies.
El senyor Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passaríem a respostes. Per part del Govern, alguna resposta?
La Sra. Sílvia Folch
Sí, per anar contestant una miqueta. El senyor De las Heras em preguntava per la fira de
Santa Llúcia. Indicar-li que la fira de Santa Llúcia és organitzada per la Federació del
Comerç i de la Industria i Turisme del Masnou i l’Ajuntament hi col·labora des del punt de
vista de l’organització, però més d’estructura. En aquests moments, sé que s’estan fent ja
les inscripcions, m’han informat d’algunes activitats, però el programa no està tancat.
Quan ens el facilitin us el lliurarem, no només a vostès, sinó a la resta de ciutadania
perquè estiguin informats sobre aquest esdeveniment.
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Respecte a la pregunta del senyor Suñé quant a les actes penjades al web, evidentment
que les pengem. Si s’hi fixa, veurà que la darrera que està penjada és la del 9 de juliol i
que avui hem aprovat les actes del 23 de juliol i del 31 d’agost. Per tant, avui ja les hem
aprovat, les actes definitives, i un cop aprovades es quan es pengen en el web municipal.
Per tant, sí les estem penjant com fins ara, però no hi eren al no estar aprovades.
Respecte a la bústia de regidors, és cert que quan som regidors d’aquest Ajuntament
se’ns lliura, entre altres afers, una bústia per exercir el nostre càrrec. Aquestes bústies,
que òbviament estan dimensionades en funció de la nostra organització, tenim certs
problemes de dimensionament, i això ens ha fet haver de prendre certes decisions, entre
elles que els mateixos regidors han hagut d’eliminar moltíssim dels arxius que teníem
nosaltres i, per una altra banda també han hagut de suprimir les adreces de correus
d’aquells regidors que ja no tenen aquesta condició. Se’ls va fer un correu electrònic
d’avís, es podien descarregar tota la documentació dels seus correus en un espai de
temps i, finalment, em sembla que aquesta darrera setmana, ja s’han eliminat les bústies
de correu.
Per respondre també a la senyora Crespo, respecte a l’incendi que hi va haver al carrer
Sant Bru, volia informar-li que va ser un noi que no era en el seu domicili quan es va
produir l’incendi, es va cremar un sofà. És un immoble de quatre plantes que va ser
totalment desallotjat, hi van intervenir tres camions de bombers, dues ambulàncies i dos
vehicles policials de la policia local del Masnou i no van haver-hi ferits.
Finalment, per també respondre amb els dades que no en són cap, sinó a informar al
senyor Avilés que, a la Junta de Portaveus d’ahir, ja vaig fer una breu explicació sobre
alguns temes de seguretat, que és el lloc on acostumo a donar aquestes dades, i que el
dimarts de la setmana vinent tenim una Junta de Seguretat, per tant a la següent Junta
de Portaveus seran degudament informats de les conclusions que se n’extreguin.
La Sra. Noemí Condeminas
Respecte al senyor Avilés, que m’ha fet la pregunta sobre el tema de les fitxes i el tema
dels refugiats, vaig assistir a un congrés, per dir-ho d’alguna manera, on se’ns va explicar
això, ja abans de rebre-les. Les fitxes que hem rebut no són encara les fitxes que vostè
anomena, estem pendents de rebre-les. Les fitxes que hem rebut l’únic que ens demanen
ara mateix és quina predisposició, quins oferiments hem tingut en l’àmbit municipal per
saber què s’ofereix. Poso un exemple perquè se m’entengui, doncs, si algú s’ha ofert
perquè parla àrab clàssic o algun idioma que pugui ser facilitador, coses d’aquestes.
En breu estem pendents que ens arribin, que encara no tenim les fitxes del que posem a
disposició i no ens arriben perquè han elaborat, diguem-ne, com un decàleg o una llista
de coses per oferir. Tan bon punt tinguem aquest decàleg i les fitxes, sabrem si complim
amb alguns dels requisits o no i si podem oferir o no el tenir-los. El que sí que se’ns ha
avançat és que hi haurà tres punts d’acollida, el més proper a nosaltres serà el de Tiana i
és possible que no se’ns en derivés cap directament al Masnou, també se’ns ha avisat
d’això. Però, bé, no hi ha més informació que aquesta.
Respecte a l’aula d’extensió que em comentava el senyor Fàbregas, contesto potser com
a coordinadora de l’Àrea, ja que dona a diferents regidories. Aquesta petició va arribar
primer a Cultura, ha arribat tot just ahir a Alcaldia, ja s’ha fet petició de quadrar agendes
perquè és una reunió que, no només s’ha de fer amb l’alcalde, sinó que s’ha de fer amb
la regidora de Cultura, amb la regidora d’Ensenyament, etc. I volia dir que ja s’han
mantingut diferents reunions i que seguirem treballant en això.
El mateix tema, la sonorització, si no s’ha fet no és perquè sigui simplement posar un
micròfon sinó que hem anat més enllà i hem plantejat també un projector i una sèrie de
coses que puja un import més elevat i, per tant, ens hem demorat una mica més en el
temps, però que estem treballant-hi i que, evidentment, hi ha un acord de Ple i seguirem
treballant-hi. Ja està. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla faria alguna resposta jo mateix. Començaré amb ordre invers del que volia
respondre, a la senyora Noy, ja li donarem la informació amb més precisió, però sí que es
va acabar el contracte de concessió del servei del CAT, s’ha fet un nou contracte de tres
mesos fins a finalitzar l’any de serveis mínims d’aquest equipament, que en aquests
moments està al cim de la mancomunitat i, per tant, estem en aquesta situació. Si de cas
ja donarem més detalls.
Respecte a la intervenció del senyor Màxim Fàbregas, en part jo li volia comentar el tema
de la reunió que està pendent amb l’aula d’extensió universitària, ja l’ha respost la
senyora Condeminas.
Respecte al PAM, evidentment li farem una valoració, l’estat el creiem molt positiu. Hem
rebut moltíssimes aportacions, les quals evidentment estaran totes contestades quan
acabi el període, que acaba, si no m’equivoco, demà dia 20. Podem allargar-ho una mica
més, no.
I respecte de la seva preocupació per les voreres, volia dir-li que sí que la previsió que té
aquest Govern és que aquests 500.000 € que hem destinat a l’any que ve i que pensem
destinar cada any d’una manera ininterrompuda a la millora de voreres i calçades, doncs,
evidentment, la intenció del Govern és fer-ho amb aquest pla de xoc, és fer una licitació
conjunta d’aquest import de diners perquè creiem que guanyarem amb eficàcia i,
evidentment, hi ha una feina que s’està fent i que està finalitzada per part del
Departament de Manteniment, una feina molt acurada que s’ha fet dels costos, de posar
el Masnou al dia en tot el que fa referència a voreres i calçades.
Volia dir-li que no s’ha actuat fins ara, les actuacions que hi ha a partir de diferents
partides pressupostàries no les ha fet, s’han fet moltes actuacions. S’ha fet el camí Ral,
vostè ha recordat la d’aquí davant, evidentment, la situació de deteriorament des de
l’estiu de 2010 que va caure el balcó de l’Ajuntament perquè el forat que teníem era fruit
del balcó, ha estat reparat. Perquè creiem que, evidentment, no només afectava les
persones que treballen a l’Ajuntament sinó a qualsevol vianant que s’adreça en aquest
edifici.
S’han reparat voreres al Camí Ral, s’estan fent altres actuacions. La setmana passada
vam aprovar tres actuacions, sí, crec recordar senyor Fàbregas: carrer Sant Miquel,
carrer Lluís Millet i Joan XXIII.
Avui, precisament, la Junta de Govern ha aprovat un altre acord al respecte, al carrer
Terol, que també necessitava una intervenció. I, per tant, estem mirant de fer una sèrie
d’intervencions. També hi ha pendent el carrer Guilleries, al llarg de tot el territori del
Masnou de la manera més equitativa possible, però esperant a preparar, en la línea que
vostè ha expressat, aquest paquet de 500.000 € per l’any que ve, un cop el pressupost
sigui vigent esperem a partir del 2 de gener de l’any que ve.
Alguna qüestió més, al senyor Suñé. Volia dir-li que el Govern, el que ha fet en la
presentació del PAM que vostè es refereix al Bell Resguard és exposar diferents
propostes, una de les quals vostè ha esmentat. Jo no parlaria de manera despectiva que
és un barracot, crec que no estem parlant ben bé del mateix. Una de les propostes
preveu una estructura diferent del que seria l’arquitectura modular que, evidentment, hi ha
construccions de tot tipus, però crec que no és aquest el debat. El debat, crec, que ha
encetat el Govern i que ha ofert diferents possibilitats en el sector d’aquest municipi del
Masnou en el marc del Pla d’Actuació Municipal, és precisament per veure una mica,
copsar una mica l’opinió i prendre una decisió el més consensuada possible. No la pluja
que sigui més majoritària, sinó la de major consens possible. En aquesta línia s’està
treballant en aquests moments.
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També volia comentar-los, vostè ha esmentat aquest cas d’aquesta persona que havia
residit aquí al Masnou, que fa dos dies l’alcalde va atendre una persona, que avui està
entre el públic, volia comentar-li que hem estat parlant amb aquesta persona de diferents
gestions que eren necessari fer-les i avui mateix també hem fet algunes gestions al
respecte, tant amb el que seria el consolat d’Hondures aquí a Barcelona com l’ambaixada
espanyola d’aquell país. Per tant, estem a sobre d’aquesta qüestió.
I al senyor De las Heras, volia respondre-li com cada Ple, doncs, vostè fa la mateixa
pregunta sobre la bandera i jo li faig la mateixa la mateixa resposta. Per tant, tot segueix
igual i esperant esdeveniments.
I, respecte als pisos del Mercat Vell, ja li precisarem amb més detall, però volia dir-li que
estava subjecte, això, a una resolució judicial i en aquests moment això ja està finalment
solucionat. Per tant, és la intenció del Govern solucionar aquest problema que portem
arrossegant de fa temps. Això és el que li voldria precisar.
La moció número 13 entenc que quedaria retirada, senyora Mònica González. Perquè
després entraríem en una moció consensuada.
La Sra. Mònica González
Sí, sí, és així, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
13. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb motiu del dia
internacional contra la violència de gènere
Aquesta moció se substitueix per una moció conjunta pels grups municipals d’ERC-AMMES, CiU i PSC-CP.
14. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E sol·licitant a la Generalitat
de Catalunya que garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de
vulnerabilitat
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.
“Ateses les creixents dificultats de moltes famílies del Masnou per oferir una alimentació
adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles, dificultats degudes a problemes
econòmics derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents
programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...)
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil, reconeguda tant per
entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la Generalitat
(segons l’IDESCAT 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix
cada 2 dies per privacions materials), l’esment a aquesta problemàtica en diversos pactes
recentment signats com el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància, les diverses
crides fetes per part de la presidència de la Consell Assessor de la Generalitat per
Polítiques Socials i Familiars i els reiterats informes elaborats per la Sindicatura de
Greuges.
Atès l’evolució que s’ha produït en la funcionalitat dels menjadors escolars que, fa uns
anys, eren bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la
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conciliació laboral-familiar i ara també es plantegen com una eina per garantir la
suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria:
art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i
Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics.
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que dedica
la Generalitat a les beques menjador fa 4 anys que roman congelada.
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat un
enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al sistema de beques.
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques i
suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors i que, a més, els
canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de cobertura que deixa fora
del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol•licitud de beca.
Atès que l’Ajuntament del Masnou, malgrat no tenir responsabilitats competencials al
respecte, any rere any ha anat complementant de forma important el sistema de beques
del nostre municipi.
Atès l’acord del Parlament de Catalunya, pres per unanimitat, de 3 de juliol de 2013
(Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de
menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida
pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una beca
de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems
econòmics i socials actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social,
s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos de famílies que, tot i
que reben una beca de menjador, no poden fer front al pagament de la part que els
correspon), en el sentit de que els pressupostos de la Generalitat disposin d’una major
dotació pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti
es quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries.
