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Núm. PLE1/2012 
 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l dia 19 de gener de 2012  
 
A la vila del Masnou, a les 20.05 hores del dia 19 de gener de 2012, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran Flo i Torrell.  
 
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. 
Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el 
Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena 
Crespo i Garcia, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las 
Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora els que ho són de la corporació, la Sra. 
Mª Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de l Ple ordinari del 22 de 

desembre de 2011. 
 

S’aprova l’acta anterior, amb unes correccions a les intervencions del Sr. Pere Parés i 
Rosés, i del Sr. Llorenç Birba i Fonts. 
 
2) Informacions i comunicacions d'Alcaldia 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés informa dels punts següents: 
 

Conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut 
 
El 22 de desembre passat, el Ple va aprovar el conveni de col·laboració per a la 
realització de l'encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut entre 
l'Agència de Protecció de la Salut i l'Ajuntament del Masnou.  
 
XXXII Cursa Sant Silvestre  
 
La trenta-dosena edició de la tradicional Cursa de Sant Silvestre del Masnou, que 
va tenir lloc el 26 de desembre passat, va superar els rècords de participació 
anteriors, amb més de 2.300 persones inscrites, i es va aconseguir triplicar el 
nombre de dones participants respecte de l'any anterior. Els canvis innovadors 
realitzats a les curses masculines i femenines van permetre que aquesta edició fos 
un èxit. 
 
De la categoria masculina, José Luis Blanco Quevedo va resultar-ne el guanyador. 
A la categoria femenina, la primera classificada va ser Jacqueline Martín.  
 
Els premis van ser lliurats per l’alcalde del Masnou, juntament amb el regidor 
delegat d'Esports, el senyor Jordi Matas.  
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Suport als programes d’àmbit local  
 
El 19 de desembre passat, el cap del Servei d’Emprenedoria de la Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom va fer arribar a l’Ajuntament del 
Masnou la resolució en relació amb el suport als programes d’àmbit local de foment 
i assessorament a la creació d’empreses, programa INICIA. 
A la resolució esmentada s’atorga a l’Ajuntament del Masnou una subvenció de 
35.890,00 € per a les actuacions realitzades des del servei de consolidació 
d’empreses de l’Ajuntament per a aquest exercici 2011. 
 
Revetlla de cap d’any 
 
La festa de cap d’any, organitzada pel col·lectiu A Les Barrakades, es va celebrar 
sense cap incident l’1 de gener entre la una i les set de la matinada a la sala 
polivalent de Ca n’Humet.  
Amb una assistència de 380 persones, la revetlla es va desenvolupar amb total 
normalitat.  
L’activitat va rebre el suport d’altres entitats del poble, com l’AJTEM i veïns del 
Masnou a títol individual.  
 
Nadalem 
 
Des d’Infància es va organitzar a Ca n’Humet, durant els dies 2, 3 i 4 de gener, el 
Nadalem 2011, on els nostres infants i joves van tenir la possibilitat de passar-ho 
d’allò més bé amb molta varietat de jocs, inflables, jumping i ludoteca infantil, a més 
de tallers i diferents actuacions de teatre, circ, màgia, etc. 

 
Reis 
 
El 5 de gener de 2012, Ses Majestats els Reis d'Orient van visitar el Masnou.  
 
Els tres Reis van arribar amb vaixell al port esportiu. Allà van ser rebuts per una 
gran quantitat d'infants; per les autoritats municipals, encapçalades per l'alcalde, i el 
regidor de Cultura, senyor Jaume Oliveras.  
 
També hi eren presents les nenes Rita, Vera i Clàudia, guanyadores del concurs de 
Nadales 2011. Després de la benvinguda, Ses Majestats, acompanyades pels 
patges i el seguici format per les carrosses preparades per algunes entitats del 
poble, van recórrer el municipi per saludar tots els vilatans i vilatanes.  
 