Atès que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou reivindica que, ni al
Masnou ni a la resta d’ajuntaments de Catalunya, no pot haver cap nen o nena amb
dèficits alimentaris
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents:
ACORDS
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries
adients que facin possible que, per a la totalitat del curs 2015-2016, es puguin atorgar les
beques-menjador necessàries per atendre totes les sol•licituds avaluades pels serveis
socials municipals, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació
de vulnerabilitat.
Segon.- Demanar al govern municipal que, en tant no arribin els ajuts corresponents a les
beques abans esmentades, procedeixi a realitzar totes les actuacions necessàries per tal
de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants del Masnou que es trobin en situació
de vulnerabilitat.
Tercer.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a les
direccions dels centres escolars, les AMPA, les associacions, entitats i col·lectius del
Masnou.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Crec que hi ha una esmena presentada,
senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, faig entrega. Sí, proposaríem al Grup d’Iniciativa-Esquerra Unida i Alternativa
substituir el segon paràgraf pel següent redactat:
On diria: “L’Ajuntament continuarà vetllant per garantir les beques menjador als nens i
nenes del Masnou que estiguin en situació social desafavorida sempre que aquestes
ajudes no arribin per part de la Generalitat de Catalunya o arribin en temps i forma
tardana.”
Puntualitzar que ho diem així perquè a data d’avui ja han arribat les del Consell Comarcal
i a data d’avui em refereixo a fa ja més de 15 dies enrere, aquest Ajuntament ja va
aprovar les beques menjador per a aquest curs i, per tant, per això voldríem fer aquesta
puntualització.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, nosaltres no tenim cap inconvenient a acceptar l’esmena.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció al respecte, senyor De las Heras?
El Sr. Federico de las Heras
Una intervenció breu. Estem d’acord amb el plantejament general que fa el ponent. És un
tema lògic. Pensem que ja és hora que la Generalitat es dediqui a governar, el Parlament
de Catalunya es dediquin a fer les coses que calen per les necessitats dels catalans, i
potser que deixin de banda segons quins temes que no interessen a una gran part de la
població.
I només puntualitzar-li, al senyor ponent, que quan parla del creixent atur, etc., és dir-li
que no és així. Les xifres, no sé quan va redactar aquesta moció, no estan actualitzades.
Es van desfasar una mica en el temps. Suposo que la voluntat general és de no reflectir
les coses que a vegades deixen d’anar malament. Bé, doncs una de les coses que
comencen a deixar d’anar malament és el grau d’ocupació. Jo li demanaria que ho
rectifiqués, més que res per ser coherents amb les dades que s’estan publicant i són les
que toquen.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, alguna intervenció, senyora González?
La Sra. Mònica González
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit un altre cop. Els socialistes estem a favor de la
moció, ja que intenta garantir amb això que la pobresa infantil que molts infants estan
patint actualment no els exclogui de tenir una alimentació el màxim saludable possible per
evitar dèficits alimentaris. Sabem que una declaració d’intencions que no estigui dotada
d’una partida econòmica, respectiva i adient, no té utilitat per cobrir totes les beques
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menjador sol·licitades i avaluades pels serveis socials municipals i autonòmics. Per tant,
amb això volen garantir que els infants que ho necessitin tinguin un àpat com a mínim, al
dia, equilibrat. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, tot i que hi votarem a favor, creiem que els acords d’aquesta moció es queden curts,
perquè quan llegim la lletra petita que ens diu que s’ha de garantir que tot l’alumnat amb
necessitats socials i que compleixi els requisits ha de tenir aquesta beca, nosaltres ens
preguntem, i quins són els requisits?
Els coneixem, tenir uns ingressos inferiors a 8.000 € anuals per a una família de quatre
membres en el cas del 100 % de la beca i de 12.000 € anuals en el cas del 50 % de la
beca. Fins aquí ben clar, però anem una mica més enllà. La mateixa Generalitat
considera com a persones sota el llindar de la pobresa les persones que ingressen
menys de 20.000 € anuals per a una família de quatre membres. O sigui que tothom que
estigui entre els 12.000 i els 20.000 € està a mans de l’arbitrarietat de l’Administració per
tal de poder disposar de beca menjador per als seus infants.
Són les beques del que es coneix com a “tram variable”. Famílies per sobre del límit però
que disposen de la beca a criteri dels serveis socials dels consells comarcals o dels
ajuntaments. La trampa és que a Catalunya tenim 80.000 beques i, en canvi, tenim
300.000 alumnes sota el llindar de la pobresa. El problema hi és i té unes dimensions
enormes. Cal afrontar-lo des del necessari increment de recursos, però també des de la
necessària racionalització del model. Cal un model diferent. Menjar sa i de forma suficient
és part del dret a l’educació dels infants i com a tal hauria de ser gratuït. En aquest camí,
un sistema de beques ha de garantir de forma proactiva que cap alumne deixi de gaudir
d’aquest dret per raons econòmiques. Cal pensar en l’interès prioritari del menor i en
funció d’aquest interès posar-se a treballar. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Per anunciar que votarem a favor de la moció. És un tema que
comparteixo amb la resta de companys, també ens preocupa, i a més tenint en compte
que de les dades que ens va facilitar el Consell Comarcal, doncs, hi ha un nombre
important de beques que fins ara no han pogut ser admeses per diferents causes, però
estaríem parlant al voltant de cent sol·licituds que no han pogut ser ateses i a la
informació que tenim és que si de les beques que s’han atorgat fins al moment s’han
compromès uns dos milions d’euros per tota la comarca, em refereixo, dos milions
d’euros i queden pendent per resoldre aproximadament uns 3.000 encara de tota la
comarca i la Generalitat es compromet a pagar 250.000 €, sembla que, fent una simple
regla de tres, les notícies no són gaire positives en relació amb el possible abastament de
més gent de les beques de menjador i, per tant, és un tema que ens preocupa
socialment.
Comparteixo el que ha dit el nostre company del Partit Popular, quant al fet que ara a la
Generalitat li toca mullar-se per aquests temes. Està molt bé que es mulli pel que es mulli,
però que també es mulli pels nostres infants. I esperem i desitgem que, finalment, les
sol·licituds que, encara hores d’ara no han estat resoltes per l’Ajuntament del Masnou,
finalment puguin ser resoltes, aquelles que tinguin dret òbviament, i que no falti o no
manqui disponibilitat pressupostària.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Govern, senyora Condeminas?
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, bé. Evidentment, no podíem deixar de donar suport a aquesta moció, perquè hi estem
totalment d’acord i compartim el fet que fa molts anys que hi ha una manca de recursos.
No comparteixo, senyor De las Heras, el perquè i el com, a Madrid també s’han de posar
a treballar i s’han de posar a pagar, que també deuen molt. No esgrimeixo que la
Generalitat no està pagant, però vostè tampoc hauria d’esgrimir que Madrid tampoc paga.
Dit això, i en referència al que deia el senyor Frans Avilés, és cert, van quedar gairebé
uns cent nens sota la nostra valoració, que aprofito per lligar amb el que deia la senyora
Miras de la CUP. La valoració no és només econòmica, hi ha altres barems que també es
fan servir i que, almenys des del mateix ajuntament en l’àmbit municipal, valorem. Hi ha
nens que estan en risc social per altres motius que no només és l’econòmic i, per tant,
això també ho tenim en compte. I jo em comprometo, si voleu a la propera comissió
informativa, a portar-vos quin és el barem municipal que es fa servir per tallar o per
dictaminar en quin punt estem, exacte, on està el tall. Dit això, des de l’Ajuntament hem
complementat amb cent trenta nens les beques menjador municipals, amb un total de
49.990 € i, per tant, fèiem aquesta referència en el punt dos que quan el Grup d’Iniciativa
va presentar la moció, ja ho havíem aprovat i per això vam voler, no per ser quisquillosos
sinó perquè quedés clar que ja fa anys, com deia el company Fàbregas, que això ho està
fent l’Ajuntament i, per tant, que ja ho havíem fet i simplement això. De la mateixa manera
que aprofito per comentar, perquè sinó també sortirà la pregunta algun altre dia, i ja ho
dic.
Doncs que els dies de Nadal, que també poden preocupar, perquè hi ha molts nens que
no menjaran a les escoles perquè, evidentment, les escoles estan tancades, doncs
aquest Ajuntament ha dotat d’una partida pressupostària extraordinària dins del Pla
Social que tenim, i dotarem doncs amb més de 12.500 €, que farem arribar a les famílies
en forma de targetes moneder per dignificar, també, la compra de les famílies. No només
els lots i que, per tant, farem arribar per cada un dels nens becats un import mínim de 50
€. I això vol dir que arribarà a més de dos-cents quaranta infants del nostre municipi.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer per agrair la manifestació de vot favorable que han fet
alguns dels grups que han intervingut. Després, per explicar-li al senyor De las Heras que
la seva visió sobre l’evolució de l’atur és una i la nostra no coincideix en absolut. Les
xifres tampoc no és que li donin la raó, però no és el moment d’entrar en disquisicions.
Realment, el nostre Grup creu que és trist que en el segle XXI, 2016 pràcticament,
tinguem que estar parlant d’alumnes en situació desfavorida que no puguin fer ni un sol
àpat digne al dia, ni un sol àpat digne al dia i, per tant, entenem que la moció era
absolutament necessària.
és clar que la responsabilitat és compartida, primer per la Generalitat i després pel
Govern de Madrid, cadascú que agafi la part que li toca.
Creiem que la senyora Miras ha confós l’àmbit del debat. Estem parlant de les beques
menjador per a alumnes en situació desfavorida, no de l’aspecte en general, que aquest
Ple ja ha debatut en altres sessions, i, per tant, compartim el que ella ha dit, que
51

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000015

19 de novembre de 2015

efectivament els requisits que planteja la Generalitat, bé a més a més la moció ho diu, no
cal llegir massa entre línies, perquè només llegint la moció ja critica el comportament de
la Generalitat, les retallades, les quals el president en funcions és un expert màxim en la
matèria. És clar que si la situació es produeix és perquè algú ha tancat l’aixeta, ha
imposat criteris restrictius; però, a més a més de restrictius, el que ha fet ha estat rebaixar
les partides destinades a atendre aquestes situacions, i hem acceptat l’esmena del
Govern perquè, tal com deia la moció, ja compartíem el fet que l’Ajuntament, des de fa
anys, està fent allò que no li pertocaria, que és posar els diners que hauria de posar algun
altre, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya.
Per tant, gràcies pel sentit positiu del vot a d’alguns de vosaltres i esperem que això que
ara estem reclamant d’aquí a poc temps, no és que hi confiem gaire, deixi de ser una
reclamació perquè realment no hi hagi, ni al Masnou ni a Catalunya, cap nen, no que no
només faci un àpat digne al dia, sinó que en pugui fer, com a mínim, els cinc que els
experts en salut pública determinen que s’han de fer al cap de les 24 hores al dia.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla, passaríem a la votació de la moció.
La moció amb les esmenes incorporades queda com segueix:
Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E sol·licitant a la Generalitat de
Catalunya que garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de
vulnerabilitat
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.
“Ateses les creixents dificultats de moltes famílies del Masnou per oferir una alimentació
adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles, dificultats degudes a problemes
econòmics derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents
programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...)
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil, reconeguda tant per
entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la Generalitat
(segons l’IDESCAT 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix
cada 2 dies per privacions materials), l’esment a aquesta problemàtica en diversos pactes
recentment signats com el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància, les diverses
crides fetes per part de la presidència de la Consell Assessor de la Generalitat per
Polítiques Socials i Familiars i els reiterats informes elaborats per la Sindicatura de
Greuges.
Atès l’evolució que s’ha produït en la funcionalitat dels menjadors escolars que, fa uns
anys, eren bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la
conciliació laboral-familiar i ara també es plantegen com una eina per garantir la
suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria:
art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i
Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics.
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que dedica
la Generalitat a les beques menjador fa 4 anys que roman congelada.
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat un
enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al sistema de beques.
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Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques i
suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors i que, a més, els
canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de cobertura que deixa fora
del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol•licitud de beca.
Atès que l’Ajuntament del Masnou, malgrat no tenir responsabilitats competencials al
respecte, any rere any ha anat complementant de forma important el sistema de beques
del nostre municipi.
Atès l’acord del Parlament de Catalunya, pres per unanimitat, de 3 de juliol de 2013
(Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de
menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida
pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una beca
de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems
econòmics i socials actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social,
s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos de famílies que, tot i
que reben una beca de menjador, no poden fer front al pagament de la part que els
correspon), en el sentit de que els pressupostos de la Generalitat disposin d’una major
dotació pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti
es quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries.
Atès que el grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou reivindica que, ni al
Masnou ni a la resta d’ajuntaments de Catalunya, no pot haver cap nen o nena amb
dèficits alimentaris
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents:
ACORDS
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries
adients que facin possible que, per a la totalitat del curs 2015-2016, es puguin atorgar les
beques-menjador necessàries per atendre totes les sol·licituds avaluades pels serveis
socials municipals, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació
de vulnerabilitat.
Segon.- L’ajuntament continuarà vetllant per garantir les beques menjador als nens i
nenes del Masnou que estiguin en situació social desafavorida, sempre i quan aquestes
ajudes no arribin per part de la Generalitat de Catalunya o arribin en temps i forma tardia.
Tercer.-Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a les
direccions dels centres escolars, les AMPA, les associacions, entitats i col·lectius del
Masnou.”
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
15. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de rebuig al TTIP (acord
comercial d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la inversió entre la Unió
Europea i els Estats Units)
La senyora Sandra Miras Martínez 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.
“Atès que:
• L’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord Transatlàntic de
Comerç i In-versió (TTIP), va molt més allà del comerç ja que l'acord tindrà un impacte
ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la
salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets
laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en
què usem les institucions democràtiques per establir re-gulacions en tots aquests camps,
assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.
• La falta de transparència que està caracteritzat les negociacions del TTIP és una
vulneració en el dret de tot ciutadà i ciutadana a saber el que s'està negociant en el seu
nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara
està classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu
que exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els
acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Anti-falsificació, ACTA), només
se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.
• Un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversora-Estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals
nacionals. En cas de presentar-se conflictes per part de la inversora amb l'Estat, una
comissió d'arbitratge serà qui s'encarregui de resoldre'ls, l'anomenada "Investor to State
Dispute Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per a establir
compensacions econòmiques dels Estats a les inversores sempre que aquestes
demostrin que aquells apliquin mesures (per exemple, augment de garanties en la
protecció del medi ambient) o que redueixin els beneficis futurs d'una companyia.
L'Estat en aquest cas pot recórrer judicialment la decisió, però li suposarà uns costos
judicials elevats. A més, les decisions dels òrgans d'arbitratge son fermes i no es poden
apel·lar. Es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable entre dos
subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius.
Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques decidides; democràticament
podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un
govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat
democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres.
Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han
estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac,
sancions a Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al
fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar
privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo-tribunal format per
defensors dels interessos de les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia
democràcia.
• El debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de sectors
es veuria encara més afectat per l'establiment d'un Consell de Cooperació Regulatòria
(CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és
simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP,
com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc.) un
organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses, tindran
l'oportunitat d’analitzar prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els
interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar
estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
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• Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no
hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.
• El TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de
conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden tenir
indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la
UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals podrien
utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges
de les diferències en la regulació. A la practica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de
regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
• Un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per
als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o
limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de
criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que
són essencials i la defensa de béns públics.
• La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la
identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els
esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en
general.
• Les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç
Canadà-UE (ZE-TA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals
de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005,
soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el
multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE.
En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la
formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a
normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació
mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar
millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del
medi ambient.
• La contractació pública ha de tenir en compte no només el preu sinó també altres
aspectes, especialment els mediambientals i socials, i que el TTIP suposaria una
reducció de les garanties per a la ciutadania. Aquest acord, a més, posa en perill els
aspectes progressius de la legislació de contractació pública de la UE, en particular els
aspectes que faciliten el desenvolupament regional i local.
• El manteniment i millora dels serveis públics és obligació de les Administracions
Públiques, entre elles les Administracions Locals, i que el TTIP els posa en perill.
Aquest acord persegueix la liberalització total dels serveis públics i l'apertura de
prestacions dels mateixos a les empreses transnacionals, així com les compres i
licitacions de bens i serveis en tots els nivells de poder públic. EI TTIP compromet
l'habilitat dels representants elegits per la ciutadania per a administrar lliurement les
seves comunitats locals i promoure l'ocupació, l'activitat productiva i altres iniciatives
locals, posant-los en clar desavantatge davant les empreses transnacionals.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Declarar El Masnou municipi oposat al TTIP i en defensa dels serveis públics
bàsics per a la redistribució de la riquesa i la justícia social.
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Segon. Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya perquè facin una declaració de rebuig a l’Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units.
Tercer. Instar al Govern de l'Estat a mostrar formalment el seu rebuig a l'actual proposta
del TTIP, i a defensar totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels
anomenats serveis socialment Útils i remarcant el rebuig a la implantació dels tribunals
d’arbitratge privat en la resolució de les diferències entre el sector públic i les empreses
privades.
Quart. Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys
negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.
Cinquè. Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, al Govern de la Generalitat,
Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del
Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol.
Sisè. Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells,
comptant amb les organitzacions sindicals, professionals, i dels ciutadans i ciutadanes.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria intervencions, senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, nosaltres anticipem el nostre vot negatiu, entre altres coses perquè somos los que
pensamos que el comercio nos hará libres y el comercio es bueno. Estados Unidos ―y
haré un poco de resumen porqué tengo una parte de intervención argumentada bastante
larga― ocupa un puesto, es para un dar un poco de sentido a lo que ha expuesto la CUP
porqué esta moción, que pasa un poco como algo pequeño, tiene una transcendencia
muy importante en lo que será las relaciones de Estados Unidos con Europa en los
próximos años y, en concreto, de España en particular como un referente en las
repúblicas americanas. Estados Unidos ocupa un puesto muy relevante en el comercio
exterior de España al ser desde el año 2014 el primer mercado de exportación fuera de la
unión europea con flujos comerciales que alcanzaron casi los 21.000.000 €.
De todas la empresas exportadoras en España, alrededor de 2/3 son PIMES, más de
70.000. Por ello se estima que las PIMES serán las primeras beneficiarias de este
acuerdo, ya que son las mayores exportadoras en los sectores industriales con más
potencial de intercambio con los Estados Unidos. Estas empresas, en las que en
Catalunya tenemos un tejido importantísimo, exportan el 88 % de los productos
alimenticios españoles. El 93 % de las bebidas, más del 50 % de los servicios técnicos,
2/3 de los textiles y más del 50 % del calzado y artículos de cuero.
Este acuerdo impulsa el crecimiento y aumenta la calidad de vida y el empleo. Estudios
de la Fundación Bertelstman sitúan a España como uno de los principales beneficiarios
de este acuerdo. España sería el cuarto país que más puestos de trabajo crearía si se
llegase a concretar el acuerdo entre 36.000 y 143.000 nuevos empleos, dependiendo si
se reducen sólo las barreras arancelarias o si desaparecerán también las no arancelarias,
que son las que más lastran el comercio.
Este estudio también prevé que España también sea uno de los países en los que habrá
un mayor crecimiento de la renta per cápita a largo plazo, entre el 0,31 y el 6,55 %. Los
intercambios comerciales saldrían muy beneficiados, a través del Centro de Investigación
de Políticas Económicas se señala que las exportaciones de la Unión Europea a Estados
Unidos aumentaría un 28 %, es decir, unos 187.000.000 € en exportaciones de bienes y
servicios y las importaciones comunitarias procedentes de Estados Unidos también
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aumentarían en 159.000.000 €. Aquí hago un inciso, lo que significa exportar uno e
importar uno, para quien haya hecho estudios económicos, saben que la suma de uno
más uno no son dos. Es decir, el mutuo comercio incrementa relativamente lo que son las
tasas de eficiencia, las tasas de beneficio y las tasas de bienestar. Por esto el interés en
un acuerdo tan importante bien hecho que se tenga que hacer con los Estados Unidos.
Se estrecharían los lazos transatlánticos, España sería muy relevante, desde un punto de
vista geopolítico, en concreto por la capacidad para establecer normas de diferentes
ámbitos que se conviertan en un referente mundial. Y España podría beneficiarse de sus
lazos históricos, económicos y lingüísticos con Estados Unidos.
Aumenta la competitividad de las PIMES, paso al siguiente punto que tengo para
exponer. Ofrece oportunidades de trabajo y de negocio internacionales para todos los
ciudadanos. Y es de especial interés para España, los beneficios que aportaría para la
facilitación de la movilidad para profesionales como arquitectos, ingenieros y consultores
y también se espera mejorar el acceso al mercado en una serie de subsectores entre
ellos Banca, seguros, telecomunicaciones, transporte marítimo portuarios, aeroportuarios
renovables o servicios a empresas medio ambientales y de construcción. Podría seguir
explicando, pero pienso que para la reseña de los que significa este acuerdo es más que
suficiente y de ello el valor a tener presentes que estas propuestas deben ser
consideradas con perspectivas de futuro y no como tema que puedan pasar en un pleno
en dos minutos por las afectaciones personales que tendrán para todos nosotros.
Gracias.
El Sr. Jaume Oliveras
Li agraeixo, senyor De las Heras. Continuem amb els intervencions. Per part del Grup
Socialista, senyora González.
La Sra. Mònica González
Sí, gràcies senyor alcalde. Li demano, si us plau, un recés de dos minuts que vull fer un
comentari al meu company, si us plau, si és possible.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs fem un recés de dos minuts. Moltes gràcies.
A proposta de la presidència, es fa un recés de 6 minuts.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyors regidors i regidores, reprendríem el Ple. Abans de tot, senyora González li
agraeixo la petició. Per part del Grup Socialista hi hauria alguna intervenció sobre el punt.
La Sra. Mònica González
Sí, gràcies. Una intervenció molt més breu que l’anterior. Bona tarda a tothom, un altre
cop. El Grup Municipal del PSC del Masnou estem d’acord amb una part del text de la
moció que ha presentat la CUP, però també a favor d’un acord que impulsi el comerç
internacional, un creixement sostenible perquè estimuli la creació d’ocupació que obri
noves oportunitats, sobretot a les PIMES, i defensar a escala mundial els principis i els
valors que compartim en matèria de protecció mediambiental, social i laboral.
Són l’eliminació de barreres salarials, competència en igualtat de condicions, cercar
noves formes de cooperació, els tres eixos que s’estan treballant. S’està treballant
actualment en aquesta proposta de tractat. Els socialistes pensem que un acord
d’aquestes característiques exigeix transparència, legalitat democràtica i garantir uns
mínims inqüestionables de drets laborals i mediambientals. La protecció al consumidor i
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d’exclusió dels serveis públics. L’hermetisme i la manca de transparència és un dels
factors determinants en la nostra postura concreta en aquest afer que ens fa no tenir tota
la informació necessària per posicionar-nos i, apel·lant una actitud cautelosa i manifestant
aquestes diferències, el nostre vot serà una abstenció per les raons exposades. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, senyor Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres en aquest aspecte no serem gens cautelosos. En
primer lloc, voldríem agrair la classe magistral del regidor del Partit Popular, però
malauradament li hem de dir que, com a moltes de les classes magistrals, aquesta no ha
estat gens profitosa, ja que la nostra anàlisi però, és clar, és que ni ell mateix se la creu.