Les carrosses participants d’enguany van ser set: DISMA, La Colla de l’Hort, A. C. 
Luz del Alba, AMPA del CEIP Lluís Millet, APA de l’escola Bergantí, AJTEM i Club 
Atlètic Masnou. El jurat va atorgar el primer premi del Concurs de Carrosses a 
l'entitat La Colla de l'Hort; el segon, a l'APA de l'escola Bergantí, i el tercer, a 
l'Associació Cultural Luz del Alba. També va destacar l'esforç de l'entitat DISMA per 
la confecció de la seva carrossa. Fora de concurs, també hi va participar un vehicle 
dels Amics del Ferrocarril. Hi van desfilar prop de tres-centes persones. 
 
El dia 6 de gener al matí, Ses Majestats els Reis també van visitar, acompanyades 
per les autoritats municipals, la Casa Benèfica per portar regals a les persones que 
hi resideixen. 
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Actes de la Biblioteca Joan Coromines  
 
Durant la setmana del 9 al 15 de gener, es van fer tres activitats a la Biblioteca Joan 
Coromines: 
 
• El dia 10 de gener, es va fer una conferència sobre els impressionistes francesos 

a càrrec de la Sra. Núria Vilanova, amb prop de cent assistents. 
 
• El mateix dia es va reunir el grup de conversa en anglès, a càrrec del Sr. Joan 

Simeón, un grup estable d’unes deu persones. 
 
• El divendres dia 13, es va fer L’Hora del Conte amb la narració del conte de La 

llebre i la tortuga i El Patufet, amb l’assistència d’una cinquantena de persones. 
 
3)  Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 
a) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 23 de setembre de 2011, pel qual es 

contracta un professor del CFPAM per impartir el curs de Graduat en educació 
secundària (GES), per un total de 10 hores setmanals des del 26 de setembre de 
2011 fins al 30 de juny de 2012. 
 

b) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 20 de desembre de 2011, pel qual es 
deleguen totes les funcions de Secretaria, els dies 27 i 30 desembre de 2011, i el 2, 
3 i 9 de gener de 2012. 
 

c) Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 10 de gener de 2012, pel qual es 
modifica el contracte relleu formalitzat el dia 1 de setembre de 2010. 
 

3) Donar compte del Decret d’Alcaldia d’organitzaci ó de les àrees 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 5 de gener de 2012, d’organització de 
les àrees.   
 
4) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L'alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, 
el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i 
Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran 
Flo i Torrell.  
 
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi 
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. 
Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el 
Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena 
Crespo i Garcia, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico Manuel de las 
Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar. 
 
La presidència s’excusa per l’absència de la Sra. Sílvia Folch i transmet el desig de la 
corporació que millori i pugui estar al cent per cent amb tots una altra vegada. 
 
6) Actualització de la composició de la Ponència Tè cnica Ambiental 
 
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta 
següent: 
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“Vist que, en virtut del que establia l’article 29 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, que atribuïa als ajuntaments de 
menys de 50.000 habitants competències per emetre informes, amb caràcter previ a la 
seva concessió, de les sol·licituds de llicències ambientals que es tramitin al seu terme 
municipal mitjançant la constitució d’una Ponència ambiental municipal en els termes 
previstos per l’Ordre de 18 de gener de 2000, l’Ajuntament del Masnou mitjançant 
acord plenari adoptat el 16 de novembre de 2000 va crear la Ponència Municipal 
d’Avaluació Ambiental. 
 
Atès que la derogació de la Llei 3/1998, amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, no canvia aquestes 
previsions, ja que a l’article 38.2, s’estableixen previsions similars referides, amb 
caràcter genèric, a un òrgan tècnic ambiental, amb la funció d’avaluar les sol·licituds i 
els expedients de llicència ambiental i formular la proposta de resolució. 
 