Diu el senyor De las Heras que un i un no són dos, això deu ser en les seves
matemàtiques, en les nostres, almenys en les meves un i un sempre són dos. El que sí
que és clar és que ens ha explicat un conte que, els que ja som molt grans ―i jo en sóc
molt de gran―, ens havien explicat el conte de la lletera, que vostè segur que també se’n
recorda. I en el seu conte de la lletera ens ha promès contractacions a dojo i un paradís
per a les PIMES. En realitat, si l’acord aquest s’acaba aprovant, el que comportarà serà la
desaparició de milers de PIMES, que hem de recordar és una part important del sector
empresarial català, i la destrucció de milers i milers de llocs de treball.
Per això, seguint la línia que en el Parlament Europeu ha defensat el nostre eurodiputat,
l’Ernest Urtasun, nosaltres ens oposem al tractar del TTIP. I, a més a més, anunciem que
serem part activa i bel·ligerant en contra d’aquest ignominiós tractat. No només per les
raons que esmentava la regidora socialista per argumentar el seu vot cautelós, perquè no
és transparent, perquè no dóna garanties en drets laborals, perquè lliga de mans i peus
els estats que el signin, sinó perquè, a més a més, seria una ruïna per a Catalunya, per a
Espanya i entenem que també per a Europa. I nosaltres defensem Catalunya, Espanya i
Europa. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fàbregas. Per part del grup de Convergència, senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Bona tarda. El tractat, aquest acord d’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversions,
la Unió Europea i els Estats Units, és un acord, almenys els seus objectius, que vol
harmonitzar regulacions i no eliminar proteccions de què gaudim els ciutadans. En
principi, aquest acord està orientat per crear llocs de treball i creixement de l’economia
sense la inversió pública.
Amb aquest acord se’ns plantegen uns arguments a favor, com és la reducció dels
aranzels duaners ―un dels objectius del tractat és eliminar els aranzels duaners i que les
mercaderies i els serveis flueixin sense traves entre la Unió Europea i els Estat Units―, la
creació de riquesa i ocupació. Hi ha un estudi elaborat per encàrrec de la Comissió
Europea que conclou que aquest tractat pot augmentar la riquesa de la Unió Europea,
que calcula en 545 € per família anualment i es creen 400.000 llocs de treball. L’executiu
comunitari assegura que el tractat pot fer augmentar entre 11,5 i un 1 % el PIB europeu.
Tenim un creixement de la inversió privada en el sentit que estimularia el creixement
anèmic, creixement del PIB europeu, un enfortir el diàleg i estabilitzar les economies, o
fer-les més diverses i, per tant, amb menys riscos, això serien uns arguments a favor;
però també, per una altra banda, tenim tota una sèrie d’arguments en contra, com seria la
rebaixa dels estàndards amb regulacions molt dispars en el camp de la seguretat, del
medi ambient o l’agricultura.
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Hi ha desconfiança davant de l’obligació de reconèixer els estàndards i carregaments
dels Estats Units. Hi ha el risc de l’alt arbitratge internacional, l’acord crea un organisme
d’arbitratge per a les empreses que considerin que una decisió sobirana d’un país va en
contra dels seus interessos, aquesta instància podria estar al marge de l’ordenament
jurídic de qualsevol estat. També en contra són les negociacions al secretisme que
s’estan produint. Són negociacions que es fan a porta tancada, la majoria de documents
de les converses no s’han fet públics i els lobbys com els de les grans multinacionals que
són els que estarien movent alguns fils en aquest sentit, el risc pels drets socials i
laborals que s’han comentat, el model social europeu i els drets laborals de la Unió
Europea, no tenen comparació amb els Estats Units, però, com ja s’ha comentat per aquí.
I, per una altra banda, també, un argument en contra tindríem la part del Govern espanyol
que està, és un escull perquè no proveeix la informació valuosa. Cal continuar exigint al
Govern espanyol que doni informació rellevant i sigui un negociador de bona fe. Per tant,
aquest acord d’entrada té uns avantatges i uns riscos. El tractat serà bo o serà dolent,
depenent de com es negociï finalment. Quan hi ha diferència en temes de regulació cal
que diguem que nosaltres estarem al costat del manteniment de l’actual regulació i, en el
supòsit que la regulació d’un tercer sigui més exigent que la nostra, aplicarem aquella.
Cal assegurar que els negociadors siguin transparents sobre el que negociïn per tal que
tots tinguem un bon ús de la informació i eliminar així tots els dubtes. Per tant, finalment
per part nostra, del nostre grup, votarem una abstenció a aquest moció. També cal
recordar que fa anys hi va haver un polític que va prometre 800.000 llocs de treball i al
final es van quedar en 800 o 1.000, com deia aquell acudit. Per tant, estem pendent de
veure què és el que passa per decidir finalment la nostra postura.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Senyor Alfaro.
El Sr. Albert Alfaro
Gràcies. Primer de tot, volia agrair al Grup Municipal de la CUP la presentació d’aquesta
moció que té temàtica europea i, malgrat no van concórrer a les eleccions europees del
2014, aquí es demostra que els temes europeus són importants i, fins i tot, en l’àmbit
municipal i del dia a dia que ens toca a nosaltres i ens toca ben a prop, com és el cas del
que tracta aquesta moció.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana-Acord pel Masnou-MES votarà a favor
d’aquesta moció, com no podia ser d’una altra manera, en coherència a la votació que va
haver-hi el mes de juliol al Parlament Europeu i que els eurodiputats d’Esquerra
Republicana-Nova Esquerra Catalana i Catalunya Sí ja van mostrar el rebuig al TTIP i no
podia ser de cap manera com nosaltres traslladem en l’escala municipal al món local
aquest rebuig cap al TTIP.
Nosaltres creiem que cap tractat amb tercers països no pot anar en contra del que és
l’Europa social, i en aquest tractat estem posant en perill l’Europa social, l’Europa de
benestar, l’Europa en la qual els drets socials, els drets ambientals, els drets del treball
són tan ben valorats i que en altres països del món no existeixen. Aquest és un element
clau, en el qual nosaltres creiem que, com està en risc aquests drets socials, aquests
drets del treball, aquests drets ambientals no val la pena posar en risc aquest acord de
comerç entre els Estats Units i la Unió Europea, ja que el que sí que potser pot trucar al
capital, trucar al capital, però a vegades el capital de les grans empreses, de grans
institucions i el capital, diguéssim, dels petits empresaris, de les petites i mitjanes
empreses, que els ciutadans del dia a dia, aquest potser no es té tant en compte.
Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, per part de la ponent hi hauria alguna intervenció? Doncs, si els sembla
passaríem a la votació de la moció.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 10 vots a favor, 4 vots en contra i 7 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiAE (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor), hi voten en contra.
Els grups municipals de CiU (5 regidors) i PSC-CP (2 regidors), s'abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara entrarem en una situació de mocions retirades i urgències que haurem de votar. El
que passa és que ara vénen una sèrie de mocions que s’han de retirar i haurem de
votar... jo en aquests moments comptabilitzo tres urgències que haurem de votar. Que
són tres mocions que són fruit d’algunes mocions presentades, que ens han entrat de nou
en aquest plenari.
O sigui, tant la de la declaració del Parlament com la de la violència de gènere, com la de
Bell Resguard. Per tant, donaríem per retirat el punt 16, que és una moció de la CUP de
suport a la declaració de ruptura del Parlament de Catalunya.
Donaríem per retirat el punt 17, que és la moció presentada pel grup d’Esquerra i
Convergència pel suport al Parlament de Catalunya.
Donaríem per retirada la moció 18, que és una moció presentada pels grups d’Esquerra i
Convergència contra la violència de gènere, i donaríem per retirada perquè ha entrat una
nova moció. Per tant és fruit, no seria una nova moció per tant, no cal que...
El Sr. Francisco Avilés
Són les esmenes que es van posar sobre la taula a la Junta de Portaveus que han estat
recollides en la moció. Per tant, no crec que sigui una moció nova.
El Sr. Jaume Oliveras
Perfecte. Doncs passem al debat d’aquesta moció si li sembla.
16. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport a la declaració de
ruptura del Parlament de Catalunya.
Resultat: Aquesta moció es retira de l'ordre del dia.
17. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU de suport a la
resolució 1/Xl del Parlament de Catalunya.
Resultat: Aquesta moció es retira de l'ordre del dia.
18. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU contra la
violència de gènere
Resultat: Aquesta moció es retira de l'ordre del dia.
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19. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per demanar un procés participatiu
per tal que els veïns de la zona de Bell Resguard puguin decidir si volen o no un
equipament modular per ser destinat com a casal de barri i, en cas afirmatiu, la
seva ubicació.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gracies. Bé, la moció finalment no s’ha presentat com s’ha llegit, perquè en una de les
esmenes també canvia el títol perquè ha estat presentada finalment, bé, adherit per altres
formacions polítiques i, per tant, és la que presenten els grups municipals del PP, PSC,
ICV-EUiA i C’s.
El senyor Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent:
Moció presentada pels grups municipals del PP, PSC, ICV-EUiA i C’s per demanar
un procés participatiu per tal que els veïns de la zona de Bell Resguard puguin
decidir si volen o no un equipament modular per a ser destinat com a casal de barri
i, en cas afirmatiu, la seva ubicació
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni
Intervenció.
“El passat dia 10 de novembre, l’Equip de Govern va presentar el Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019 (PAM), al veïns de la zona de Bell Resguard Resguard i dels
Carrers Rosa Sensat i Amadeu I, exposant els diferents eixos que el conformen, i fent
especial menció a aquelles actuacions que afecten directament al dit barri del Masnou.
Entre les propostes exposades, destaca la instal·lació d’un equipament modular per tal de
ser utilitzat com a casal de barri. El Govern va presentar dues propostes d’ubicació, una
en zona verda, just davant de la Casa del Marqués, en la zona que es coneix com
l’Hivernacle, i l’altre a l’espai que antigament havia estat la seu social del CD Masnou.
Cal recordar que el pressupost municipal de 2015 incorporava una partida de 50.000€ per
tal d’adequar la zona verda situada al c/ Joan Carles I, davant la Casa del Marquès.
En aquesta audiència pública, es va poder constatar la manca d’ informació que tenien
els veïns sobre aquest tema, es qüestionava la necessitat d’un espai com l’exposat pel
Govern, així com es va mostrar una demanda col·lectiva per tal de que els veïns
poguessin decidir finalment sobre el tipus d’instal·lació i l’ubicació de la mateixa.
Atès que som coneixedors que l’equip de govern s’havia reunit en vàries ocasions amb
alguns membres de l’associació de veïns del Bell Resguard, i no així amb altres
comunitats de propietaris com els propietaris de Josep Pla, o veïns del c/Amadeu I, o
Rosa Sensat, per esmentar alguns del carrers que conformen el citat barri.
Donat que l’ubicació menys defensada és la que podria agradar més a una majoria en tot
cas com es la casa del Masovers (seu social del CD Masnou), per raons de mobilitat,
seguretat vial, i per respecte dels espais veïnals del barri.
Donat que era palès que l’equip de govern volia decidir la ubicació i en tot cas manifestà
tenir l’última paraula sobre el tema.
És una obvietat, el propi eix 5 del Pla d’Actuació Municipal que sota el títol “Participació i
ciutadania” ho confirma, que una de les apostes per aquest Govern i el darrer, format per
les mateixes formacions polítiques, és una major transparència en els assumptes
municipals, així com un apropament de l’administració al ciutadà, dotant-lo de
mecanismes de participació reals.
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De fet, el propi Reglament de Participació ciutadana aprovat al Ple Municipal del 21 de
juny de 2012, ja preveu en els seus articles 8 i 9, mecanismes de consulta popular per via
de re referèndum i de consulta popular no referendària, establint-los com a drets dels
ciutadans.
Inclòs l’article 12 d’aquest reglament (Promoció efectiva dels drets de participació),
estableix que “l’ajuntament promourà l’exercici efectiu dels drets de participació que es
regulen en aquest títol, removent els obstacles que n’impedeixin la seva plenitud.”