Atès que, com a conseqüència del resultat de les eleccions municipals celebrades el 
22 de maig de 2011, va canviar la composició del Govern municipal i, constituït el nou 
Ajuntament, pel Decret de 14 de juny de 2011, es va procedir al nomenament dels 
regidors, amb la qual cosa resulta necessari renovar els membres que integren 
aquesta Ponència per a aquest nou mandat. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Unitat d’Urbanisme i Habitatge d’aquest 
Ajuntament, en el qual es posa de manifest la necessitat de procedir a l’actualització 
de la composició de la Ponència Tècnica Ambiental. 

 
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer.  Designar els nous membres que componen la Ponència Tècnica Ambiental, 
que assumirà les funcions que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i 
Control Ambiental de les Activitats encomana als òrgans ambientals municipals, la qual 
quedarà integrada pels membres següents: 
 
PRESIDENT:  Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, Obres, 

Medi Ambient i Paisatge i d’Habitatge, i coordinador de l’Àrea de 
Foment. 

 
VOCALS:  Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Promoció 
Econòmica i Mobilitat. 
   Sra. XXXXXXXXX, enginyera industrial municipal 
   Sra. XXXXXXXXX, tècnica de Medi Ambient. 
   Cap Local de Sanitat. 
 
SECRETÀRIA: Sra. XXXXXXXXX, cap de la Unitat d’Urbanisme i Habitatge. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i als membres integrants de la Ponència, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes oportuns.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 16 vots a favor (CiU, ERC-
AM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 4 vots en contra (PSC-PM). S’aprova per majoria absoluta. 
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El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Vejam, el nostre Grup ja va manifestar a la comissió 
corresponent la nostra negativa o la nostra disconformitat respecte a la composició de 
la comissió. Entenem que és una comissió tècnica que ha d’estar formada pels 
regidors que tenen responsabilitats de l’àrea de decisió i, en aquest sentit, entenem, 
doncs, que la figura del regidor Eduard Garcia Gebani hi sigui present. El que no 
entenem és la presència del Sr. Joaquim Fàbregas en tant que regidor de Promoció 
Econòmica. Ho explicarem d’una manera simple. La Ponència Ambiental és una 
comissió formada per personal tècnic que s’encarrega de valorar que les noves 
activitats sol·licitades al municipi compleixin els criteris mediambientals i té la potestat 
de modificar com vol executar-se una activitat, és a dir, a una determinada empresa o 
a un determinat comerç pot dir-li com ho ha de fer o fins i tot pot dir-li que no pot 
instaurar-se al poble. Llavors, és totalment incompatible que una figura com la del 
regidor de Promoció Econòmica, que, precisament, el que ha de fer és vetllar per 
intentar generar el màxim possible d’activitats, formi part d’aquesta comissió, ja que 
nosaltres entenem que això genera un conflicte d’interessos i això és el que ens ha dut 
a plantejar que no en formi part. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
En tot cas per explicar, com així es va fer a la Comissió Informativa, que la raó 
d’aquest nomenament neix en el nou cartipàs municipal en el qual l’Àrea de Foment 
integra el que abans era Promoció Econòmica, amb la voluntat precisament que tot el 
que té a veure amb el desenvolupament econòmic del municipi vagi lligat també amb 
el desenvolupament territorial del poble. D’aquesta manera, com vostè ha dit, la 
presència política de cap manera no condiciona allò que estableixin els tècnics i la 
presència del regidor de Promoció Econòmica. En aquest cas, ha de servir —com 
vostè ha dit— perquè qualsevol empresa que es vulgui instal·lar al poble amb algunes 
característiques i algunes activitats molt concretes —a tall d’exemple, li he de dir que 
el 2011 no es va reunir ni un sol cop aquesta Ponència Tècnica, perquè no es va 
instal·lar en aquest municipi cap activitat econòmica que requerís aquest tràmit— 
doncs, com li deia, la presència d’aquest regidor el que ha de fer és ajudar a preveure 
a l’Àrea de la Promoció Econòmica el possible creixement econòmic d’acord amb 
algunes activitats importants que es puguin voler instal·lar o que tinguin interès per 
instal·lar-se al nostre municipi. D’aquí el nomenament del regidor de Promoció 
Econòmica en aquesta Ponència Tècnica. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Nosaltres això que ha dit ho entenem i la veritat és que gairebé m’ha convençut, però, 
és clar, el que no entenc és com és que el tècnic de Promoció Econòmica no forma 
part d’aquesta mateixa comissió per aprofundir en allò que vostè explica tan bé de 
promoure la instauració de noves... Escolti, el discurs, tothom el sap, però si la figura 
del polític és tan important, jo crec que molt més important és la del tècnic. Ho 
entenem nosaltres així, però segurament podem estar equivocats. 
 