Es per tot això, que els grups municipals sota signants, proposen al Ple l’adopció dels
següents acords:
1.- Que el Govern municipal iniciï els tràmits per la realització d’una consulta popular, per
tal que els veïns de la zona de Bell Reguard Resguard i dels Carrers Rosa Sensat I
Amadeu I, puguin decidir si volen o no un equipament modular per a ser destinat com a
casal de barri, i en cas afirmatiu, la ubicació del mateix, així com sobre el contingut de
l’adequació de la zona verda abans esmentada.
2.- Que el Govern municipal, tot i el caràcter no vinculant d’aquesta consulta, es
comprometi a respectar el resultat obtingut.
3.- Iniciar aquest procediment en el termini màxim d’un mes des de la data de la present
moció, creant una comissió mixta Ajuntaments i veïns.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, obriríem torn de paraules. Entenem que la moció ha estat
presentada per quatre grups municipals. Començaríem, per tant, per la CUP.
La Sra. Laia Noy
Simplement, els felicitem a tots per les consultes populars i que els processos
participatius vagin fent camí. També ens agrada veure com el procés participatiu se
centra, bàsicament, al barri del Bell Resguard i no al conjunt del poble del Masnou, ja que
pensem que són les persones de cadascun dels barris les que millor saben com i on han
de situar-se les infraestructures que necessiten. Evidentment, davant un procés de
consulta i participatiu no hi votarem en contra. O sigui, donarem suport a la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs parlaria jo mateix en nom del Govern. Nosaltres hi votarem en contra, perquè
creiem que votar aquesta moció avui seria un greu acte d’irresponsabilitat. I m’explicaré.
Estem en un ple procés participatiu, el govern ha fet una cosa que cap altre govern
d’aquest municipi havia fet. Un Pla d’Actuació Municipal amb audiències públiques.
Recordo que cap altre govern d’aquest municipi no ho havia fet. Primer de tot. Per tant,
estem ara exposant davant la població diferents propostes per escoltar el que opina la
gent en audiències públiques o amb correus que hem rebut en el formulari de participació
ciutadana del Pla d’Actuació Municipal. Després, ens sembla aquesta iniciativa,
oportunista.
Oportunista perquè creiem que no és un moment, en aquests moments, en aquests
moments que estem debatent amb representants dels veïns i, alguns que vostè ha
esmentat a la moció, aquest alcalde també s’hi ha reunit, amb el carrer Rosa Sensat i
també amb el carrer Josep Pla. Evidentment, continuarem reunint-nos-hi, després
explicaré el que farem. Ens sembla oportunista que, per una banda, voldria felicitar per
assistir en un acte municipal, que es vegi que hi ha un debat i l’endemà es plantegi una
moció. Potser podríem dir-li, avançant les deu actuacions properes del Govern, perquè
vagi preparant les mocions respectives. No ens sembla una bona praxis per tirar
endavant els projectes del municipi del Masnou. Hem vist canvis, canvis en la proposta,
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suposo de la precipitació. Una consulta popular via referèndum, els ho recordo, que ha de
ser aprovada pel Govern de l’Estat, vostès ho han canviat, han rectificat. Una consulta
popular també, via referèndum, mai pot ser en una zona determinada d’un municipi, ha de
ser sempre tot el municipi. I ho dic amb coneixement de causa perquè, diguem-ne, jo vaig
participar en aquesta llei. Per tant, vostès han rectificat, ens sembla bé, però no és aquest
el tema.
Abans, també, vostès han esmentat algunes inversions. El Govern, amb la modificació
del pressupost del 2015 i aquest pressupost de 2016, s’ha compromès a més projectes
per a aquella zona del Masnou. Tenim 162.000 € que inclouen el tema del camp de futbol
i altres actuacions al barri. Tenim l’espai lliure de Bell Resguard de 80.000, aquesta
quantitat de 50.000 no existeix en aquests moments en el pressupost d’inversions, també
els ho vull precisar. Existeix també una quantitat al 2016 de 40.000 € per a millores de la
vialitat del carrer Joan Carles I i el parc del Mirador. I, segurament, després de l’audiència
pública, i després de les peticions que hem rebut dels diferents veïns, segurament a la
conclusió que estem arribant i continuarem parlant amb els veïns perquè creiem que les
decisions s’han de prendre a partir del diàleg i del debat, un dels principals temes és
solucionar els problemes de mobilitat i d’aparcament que existeixen en aquella zona. I
amb això aquestes seran les principals prioritats que voldrem exposar als veïns.
El tema del casal, d’un casal per aquella zona, és una reivindicació, que abans heu fet
alguna pregunta al respecte que ens van entrar no sé si recordo unes 500 signatures en
aquest Ajuntament. Evidentment, el Govern ha fet diferents propostes, algunes similars a
la que tots els grups municipals vam aprovar en el pressupost, que era el tema de la
rehabilitació de la casa dels masovers, algunes propostes que s’assemblen en aquest
sentit. Per tant, en algun moment determinat tots els grups municipals van estar d’acord
en la ubicació d’un casal al barri. Evidentment, aquí es pot discutir quin tipus de casal,
quina ubicació, però això és un debat que tenim obert amb els veïns. I, precisament
perquè creiem que no és un tema que si hi ha més en un costat o més en un altre, seria
un error prendre una decisió majoritària amb una minoria i una majoria. El que volem des
del Govern és que hi hagi una opinió no majoritària sinó la que tingui més consens, que
crec que és substancialment diferent. Tirarem endavant la proposta que tingui major
consens social a la zona. Posar a una votació diferents opcions, crec que en aquests
moment no faríem un bon favor en aquella zona del Masnou, tal com va anar el debat.
Per tant, crec que la postura més assenyada per part del Govern és continuar el diàleg,
oferir diferents propostes i tirar endavant aquells projectes, primer els que es considerin
més prioritaris i aquells no que siguin majoritaris sinó, insisteixo, aquells que generin més
consens, que vol dir més que majoritaris. I aquesta és la intenció. Precisament per això
hem convocat una reunió de treball amb diferents representants, el carrer Josep Pla, el
carrer Rosa Sensat, l’Associació de Veïns de Bell Resguard, de la comunitat de
propietaris, etc. per al dia 30 en aquest Ajuntament, per continuar parlant i no precipitar
cap decisió perquè la decisió que es prengui tingui un major consens. Moltes gràcies.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. M’ha agradat molt la seva intervenció, quan ha dit, per votar
algú no han de votar només una part sinó ho han de votar tots, em quedo amb aquesta
metàfora perquè té sentit molt coherent i estic d’acord amb vostè. Amb això estem
totalment..., bé. no ho sé, jo l’he interpretat d’una forma molt clara, no sé igual, mal
inconscient, portava altres idees, no ho sé. Bé, el tema és: nosaltres ja vam plantejar en
l’anterior mandat la necessitat de fer un estudi que es va acceptar, el senyor Parés, ho
vam parlar per veure, per donar-li un ús social al que era la casa dels masovers. Així es
va presentar, vam demanar en el seu moment un casal o una seu social de barri i vam
proposar la casa del masover perquè era una finca degradada, és una finca que ja tenia
una ubicació, que tenia un ús determinat, doncs, ja per al club de futbol, etc. I, bé, era una
bona oportunitat per dir la casa ja hi és, els usos socials hi són i vam fer una proposta.
Aquesta proposta va quedar una mica enlaire i després va ser recollida per alguns grups
polítics, que la van aplicar en el seu programa electoral, cosa que ens sembla molt bé,
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perquè són coses que han de funcionar per al bé del municipi. Nosaltres també, en el
nostre programa electoral i dins dels programes portem el tema de la participació, és a
dir, pensem que s’han de consultar i consensuar les propostes que siguin de relleu per al
municipi, podem parlar, podíem haver parlat en el seu dia de la Casa del Marquès,
podem parlar de Vallmora, podem parlar de com fer el que és la zona del camí Ral,
podem parlar de certes coses, doncs, buscar consensos amb el poble, digues-li
consensos, digues-li majories, però jo sí que penso que amb participació, almenys en les
grans inversions, per a les grans orientacions. Després es podrà fer o no, però la gent hi
ha de participar.
I, bé, bé, penso que si vostès volen entrar en aquesta dinàmica que penso que sí, té
també els seus riscos, té els seus riscos. No és fàcil començar aquestes dinàmiques,
ningú ha dit que ho sigui, però bé, la gent ha de començar a acostumar-se a participar i
vostès s’han d’acostumar a explicar, explicar i explicar molt bé les coses. I no deixar-se
coses al calaix, sinó fer-les partícips, sobretot quan afecten molta gent i són
infraestructures duradores en el temps. I penso que aquesta és una bona línia, el que
passa és que vostè potser s’ho ha pres malament, entenc jo, però la línia entenc que ha
de ser aquesta. Almenys per a les grans infraestructures, la cosa petita ja se’n cuiden els
tècnics del que és el dia a dia. Nosaltres estem d’acord amb aquest plantejament, de fet,
el fet de tenir una idea inicial de muntar un casal en el que és la casa dels masovers i
després fer canvis o propostes o moviments aleatoris per la zona del barri, cada cop que
mous una fitxa afectes una altra. I, lògicament, hi ha interessos contraposats. Potser un
dels llocs on menys controvèrsia podia ocasionar és precisament la casa dels masovers,
un dels que menys. És discutible. Per què? Perquè volen fer la passarel·la, pel camp de
futbol, perquè hi ha altres projectes. Bé, en un moment donat es poden canviar les coses.
Tot es pot canviar. Jo el que demano és que hi hagi consens amb el barri principalment
afectat, no crec que faci falta fer un referèndum municipal o etc., no és necessari penso,
per fer una infraestructura de barri que altres barris ja tenen. Barri la zona alta en té, Cal
Ros de les Cabres en té, a la zona Centre en tenim, és aquella zona que no en té. Una
finca d’aquestes característiques i penso que és bo participar. Jo penso que no els ha de
fer por entrar en aquestes dinàmiques i s’ho han de prendre bé perquè això, fruit d’anar
greixant mica en mica, les coses han d’anar sortint. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyor de las Heras. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Jo també estic molt satisfet de la seva intervenció, tot i que ha
oblidat esmentar que ERC tenia una proposta de casal de barri al mirador de Bell
Resguard, que va repartir, vull dir que ja tenien, no consensuat, no sé, potser el tenien
consensuat, però que hi tenien una proposta molt clara que van desestimar per
impossibilitat. Parla d’oportunitat, però la reunió amb els veïns és una reunió de reacció a
la demanda que va trobar el dia de la presentació del PAM. I també m’agrada que parli de
consens i no d’imposició, perquè li recordaré la següent moció.
Jo, volia agrair al ponent haver acceptat les nostres esmenes que, se’ns dubte, milloren
una moció molt interessant tant pel contingut com pel moment en què ha estat
presentada.
Jo crec que si això és titllar d’oportunista, bé, val més una acció oportuna, no oportunista,
una acció oportuna que una inacció. I per aquest motiu ens hem sumat a la moció.
Certament, no sabem si la demanda és la millor opció, però el que és segur és que és
millor que l’opció que fins ara ha plantejat el Govern, així d’amagatotis i en connivència
amb quatre veïns, i dic quatre perquè eren quatre, sense tenir en compte la majoria de
gent, de persones afectades. I jo sí que hi compto tot el poble perquè estem parlant d’un
casal cívic. La ubicació és una part del municipi, però jo entenc que no serà reservat a
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unes persones, en podrem fer ús la resta de la gent. Per tant, és una decisió, sí que es
podria consensuar o com a mínim consultar.
El Govern ja s’ha manifestat, hi votarà en contra, la dificultat de la consulta, la
complexitat, limitacions legals, que si s’ha de demanar permís, que és molt complicat tot
això. És clar, per demanar la independència, saltar-se la legalitat i provocar la secessió
per això no hi ha problemes, ara, per consultar on es posa un casal en un barri, això és
una feina ingent i impensable... No sé qui fa demagògia, senyor alcalde. Ho dic perquè,
és clar, titllem de demagoga la gent i a vegades la demagògia queda soterrada davant de
posicionament allunyats de la realitat. Per fer consultes que no van enlloc sí que es
mouen, però per conèixer realment què n’opina la gent de temes cabdals pel seu poble,
pel seu barri, d’això no en volen saber res.
Vull recordar-li, això em recordarà, que aquí, al Masnou, ja es va fer un referèndum en el
seu dia en contra de la voluntat del Govern de torn per conèixer l’opinió de la ciutadania
sobre l’ampliació del Port. No ens costaria gaire fer-ne un altre, així que si vostès no
volen no fer-ho, doncs ja ens mourem nosaltres. Posarem les urnes al carrer. Volem
votar. Volem decidir. La democràcia està per sobre de tot. Li sona aquesta lletra. Sembla
que sigui el món a l’inrevés i no és sinó constatar que, per a molts dels aquí presents la
democràcia va per barris, i mai millor dit.
Torno a repetir, no sabem si aquesta és la millor opció, però, sens dubte, és millor que la
que ha plantejat el Govern, i per això, doncs, ens hi hem sumat i hi votarem a favor.
Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo seré molt més breu, però concisa. Ens agraden els
processos de participació, malgrat que entenem i respectem que tenen un risc. Participar
és això, vull dir, és que tu vagis amb una proposta i d’allò que tu presentis, allò es muta. I
has d’arribar a acords, això per una banda. I després aprofitar l’avinentesa d’aquest debat
per posar sobre la taula una cosa que, per a mi, és inherent i és com distribuïm els
equipaments comunitaris en aquest poble, perquè en un barri sí i amb una tipologia,
perquè en un altre barri no en té i l’altre té un casal d’avis i l’altre té un centre de
participació juvenil. Per tant, jo crec que, de nou, hauríem de fer un estudi una mica més
valoratiu de quines són les necessitats i ser una mica més coherents amb aquest tipus de
polítiques i no actuar a cop de reacció d’una demanda veïnal. I ja està, hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés, endavant.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, molt breument, primer volia agrair els vots que
possiblement no serviran per tirar endavant la moció, però sí perquè tingui un ampli
consens. Bé, no és gens destacable que siguin cinc formacions polítiques de caire ben
diferent les que donaran suport a aquesta moció respecte les dues formacions polítiques
que formen l’Equip de Govern. És cert que l’aritmètica els farà rebutjar la moció, però bé,
jo crec que es fa palès, una mica sí, que es queda sol el Govern en aquesta negació de la
participació ciutadana.
Només volia dir-li que aquesta moció no és oportunista, no és política, no és demagoga,
sinó que respon perfectament a una situació que vàrem viure i que vostè era present en
la presentació del Pla d’Actuació Municipal i és que demandes de diferents ciutadans en
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vista de la sorpresa que es van endur sobre les propostes que plantejava l’Equip de
Govern, molts els ho van dir: però bé, això qui ho decidirà finalment? I vostè va ser el que
va dir, no això ho decidirà l’Equip de Govern, això ho decidirà l’Alcaldia en certa manera.
Doncs aquesta moció venia a respondre una mica això. És una mica una moció
preventiva, una moció de precaució per dir: escolti, no sé si està sentint la veu majoritària
d’aquesta zona del municipi, que li està dient que té moltes reserves en relació amb la
proposta que vostè presenta o que l’Equip de Govern presenta, que tot indica que no la
volem, però bé, això ja es veurà en el procés de participació i vostè en allò va respondre
amb un “això finalment ho decidirà l’Equip de Govern”. Aquesta moció respon exactament
i únicament a això. A intentar prevenir aquesta, si em permet, l’expressió cacicada,
perquè, en definitiva, si s’ha titllat, s’ha titllat aquesta moció de precipitada. Jo crec que
l’actuació del Govern en aquella zona sí que està precipitada. Segurament, ara estan
posant-hi remei, segurament ara estaran posant solucions al tema. No ho han dit, però es
va sentint que finalment descartarien la possible ubicació d’un casal de barri de la
tipologia que fos en la zona que van presentar fer-la. Igual que han descartat fer-la, com
deia el meu company del Partit Socialista, l’Ernest Suñé, a la zona del mirador de Bell
Resguard, ja la van descartar, tot i que van repartir i van dir que la farien allà. Doncs això
sí que sembla precipitació. I van anar a un Pla d’Actuació Municipal a presentar-los una
proposta pensant que estava tot perfecte i resulta, doncs, que no. Era una mica precipitat
i ara estan intentant redreçar la situació, perquè, suposo, no se’ls compliqui. I nosaltres
no tenim cap problema en què, si finalment els veïns decideixen una opció o una altra
opció, la que sigui, però copsem millor l’opinió, perquè tenim por que finalment no
decideixi l’alcalde per si sol o l’Equip de Govern i s’equivoqui, i s’equivoqui de forma
estrepitosa. És com una mena d’ajuda el que volíem enviar, era una mica un salvavides,
un flotador perquè l’agafés, traslladés aquesta, si em permet, la responsabilitat als veïns,
a escollir i vostè salvés una mica si se’m permet l’expressió, no diria el ridícul, però sí una
mica la situació que se li va descontrolar, ja des que va fer aquell repartiment d’un
possible casal a una zona que era, òbviament, impensable, però encara i així doncs
l’agafés. Però ara no la manté.
I finalment, sí que li diria que agraïm que hagi fet aquestes presentacions del Pla
d’Actuació Municipal, que ara no recordo si és el primer Govern que ho fa o que no ho fa,
però en qualsevol cas els felicito i també els diria que el mateix Govern d’avui és el de fa
quatre anys i també, doncs, hi ha força polítiques que formaven, també fa vuit anys, és a
dir, que bé, que probablement si no l’han fet abans no passa res, però agraïm que el facin
ara. Bé, lamento que la moció sembla que no prosperi. Seguirem intentant que la
participació sigui realment una realitat. I, finalment, una qüestió, i potser no és l’objecte
del debat, però sí que en propers plens demanarem sobre la possible aplicació del Pla de
Participació Ciutadana, perquè parts dels continguts que hi havia a la moció original, que
ha estat esmenada i millorada per part del Partit Socialista com d’Iniciativa per Catalunya,
són trets exclusivament del redactat que hi ha del Pla de Participació Ciutadana, que
parla de les consultes per via referèndum i tal, no sé què. I si ara estem dient a la
ciutadania que podrem fer coses, però que resulta que necessitarem l’acord de l’Estat i
no sé si ara l’Estat estarà per molts acords amb vosaltres, però bé. Això ja veuríem, és a
dir, que haurien de revisar si aquest pla de participació és realment operatiu o és que no
depèn de nosaltres, però això en parlarem un altre dia. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació.
Resultat: La moció queda rebutjada per 11 vots en contra i 10 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
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El Sr. Jaume Oliveras
La moció queda rebutjada. Ara quedarien dues mocions d’urgència, entenc jo, que seria
la moció presentada per part de tots els grups municipals contra la violència de gènere.
Votaríem, primer de tot, la urgència, si els sembla.
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, C's, CUP-PA, ICVEUiA-E, PSC-CP i PP presenten la moció següent:
Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, C's, CUP-PA, ICVEUiA-E, PSC-CP i PP contra la violència de gènere
Resultat: S’aprova la urgència per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
La Sra. Meritxell Blanch
Gràcies, alcalde. Primer de tot, volia dir que aquesta moció neix de la voluntat inicial de
l’Equip de Govern, posteriorment treballada amb el Partit Socialista, i finalment
consensuada amb tots els grups municipals d’aquest consistori. Fet, doncs, que és una
gran satisfacció per a l’Equip de Govern haver pogut arribar a aquest consens. Des de
l’Equip de Govern, i més concretament des de la Regidoria d’Igualtat, treballem per donar
suport legal i psicològic als ciutadans i ciutadanes que pateixen greuges, assetjaments i/o
violència, sigui tant física com psicològica, a través del Centre d’Informació i Recursos.
Amb aquesta moció acordem, tots els grups, unes mesures per treballar fins a poder
eradicar aquest tipus de violència present al nostre municipi. Per tant, donem lectura a la
moció.
La senyora Meritxell Blanch llegeix la moció següent.
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“Un any més el 25 de novembre commemorem el Dia Internacional per a l'Eliminació de
la Violència de Gènere aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any
1999, perquè no per recurrent deixa de ser intolerable la violència, que en diverses
situacions s'exerceix contra les dones, esdevenint una vulneració dels Drets Humans i un
atemptat contra la dignitat i la integritat física.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt
especialment els ajuntaments catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de
recursos d’atenció i recuperació per a les dones, per als seus fills i filles i per tot l’entorn
familiar, dissenyant protocols d’actuació que compten amb la participació de persones
professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a
dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència
masclista, exercida per homes o dones envers la seva parella.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com
demostra l’augment d’assassinats i denúncies per violència masclista i, en concret, per
agressió sexual. L’amenaça d’aquesta violència és permanent i s’accentua entre les
generacions més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar, de manera
prioritària, les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual
i social.
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En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com
a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les
dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen
estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Des dels ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà, s’ha de continuar
incorporant en el dia a dia la tasca de prevenció, educació i conscienciació contra la
violència masclista, i exigir a les altres administracions treballar conjuntament per tal de
solucionar aquest problema a través de la conscienciació i educació de la ciutadania.
Estem convençuts que l'educació, és el pilar fonamental sobre el qual treballar, incidint en
la igualtat entre homes i dones. Hem d’actuar incansablement perquè des de la societat i,
més concretament, des de la família i l'escola es fomentin els valors d'igualtat i tolerància.
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Tornar a manifestar, amb motiu del proper 25 de novembre, Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violència de Gènere, el més unànime rebuig d’aquest tipus de
violència així com el suport incondicional a les seves víctimes.
SEGON. Proclamar que la tolerància zero cap a la violència de gènere serà una constant
en l'activitat d’aquesta corporació i manifestar el seu compromís per a contribuir a
eradicar-la.
TERCER. Dotar a l'Administració local dels mitjans necessaris per a propiciar la detecció
precoç, l'assistència i l'atenció de les víctimes.
QUART. Realitzar campanyes d'informació i sensibilització permanents a dones i homes
que ajudin tant a detectar situacions de violència com a prevenir-ne. És d'especial
rellevància aconseguir que els/les adolescents i joves identifiquin les manifestacions de
violència i s'impliquin en la seva eradicació.
CINQUÉ. Donar suport i les eines necessàries a la comunitat educativa perquè incideixi
de forma efectiva en l'educació sobre la igualtat, ja que és la millor prevenció possible.
SISÉ. Continuar sol·licitant a totes les administracions que no escatimin els mitjans que
ajudin a aplicar polítiques encaminades a eradicar la violència de gènere i augmentar-ne
els recursos.
SETÉ. Com a consistori ens comprometem a treballar per signar un acord contra la
violència de gènere entre totes les forces polítiques que faci de la lluita contra la violència
masclista prioritat absoluta lliure del balandreig polític i ideològic, assolint un acord per
una societat segura i lliure de violència vers les dones i homes que impliqui a tots els
àmbits socials i públics per lluitar contra la violència de gènere, que no escatimi esforços,
mitjans i recursos.