7) Aprovació del Pla de distribució d’usos i servei s de temporada de les platges i 
del mar territorial i sol·licitud de les autoritzac ions corresponents per a la 
temporada 2012-2016 
 
El Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat de Medi Ambient, llegeix la proposta 
següent: 
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“Vist el que assenyalen els articles 67.2 i 111.3 del Reial decret 1471/1989, d’1 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i l’execució 
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i 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. 
 
Vist que la distribució dels serveis de temporada de les platges s’ha d’ajustar al que 
prescriuen els articles 111 i 64 i següents del Reglament de la Llei de costes, i a les 
indicacions del Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient amb data 29 de desembre de 2011 
justificatiu de sol·licitud d’aprovació de la distribució dels usos de temporada a les 
platges per al període comprès entre l’any 2012 i el 2016. 
 
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció 
dels acords següents:  
 
Primer . Aprovar 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, redactat per la tècnica de 
Medi Ambient.  

Segon . Sol·licitar, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la tramitació 
d’aquest pla de serveis, a l‘efecte d’elevar la proposta d’aprovació i d’autorització 
corresponent per al període 2012-2016 al conseller de Territori i Sostenibilitat, 
conforme al que preveu l’article 19 del Decret 248/1993, de 28 de setembre.  
 
Tercer.  Publicar el present acord al BOP, d’acord amb el que estableix el punt 5 de 
l’article 59 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.” 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA hi presenta esmenes. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Hi havia quatre esmenes presentades, dues de les quals les llegiré conjuntament, que 
deien, la primera i la segona: 
 
“Afegir a la documentació presentada plànols i documentació escrita amb 
l’assenyalament de la zona corresponent a l’ocupació de les diferents instal·lacions i 
zones reservades del Club Nàutic i també d’Ocata Vent, dibuixant als plànols de la 
manera més exacta possible la descripció dels elements que s’han d’utilitzar per limitar 
les diferents zones i la documentació escrita que justifica l’ocupació esmentada.” 
 
La tercera deia: “Suprimir a la documentació escrita i als plànols les referències de la 
Nècora d’Or.” 
 
I la quarta deia: “Incorporar línies de vida a les zones de passera per a les quals 
aquestes no es contemplen.” 
 
A la Comissió Informativa es va acordar que es demanaria un informe tècnic respecte 
a la viabilitat on ha d’incorporar-les. S’ha contestat tècnicament que no era viable. 
Nosaltres no ho entenem i les esmenes les mantenim. 
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El president sotmet a votació les esmenes que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA, 
amb el resultat següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA), 12 vots en contra (CiU, ERC-AM i 
PP) i 5 vots d’abstenció (PSC-PM i GIM). Les esmenes queden rebutjades. 
 