VUITÉ. Que es publiquin els acords presos a través dels canals de comunicació habituals
de què disposa aquest ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per descomptat estem a favor d’aquesta moció i aquí voldria
recalcar un dels aspectes que potser a nosaltres ens preocupen, quan ens trobem en
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casos de violència. Ens focalitzem molt en les parelles, però penso que hem de focalitzar
també molt en el que és l’educació, com a part fonamental. El respecte als pares, el
respecte als germans, el respecte als avis, que “honrarás a tu padre y a tu madre”, són
valors que després fan que respectis els altres, per descomptat a la teva parella, per
descomptat als teus fills, per descomptat als teus veïns. Quan aquests valors, “honrarás a
tu padre y a tu madre”, és una manament però és aplicable fora del context de qui no ho
vulgui entendre així. O sigui, no té res d’especial, a tots, almenys d’una forma o una altra,
se’ns ha educat amb aquesta ideologia. I, repetia, el respecte als pares, respecte als
germans, respecte als avis, respecte als veïns, respecte a tothom, són valors fonamentals
i són valors que s’han inculcat des de la petita infància, dins de les famílies. Les
desestructuracions familiars que hem viscut també en els últims anys, la crisi també ha
ajudat a desestructurar famílies per diversos motius, etc., són temes que agreugen. Jo no
sé si la violència era la mateixa fa trenta anys que ara, ho desconec. No sé si és que
abans la gent no es parlava o s’amagava i ara no s’amaga i surt. No sabem les
estadístiques reals de fa trenta, quaranta, vint anys, el que sí que és cert és que
l’educació, la gent, va canviant i, bé, ens hem d’esforçar molt en l’educació cap a les
persones. Només això.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora Mònica González
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bé, volia esmentar que el nostre Grup Municipal, el Partit
Socialista, vam presentar una moció, per la qual l’Equip de Govern es va posar en
contacte amb nosaltres per fer una proposta consensuada, a la qual vam accedir
gustosament. Perquè pensem que és important que aquests temes es tractin d’una forma
conjunta en tot el consistori. Doncs així, ens vam asseure a consensuar el text amb la
intenció de dotar aquesta moció d’un valor útil per al nostre municipi, que és la nostra
més immediata prioritat, deixant de banda ideologies i, alhora, com una declaració
d’intencions al consistori, a més d’aquest terrible problema de la nostra societat.
Amb el ferm compromís que volem iniciar des d’ara un acord de govern contra la
violència masclista per treballar i desenvolupar recursos i projectes educatius i preventius
que, sobretot, tinguin incidència en la franja d’edat formativa primària i secundària.
Malauradament, l’índex d’assetjament, violència, agressions sexuals en les edats joves
ha augmentat. I des d’ara ens comprometem, el Grup Socialista, com sempre ha estat,
compromès, a vetllar perquè aquest acord es dugui a terme i es desenvolupi. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, per part d’Iniciativa, senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres donarem el vot favorable a aquesta moció, que ens
alegrem que sigui consensuada. Alguna cosa està canviant quan aquest any ens posem
tots d’acord, perquè recordo que altres anys, fins i tot, s’havia qüestionat la urgència o,
fins i tot, hi havia gent que no ho veia clar que aquesta era una prioritat. Per tant, jo em
congratulo que tots i totes ens hem posat d’acord per una vegada i, per tant, això vol dir
que hem fet un pas endavant i espero que es concreti en termes concrets. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Per part de la CUP, senyora Miras.
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La Sra. Sandra Miras
Sí, com deia Durruti, que, per cert, fa 79 anys de la seva mort i aprofitem per reivindicarlo, “portem un món nou als nostres cors i aquest nou món està creixent en aquest instant”
i aquest nou món passa, irremeiablement, per la revolució de les dones, per la lluita
feminista, des dels cors.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyora Blanch
La Sra. Meritxell Blanch
Sí, simplement volia agrair a tots els grups polítics haver-s’hi sumat, com he dit
anteriorment, i molt especialment al Partit Socialista pel fet d’haver retirat la seva moció
quan vam parlar-ne. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, ara passaríem a la seva votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, ara entraríem a la darrera moció. Primer de tot, votaríem la urgència, és la moció
dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord pel Masnou-MES,
Convergència i Unió i CUP- PA de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
Votaríem, si els sembla la urgència, si els sembla bé, directament votem la urgència.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, senyor alcalde. Havent estat suspès pel Tribunal Constitucional, no té sentit que fem
urgentment, justament, aquest tema, ara sí que no corre cap pressa, però és una
apreciació tècnica.
El Sr. Jaume Oliveras
Atendre la seva precisió jurídica, potser?
El Sr. Federico de las Heras
Política.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, encara menys ho entenc, perquè no té res a veure una cosa amb l’altra si
l’Ajuntament del Masnou fa posicionaments constitucionals, anticonstitucionals i el que
calgui. D’acord, votaríem la urgència.
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU i la CUP-PA
presenten la moció següent:
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Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU i la CUP-PA de suport
a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
Resultat: S’aprova la urgència per majoria absoluta per 13 vots a favor i 8 vots en contra.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Una qüestió d’ordre. El nostre grup, com que entenc que no vol participar del
debat d’una moció que entenem que parla sobre una moció que està suspesa i una moció
que, explícitament, diu que no es pot derivar cap acte administratiu de la resolució de la
necessitat que ha estat suspesa i com que no vam participar d’aquesta “pantomima” que
un altre cop assistirem, el nostre grup demanarà excusar-se i poder sortir del Ple i que els
seus vots no es comptabilitzin de cap de les maneres, ni com a abstenció, ni de cap tipus.
I, bé, li agrairíem al secretari que ens fes arribar, doncs, a partir de demà un certificat de
l’acord pres avui, si finalment es pren, amb indicació dels recursos pertinents contra la
mateixa. I, per tant, demanaríem deixar el Ple durant les intervencions d’aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Tenen tot el dret a absentar-se. Només vull recordar-li que aprovant aquesta moció no
generem cap acte administratiu, només li recordo això.
Sent les 23.13 s’absenten de la sala el Sr. Francisco Avilés, la Sra. Stella Parodi i el Sr.
Joan Fontcoberta.
El senyor Jaume Oliveras llegeix la moció següent.
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“El passat 27 d’octubre de 2015 els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP van
entrar per registre al Parlament de Catalunya una proposta de Declaració de ruptura que
va ser votada en Ple extraordinari el passat 9 de novembre.
Aquesta declaració recull el mandat obtingut de les urnes el passat 27 de setembre i
obliga a treballar per un estat independent en forma de república catalana.
A les passades eleccions del 27s al nostre municipi hi va haver també una victòria dels
grups a favor d'aquest nou estat, i l'Ajuntament del Masnou compta amb una clara
majoria de regidors i regidores i de Grups Municipals a favor d'aquest nou estat.
Els passos que s’hauran de donar hauran de ser ferms, sense supeditació a les
institucions polítiques o jurídiques de l’Estat espanyol.
Així mateix, cal sumar a aquest horitzó polític totes les forces polítiques i socials que
defensin l’obertura d’un procés constituent popular, participatiu i obert.
El procés independentista va néixer de la força del poble arreu del territori i va encomanar
un mandat clar que el Parlament ha recollit. Mitjançant aquesta moció de suport el poble i
les municipalitats reafirmen el seu suport i el seu mandat al Parlament per seguir
treballant en el camí de la ruptura.
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Així, el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat
i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
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2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar
exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del
Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius
econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació
per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets
Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels
drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
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l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de
l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens
locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat
econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest
àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne
i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut
la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de
xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu els grups municipals d’ERC-AM-MES, CIU i CUP-PA, proposen al ple
de l’ajuntament del Masnou l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament del Masnou a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Posar l’ajuntament del Masnou a disposició del Parlament de Catalunya i dels
acords i de les mesures que aquest prengui per tal de fer efectiu aquest mandat
democràtic i, en concret, aquesta resolució i el seu annex.
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TERCER.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya,
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
QUART.- Publicar aquest acord a la web municipal i a tots els mitjans de difusió
municipals (paper i electrònics) i posar-lo en coneixement de l'Estat Espanyol, de la Unió
Europea i de la Generalitat de Catalunya i del conjunt de la comunitat Internacional.”
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla, obriríem un torn de paraules, senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. No m’estendré molt perquè parlem sobre el parlat i no sé si
tornarem a parlar sobre el parlat del parlat. Perquè el tema sembla que està donant molt
de sí, molt llarg.
Però, bé, sense estendrem especialment en el tema, deia que aquesta moció està fora de
lloc i està fora de lloc pels fets que han succeït, la decisió de la majoria parlamentària,
parlamentària recalco al Parlament de Catalunya, ha estat suspesa pel Tribunal
Constitucional. O sigui, és alguna cosa que no té cap efecte i així s’ha d’acatar en un
estat de dret espanyol i europeu com és el nostre. Aquest fallit, fallit està a la Constitució
de tots els catalans i espanyols, perquè és un fallit, està a la constitució, ha quedat en
això, en un salt fallit. Una sedició, entenc jo, ofegada, i un intent de trencar l’Estatut
d’autonomia de Catalunya que, de facto, ja ho ha fet el senyor Mas. S’ha carregat
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que s’haurà de refer, ja veurem com. Una majoria
parlamentària insuficient ni per canviar la llei electoral catalana, fet que mostra la seva
capacitat legislativa, sense mandat exprés, amb uns promotors que ni compten amb una
majoria de població i vot suficient que hi doni suport. S’han tirat a la muntanya i actuen en
nom de tots els catalans com si fossin fonts, fonts de la setmana, la democràcia, la
legalitat i la representativitat. Ni el primer, ni el segon, ni el tercer.
S’han arribat a creure, els promotors d’aquests actes independentistes, és clar, ben
regats pels canals de comunicació catalans. Algú s’ha desmarcat, sembla que La
Vanguardia ha tornat a llocs d’on no hauria d’haver sortit mai, alguns continuen amb la
seva. Bé, sembla que s’escolten a si mateixos a través dels seus mitjans i potser
s’amplifiquen un missatge que no tenen el ressò que ells pensen que té. Després, tenim
aquí, no sé com dir-ho, una disbauxa, qui aspira a ser president de la Generalitat, que no
sé si era el quart de la llista, però ara va del primer, bé, això com se li diu? En castellano
castizose dice arte de birbiriloque, és a dir, catellano castizo y busquen los libros de
Machado birbiriloque, complicadíssim. Salta tres puestos, pasa el número uno, pieza
fundamental única e insustituible del poble català, del procés i del seu procés. És o Mas o
Mas. I què més? O Mas o Mas, i aquí s’ha quedat la discussió. En fi, una disbauxa que
camina cap al final del seu precipici, això no té molt més recorregut, tindrà
conseqüències, segurament tindrà conseqüències. No les que els seus promotors volien,
per sort, perquè han comés un error molt gros i, entre altres, és subestimar el que
significa un estat de dret democràtic i europeu. És subestimar el que és realment la
població que viu a Catalunya. És subestimar les relacions de Catalunya amb la resta
d’Espanya i és subestimar moltes coses. Són errors i els errors tenen conseqüències.
Lògicament, estem en contra d’aquest posicionament.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part del grup socialista, senyor Suñé.
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El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, el nostre grup, a diferència de Ciutadans, tot i
també estar d’acord amb l’observació que han fet, no volem perdre l’oportunitat de dir el
que pensem. En aquest fòrum jo crec que val la pena ser-hi avui, no només per això.
Volien que es parlés de Catalunya i ho han aconseguit. El món en parla. Volien
externalitzar el procés, i prou que ho està. Només cal veure els titulars de la premsa dels
principals diaris del món per entendre que ara mateix arreu s’associa, a Catalunya en
general i a les eminències de procés en particular, a les noves formes antidemocràtiques,
a la radicalització i al ridícul.
Aquesta és la imatge que estan deixant vostès de Catalunya arreu del món. La Catalunya
emprenedora ha donat pas a la Catalunya emprenyadora, la Catalunya moderna i
europea a la Catalunya endogàmica i salta lleis, la Catalunya integradora, acollidora i
progressista a la Catalunya segregadora, sectària i classista, la Catalunya bussinesfriendly a la Catalunya chau-chau bacalau, d’espardenya i flauta.
Deixin ja de fer bullir l’olla perquè dins només hi ha aigua: no hi ha chicha, no hi ha res.
Deixin ja el mono tema i comencin a prendre’s seriosament els problemes de Catalunya,
els problemes reals, els problemes de les persones.
El plenari passat vam haver de passar la vergonya de sentir una moció de suport al
president Mas i altres imputats del 9N, presentada per ERC, CiU i ICV; l’anterior, per una
de defensa de la unitat d’Espanya presentada pel PP. Tenim un alcalde que permet
incomplir les normes municipals al penjar estelades als fanals i que despenja la bandera
d’Espanya perquè ell és així. Deixem-nos ja de jocs infantils i comencem a treballar per al
poble del Masnou. Estem fent el ridícul tots plegats i després ens sorprèn la desafecció
envers la política i envers els polítics.