El president sotmet a votació la proposta amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, PP i GIM) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
L’explicació és ben senzilla, normalment, i històricament, des de fa molts anys, 
aquesta ocupació que es produeix en virtut d’una suposada concessió de la qual 
gaudeixen tant el Club Nàutic del Masnou com Ocata Vent comporta queixes dels 
ciutadans i ciutadanes del municipi en el sentit que no se sap mai si efectivament 
aquella zona que ocupen, en molts casos argumentant que és una zona de 
salvaguarda per a sortida i entrada d’embarcacions, entre d’altres correspon a la 
concessió que tenen al seu càrrec. Nosaltres entenem que, si estem parlant d’un pla 
d’usos de la platja i del mar, el que convindria seria que l’Ajuntament tingués clar 
quines són aquestes zones i quedessin perfectament dibuixades, i no amb un parell de 
línies perpendiculars a la línia de platja que l’únic que diuen és per on sortiran les 
embarcacions, però no diuen ni on es poden posar les gandules ni on han de posar la 
tanca que posen normalment per delimitar la zona, etcètera. Llavors, des d’aquest punt 
de vista, demanàvem que s’incorporés sobre els plànols el dibuix i, d’altra banda, i 
perquè no hi hagués dubtes, com que aquestes concessions tenen una base 
documental, el que dèiem era que també s’incorporessin a la documentació aquestes 
concessions i no entenem quines són les raons tècniques que impedeixen que això 
sigui així. 
 
Pel que fa a la Nècora d’Or, jo ho vam comentar a la Comissió Informativa, sabem que 
la concessió està més que caducada. El Govern anterior i l’anterior, des de fa molt de 
temps van fer moltíssimes gestions per intentar o bé que finalment la Nècora d’Or 
s’enderroqués o que s’arribés a un acord entre el que en aquell moment era costes, 
l’actual no adjudicatari, però l’usuari actual i l’Ajuntament del Masnou que permetés 
una explotació mixta, i això no ha estat possible. El regidor d’Urbanisme ens va 
comentar, a la Comissió Informativa, que el Govern actual també estava fent aquestes 
gestions i nosaltres el que li vam dir és: “Molt bé, s’estan fent aquestes gestions. Us 
felicitarem en el moment en què s’acabin amb èxit, però, mentre això no sigui així, 
entenem que la Nècora d’Or, com a equipament, no té sentit; per tant, si no té sentit no 
val la pena que ho esmentem al Pla d’usos.” 
 
I pel que fa a les línies de vida, que és un tema que suposadament és menor, sabem 
que la platja del Masnou la utilitza molta gent gran. S’ha fet un esforç important per 
incrementar el nombre de les existents, però entenem que no vindria de posar un 
parell de línies més, que són les que faltarien per completar les set passeres que 
actualment es preveuen al Pla d’usos que s’acaba d’aprovar. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo faré dues explicacions. Primer la faré del global. El nostre Grup ha votat 
afirmativament la proposta del Pla de serveis de temporada de platja, perquè vam 
detectar-hi una sèrie d’errors i vam fer-hi unes esmenes, que han estat acceptades, i 
n’hem rebut l’explicació dels serveis tècnics, amb els quals hem quedat satisfets i 
d’aquí el nostre vot afirmatiu. 
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També he de dir que, respecte a les esmenes que ha presentat Iniciativa, primer volem 
felicitar la sensibilitat que ha mostrat amb tot allò, però, és clar, entenem que l’informe 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament dóna a entendre que no tocaria en aquest 
document fer aquestes incorporacions. De fet, estem parlant del que són usos de 
temporada de platja i algunes de les coses que es demanen en les seves esmenes 
són concessions que van en una altra línia diferent. De totes maneres, nosaltres hem 
estimat abstenir-nos, perquè creiem que la voluntat d’Iniciativa és positiva i esperem 
que, si no és en aquest moment, en un altre moment siguin escoltades. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Per donar resposta als temes que han sortit aquí, com ja s’ha parlat, el Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa va presentar unes 
esmenes i, a raó d’aquestes esmenes, es va demanar un informe tècnic que 
complementés aquesta documentació. 
 
L’informe tècnic, com ja s’ha dit abans, el que ve a dir pel que fa al Club Nàutic i al 
Club Ocata Vent és que són concessions administratives i que estan de manera 
permanent a la platja. Les concessions atorgades no han de formar part de la 
documentació escrita que avui presentem, ja que no oblidem que el que estem 
aprovant o presentant és el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada.  
 