Les eleccions del passat 27 de setembre van elegir un nou Parlament i la primera funció
d’un Parlament elegit a les urnes és la investidura d’un nou president o presidenta. I
vostès s’ho han passat pel folre. Com els darrers anys, primer sempre el mono tema, el
mono tema, el mono tema.
L’aprovació de la proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i les CUP constitueix
un error polític molt greu. El més greu plantejat a Catalunya des de la recuperació de les
institucions democràtiques. Aquesta proposta de resolució suposa un greu risc per a
l’autogovern de Catalunya assolit, després de moltes lluites polítiques i socials, amb la
recuperació de les nostres institucions.
La conseqüència final de la proposta de resolució posa en perill, també, la continuïtat de
Catalunya a la Unió Europea, tal com diu el Tractat de la Unió Europea en el seu article:
4.2.I com declara el Comitè de les Regions quan fa referència a aquest article, “l’avenç
d’una regió cap a la independència ha de ser considerat com un afer intern de l’Estat
afectat i recorda que en el cas que una regió obtingués la independència i volgués
integrar-se a la Unió Europea, hauria de presentar una candidatura oficial al Consell i
seguir el procediment d’adhesió de l’article 49 del TUE com qualsevol Estat que volgués
esdevenir un Estat membre de la UE”.
Entenem que això és el que agrada a les CUP, però no crec que agradi tant a la resta de
grups. Les CUP són un grup antisistema, ho acceptem, que vol marxar d’Europa, que vol
marxar de l’OTAN, que vol marxar d’Espanya i no sé si del sistema solar, però és clar. No
sé la resta què en pensa.
Vull que recordin que tots els nivells de les administracions, inclosa l’Administració local, i
el conjunt de la ciutadania, en un estat democràtic com és el nostre, són i han de ser els
principals garants de la legalitat. I vostès volen saltar-se la legalitat, de nou.
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No parlem ja del despropòsit de la presidenta del Parlament, sectària i tramposa. Fa un
moment hem parlat de consens i no d’imposició, se’n recorda senyor alcalde? Li he dit
que li recordaria, li recordo ara, consens i no imposició.
La presidència del Parlament de Catalunya té l’obligació de representar la pluralitat de la
cambra en la seva integritat, i el nostre grup considera que les darreres actuacions de la
presidenta del Parlament, fent seguidisme de la proposta política del president de la
Generalitat en funcions, no ho oblidem, han posat en risc la imparcialitat de la institució a
la qual representa i el més elemental principi de separació de poders.
Pel nostre grup la realitat a Catalunya és resum en vuit punts:
1. El resultat de les eleccions del 27 setembre no atorga un mandat democràtic per a un
procés unilateral cap a la independència.
2. La victòria en escons, com ja han remarcat, de les forces polítiques partidàries de la
independència els habilita per governar, ho acceptem, però no per trencar amb la
legalitat.
A més, cal tenir ben present que la majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que
es van manifestar a les urnes no ho van fer en favor dels partits que aposten per la
independència. Vull recordar-los que a Escòcia, arran de la victòria dels independentistes,
arran de la victòria amb unes eleccions dels independentistes, es va iniciar un diàleg amb
Londres que va donar com a fruit el referèndum. És a dir, fins que no van guanyar
majoritàriament no es va iniciar el diàleg. Vostè, no com aquí, que comencen la barraca
―perquè no arriba a casa― per la teulada. Fa un moment des de les CUP es renyava el
regidor de mobilitat pel tema del bus, doncs vaja si per això hem de renyar, no sé què
haurem de fer per la feina que estan fent.
4. L’aprovació de l’esmentada proposta de resolució posa en greu risc la unitat civil del
poble de Catalunya, i és cert, posa en greu risc la unitat civil del poble de Catalunya.
5. L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc l’autogovern de Catalunya en el marc
constitucional.
6. L’aprovació d’aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en un
carreró sense sortida del qual només se’n pot derivar un conflicte institucional sense
solució.
6. No hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per un
procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques
espanyoles, on nosaltres, evidentment, incloem les catalanes.
7. L’impuls d’una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes federalistes que ja té
incorporats i que clarifiqui les relacions entre les competències de l’Administració general
de l’Estat i les de les comunitats autònomes i, especialment en el nostre cas, les de la
Generalitat de Catalunya.
8. Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en l’estratègia de
confrontació en el procés unilateral cap a la independència.
I, per acabar, una observació, senyor alcalde. On són les banderes i la claca que venien
sempre que hi havia festes com la d’avui? Faci una reflexió.
El Sr. Jaume Oliveras
Continuem amb les intervencions. Senyor Màxim Fàbregas.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, per dir-li al regidor que m’ha precedit en la
paraula, que el nostre grup no s’avergonyeix d’haver signat la moció presentada en el Ple
passat. Era una moció en defensa de les institucions i no de les persones, perquè si el
regidor recorda la nostra intervenció va ser crítica amb Joana Ortega, amb Irene Rigau i
amb el president en funcions Mas, al qual vàrem qualificar com el rei de reis de les
retallades.
Després, volia dir al Govern i a les CUP que la moció l’han redactada de manera
precipitada, perquè conté algunes inexactituds. És a dir, en primer lloc, la proposta de
resolució el dia 27 d’octubre és incompleta perquè l’annex es va presentar a posteriori. I,
en segon lloc, vostè ha llegit perquè en la moció ho diu així, que al Masnou hi ha una
clara majoria de grups municipals a favor d’aquest nou estat, i jo no sé com li surten els
números, però exactament no és així.
Nosaltres, sobre la proposta de resolució ja ens hem pronunciat allà on ens havíem de
pronunciar, que és el Parlament de Catalunya, i allà hi vàrem votar en contra. Pel que
respecte a la moció, que és el que hem de parlar avui, nosaltres, quan vam veure les
dues que havien presentat tant la CUP com ERC i CiU, vàrem demanar un informe als
serveis jurídics de l’Ajuntament per analitzar la legalitat d’aquestes mocions presentades
i, el que era més important, les possibles responsabilitats en què podrien incórrer regidors
i regidores, però també, els treballadors municipals a l’hora d’adoptar acords i,
posteriorment, d’executar-los.
L’informe, malgrat les dificultats inicials, finalment ha estat redactat i l’han redactat
conjuntament la Secretaria i la Intervenció municipals, i en aquest informe es posa de
manifest que la moció no és un acte administratiu sinó una moció de naturalesa jurídica
en la qual s’acorda manifestar el suport de l’Ajuntament a una resolució que ha estat
suspesa pel Tribunal Constitucional.
L’informe també esmenta que la moció proposa acordar un oferiment genèric de posar a
disposició del Parlament de Catalunya l’Ajuntament del Masnou per fer efectius els
acords i les mesures que adopti el Parlament, per fer efectiu el mandat de la resolució
1/XI i acaba dient que, com a conseqüència de la situació processal de suspensió, la
moció presentada no té ni pot tenir efectes jurídics.
I, afegeix finalment, que pel que fa a les conseqüències jurídiques, l’informe esmenta que
són responsables dels acords de les corporacions locals, aquells que ja sabíem. Els
membres que hi votin favorablement, però no parla, que ho havíem demanat que en
parlés, de la responsabilitat dels treballadors municipals que l’han d’aplicar en cas que
sigui aprovada.
Nosaltres som i hem estat sempre partidaris que qualsevol grup municipal està legitimat
per presentar en el Ple, a diferència del que altres grups opinen, qualsevol tipus de
proposta sobre la qual la gent del Masnou pugui opinar i, en aquest cas, creiem que el
Govern municipal i les CUP estan perfectament legitimats per presentar aquesta moció.
Ara bé, igualment que ells estan legitimats per presentar aquesta moció, nosaltres, tenint
en compte que com diu l’informe de Secretaria i Intervenció, ens trobem davant una
moció que no és un acte administratiu i que, a més a més, no té efectes jurídics, ens
sentim perfectament legitimats per no participar en la votació, però volem seguir
conservant el nostre confortable seient en aquesta sala i no traslladar-nos al costat del
públic. Per tant, anuncio que no participarem en la votació. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, doncs continuem amb les intervencions. Senyora Miras.
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La Sra. Sandra Miras
Alcalde, no voldríem dir res ja, la moció per si mateixa ja ho diu tot. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Per part de Convergència i Unió?
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, el mateix que diu la senyora Miras, que la moció parla per si sola. L’únic, només una
apreciació és que algo deu anar bé perquè estan tots molt nerviosos i criden molt, i
s’esveren molt... i m’encanta veure que, per fi, el Partit Popular té en compte el que el
Tribunal Constitucional dictamina. Li recordo que hi ha més de set sentències que no
estan aplicant a favor de Catalunya; per tant, doncs miri, estaria bé que també les
apliquessin igual que volen aplicar aquesta. I només volia dir que, per part del Grup
Municipal de Convergència i Unió, donarem llibertat de vot en aquest procés. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies i, abans de passar a la votació, i si em permet una brevíssima intervenció,
no vull, evidentment, obrir debat, perquè crec que no és necessari, que la moció expressa
perfectament quins són els objectius de posar-nos a disposició del Parlament de
Catalunya, de posar-nos al servei de la resolució aprovada al Parlament de Catalunya,
que aquesta ha estat una tònica que ha anat fent aquest plenari i aquest Govern
Municipal en aquests darrers anys i, per tant, per coherència i continuïtat amb els
pronunciaments que ha fet l’Ajuntament, hem tirat endavant aquesta moció conjuntament
els dos grups que formen part del Govern amb la Candidatura d’Unitat Popular i, per tant,
aquesta majoria que s’ha vist reflectida també en la creació del Parlament de Catalunya, i
res més, no podem entrar en debat. Evidentment, podríem discutir moltes coses, però
creiem que tampoc és el lloc en el plenari municipal per debatre amb profunditat, sí per
fer-hi aquests pronunciaments polítics, que per això els fem, però que creiem que les
posicions ja són prou clares i que, si els sembla, podríem procedir a la votació.
Sí, senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
El fet de les absències? Com es computa, com es reflecteix això després a l’hora de... La
informació que es facilita a El Masnou Viu, que es facilita a la gent, és clar, amb els
còmputs de votacions anteriors eren vint-i-un, amb els còmputs següents deixem de ser
vint-i-un. Es fa una explicació? Ho dic una mica per informació general, després del
resultat de la votació, i perquè en una votació anterior han votat vint-i-un i en votacions
posteriors voten menys persones.
El Sr. Jaume Oliveras
Habitual, no ens posarem pas a com es redacta el Viu, perquè des de fa uns quants Vius,
es fa una crònica del Ple, no es fa un resum del Ple. Perquè creiem que és més dinàmic i
més viu, com diu el nom de la publicació, que es faci una crònica amb tots els riscos que
a vegades comporta, sigui tant per al Govern com per a l’oposició. Per tant, creiem que
és millor i que, evidentment, vostè ha fet la reflexió i les persones que facin la crònica
faran el que pertoqui. Si els sembla, passem a la votació. Entenc que els regidors
d’Iniciativa no hi són en aquests moments.
El Sr. Màxim Fàbregas
I Esquerra Unida i Alternativa. Som de cos present, però no participarem en les votacions.
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El Sr. Jaume Oliveras
Bé, senyor secretari, vostè ha de decidir si... però deixem que el senyor secretari digui si
s’han d’aixecar o no.
El Sr. secretari
Els regidors han d’abandonar l’hemicicle.
El Sr. Jaume Oliveras
El secretari mana. Doncs, si els sembla, passem a la votació.
S’absenten de la sala el Sr. Màxim Fàbregas i la Sra. Elena Crespo.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 12 vots a favor, 3 vots en contra i 1 vot
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (4 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Eduard Garcia (CiU) s'absté.
Finalitzat aquest punt s’incorporen el Sr. Francisco Avilés, la Sra. Stella Parodi, el Sr.
Joan Fontcoberta, el Sr. Màxim Fàbregas i la Sra. Elena Crespo.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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