Quant a la Nècora d’Or, s’ha fet la consulta al servei de costes i s’ha dit que s’ha de fer 
referència a totes aquelles concessions administratives encara que estiguin 
caducades, com així consta a l’informe del tècnic de Medi Ambient, ja que són 
elements que hi ha a la platja i amb els quals s’han de guardar unes distàncies 
determinades respecte a la resta d’instal·lacions. 
 
En la mateixa línia, i com ja vam explicar també a la Comissió Informativa, seguint amb 
les gestions que ja es van iniciar en els governs anteriors, i així ho hem de reconèixer, 
estem treballant, també nosaltres, per tal de veure si podem optar a la concessió 
d’aquest edifici. Per tant, tampoc no em semblaria gaire lògic no incloure-ho en 
aquesta documentació, encara que fos possible, perquè, ho repeteixo, el servei de 
costes ens diu que ho vulguem o no, això hi ha d’aparèixer, llavors el que li comentava 
és que no seria gaire lògic aquest àmbit per si en un temps dintre d’aquest marc de 
l’any 2012 al 2016 obtenim la concessió haver de tramitar un nou pla d’usos per tal 
que sigui reconegut aquest àmbit i aquesta concessió. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple del dia 19 de 
gener de 2012 fora de l’ordre del dia i prèvia decl aració d’urgència  
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 
vots a favor (dels regidors i les regidores dels grups municipals del CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
a) Modificació de la composició de les comissions i nformatives i 

nomenament dels membres de cada comissió 
 
La Sra. secretària llegeix la proposta següent: 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 7 de juliol de 2011, en què es van constituir les 
diferents comissions informatives. 
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Vist l’escrit amb data 13 de gener de 2012 presentat pel portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, en què modifica la relació dels 
components de les diferents comissions informatives. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Únic . Modificar la composició de les comissions informatives, que queda de la manera 
següent:  
 
Comissió Informativa de Comunitat i Persones  
 
Titulars: Elena Crespo i Garcia, i Màxim Fàbregas i Añaños 
Suplent: F. Xavier Serra i Vigil 
 
Comissió Informativa de Foment 
 
Titulars: Màxim Fàbregas i Añaños, i F. Xavier Serra i Vigil 
Suplent: Elena Crespo i Garcia 
 
Comissió Informativa d’Administració i Finances 
 
Titulars: Màxim Fàbregas i Añaños,i Elena Crespo i Garcia 
Suplent: F. Xavier Serra i Vigil 
 
Comissió Informativa de Manteniment i Serveis 
 
Titulars: F. Xavier Serra i Vigil, i Elena Crespo i Garcia 
Suplent: Màxim Fàbregas i Añaños” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
8)    Control dels òrgans de Govern municipals  

a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i  preguntes de la 
sessió anterior 

 
El Sr. Eduard Garcia 
   
Per donar resposta a les preguntes plantejades pel GIM, sobre els animals del parc del 
Llac 
 
El parc del Llac és un dels dos espais boscosos que tenim al municipi i l’únic amb un 
petit llac on conviuen diverses espècies animals i vegetals. Recentment, s’hi han portat 
a terme unes tasques consistents, entre d’altres, en el següent:  
 

1) Buidatge parcial del llac per facilitar la neteja de fangs, restes vegetals 
provinents del mateix parc i residus diversos (ampolles, paraigües, etc.).  
 

2) Valoració de l’estat de salubritat dels animals que viuen al llac i retirada de les 
tortugues de Florida, que han estat abandonades pels seus propietaris al llac.  
L’abandonament de les tortugues de Florida al medi (llacs, rius, estanys…) 
causa efectes negatius als ecosistemes que ocupen, ja que es converteixen en 
depredadores molt voraces d’espècies animals i vegetals, i desplacen les 
tortugues autòctones.  
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3) Les tortugues del parc del Llac s’han donat totes en adopció mitjançant una 

campanya en la qual han participat diverses protectores d’animals. Pel que fa a 
la resta d’animals, se n’han retirat únicament aquells que presentaven alguna 
malaltia i que, bàsicament, han estat algunes carpes vermelles que no 
presentaven bones condicions sanitàries a causa de la superpoblació que hi ha 
actualment.  
 

4) Introducció de carpa autòctona. La carpa autòctona es reprodueix menys que 
la carpa vermella i actua com a reguladora de l’ecosistema, de manera que 
amb el temps s’anirà invertint de manera natural la presència de carpa vermella 
enfront de la carpa autòctona i, per tant, disminuirà la superpoblació de carpa 
vermella actual. Això facilitarà que el llac es mantingui en condicions correctes i 
la població de carpa, més sana.  

 
5) Construcció d’una barrera a l’illa del parc del Llac per fomentar la cria dels 

ànecs, de manera que l’illa és de fàcil accés per als ànecs, però de difícil accés 
per als predadors i per a les persones. En estat salvatge i al seu medi natural, 
els ànecs collverd crien en illes envoltades d’aigua, lluny de la presència 
humana i a resguard dels predadors. L’illa del parc del Llac era molt accessible, 
i els ànecs necessitaven, per tant, un espai físic que reproduís el seus espais 
naturals. S’ha construït una barrera a l’entrada de l’illa, una paret de fusta amb 
una petita entrada, en la qual es col·locaran pues especials per evitar l’accés 
de depredadors a l’illa. El voltant d’aquest espai de l’illa quedarà envoltat amb 
plantes d’aiguamolls, que s’espera que al llarg dels mesos hagin crescut prou, i 
actuïn de barrera visual i sonora perquè els ànecs quedin a recer de la gent. 

 
6) Instal·lació de cartells informatius, en els quals s’explicarà l’ecosistema del llac i 

les espècies que hi viuen. Així mateix, es recalcarà la importància de: 
 

i. No abandonar animals al llac (tortugues de Florida, ànecs, peixos...). 
ii. No alimentar els ànecs. Els ànecs collverd no necessiten alimentació 

addicional, ja que s’alimenten del que troben al medi. D’altra banda, els ànecs 
blancs (actualment només n’hi ha dos) no són propis d’aquest ecosistema i, per 
aquest motiu, periòdicament són traslladats a altres espais.  
 
Amb les mesures portades a terme, queda clara la voluntat i el compromís de 
l’Equip de Govern envers els animals que habiten el parc del Llac. Ara bé, 
respecte la preocupació sobre l’alimentació dels ànecs, m’agradaria fer les 
consideracions següents: 
 
L’alimentació addicional no és necessària i, fins i tot, pot ser contraproduent, ja 
que: 

• La ingesta d’aliments que no els són propis els pot provocar la mort, 
com ja ha succeït en tres casos.   

• Els ànecs són animals salvatges acostumats a buscar menjar i a migrar 
per fer-ho. Si aquí els alimenten, no marxen perquè no en tenen 
necessitat i es produeixen situacions de superpoblació. Actualment, hi 
viuen 24 exemplars d’ànecs, una xifra evidentment més sostenible que 
el centenar que s’hi havia arribat a comptabilitzar. 

 
Tot i així, atesa l’elevada demanda veïnal, l’Ajuntament ha decidit alimentar els ànecs 
amb un pinso adequat i recordar als veïns que no els alimentin pel seu compte per 
evitar-los problemes de salut. Cal remarcar, però, que encara que els ànecs s’acostin 
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ansiosos a tothom qui passeja pel parc del Llac no és perquè passin gana, sinó perquè 
associen els transeünts amb el menjar que els porten.  
 
Atès que aquesta decisió comportarà que els ànecs no migrin, s’aniran retirant ànecs a 
mesura que la població vagi creixent i es traslladaran a un altre hàbitat.  
 
Espero haver donat resposta a totes les seves qüestions. Resto a la seva disposició.  
 
Per donar resposta a les preguntes plantejades pel Grup Municipal Socialista 
sobre la piscifactoria 
 
Pel que fa al contingut de la notícia apareguda al diari El Punt Avui, vull matisar-li que 
es tracta d’això, d’una notícia, i no d’un comunicat oficial emès per l’Ajuntament, per la 
qual cosa la informació que hi apareix és responsabilitat del periodista que la subscriu i 
només responsabilitat seva. 
 
Potser el més adient en aquests casos seria contrastar la informació que apareix a la 
notícia, en lloc de creure-se-la al peu de la lletra, fet que el pot fer incórrer en alguns 
errors, com veurem posteriorment. 
 
D’altra banda, afirmar que “el Govern menysté l’oposició i no informa en seu Ple de les 
informacions de què disposa” és o agosarat o molt malintencionat. No cal que li recordi 
que quan vostè tenia la responsabilitat de la Regidoria de Medi Ambient també va 
mantenir reunions amb la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, concretament 
en data 14 de gener de 2009, i va mantenir reunions amb la Direcció General de Ports, 
Aeroports i Costes, concretament el 5 de febrer del mateix any, i va tornar a mantenir 
reunions el 20 de gener de 2010 amb la mateixa Direcció General. Personalment, 
considero que aquestes reunions, com les que hagi pogut mantenir jo en relació amb 
aquest assumpte o d’altres, formen part de les tasques quotidianes d’un regidor. De 
totes maneres, potser la seva visió és diferent, i podríem concloure que vostè va estar 
amagant informació i menyspreant l’oposició durant el temps que va estar exercint el 
seu càrrec. 
 
De totes maneres, si quan vostè parla de les informacions de què disposem es refereix 
a les notícies que apareixen en premsa, potser sí que podria ser un bon costum que 
ens veiéssim periòdicament per comentar les notícies que apareixen publicades. 
També m’agradaria afegir que em vaig reunir amb un periodista del diari El Punt Avui, 
el 2 de desembre del 2011, per tant, vint dies abans de la publicació de la notícia a la 
què vostè fa referència. En aquella reunió, ni l’Ajuntament ni el regidor que subscriu no 
érem coneixedors d’algunes de les informacions que hi apareixen reflectides. 
 
Un cop fets aquests aclariments, passaríem a donar resposta a les preguntes 
plantejades. 
 

1) Per què no va ser informat el Ple municipal del resultat de la reunió amb 
la Direcció General de Pesca? Per què ningú no va d ir-nos que havien 
d’iniciar-se les maniobres del desmuntatge? 
 
El Ple municipal no va ser informat del resultat de la reunió del dia 8 de 
novembre perquè aquella reunió va ser desconvocada per la Direcció General 
de Pesca. No va ser fins al dimecres 11 de gener que es va fer. En aquesta 
reunió, es va posar de manifest el posicionament del nostre Ajuntament sobre 
la plataforma de la piscifactoria i es va rebre informació sobre les alternatives 
que s’estan considerant per tal de procedir retirar-la. Aquestes alternatives 
serien: retirar la plataforma, trobar algú que estigués interessat en el seu 
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desballestament o enfonsar-la per tal de crear un biòtop marí. Des del 
Departament de Pesca s’està treballant en aquestes direccions.  
 
Sobre el motiu pel qual ningú no els va dir que s’havien iniciat les obres de 
desmuntatge, li puc respondre, en nom de la Regidoria i d’aquest Ajuntament, 
que el motiu és que no ens consta que aquest desmuntatge s’hagi iniciat. 
 

2) Per què la premsa en va tenir coneixement abans que els responsables 
polítics? 
 
Em remeto al que ja li he dit anteriorment: vostè està donant tractament de 
comunicat oficial a una notícia aliena a nosaltres. No ens consta que s’hagi 
iniciat el desmantellament de la piscifactoria, ni a l’Ajuntament, ni a la Direcció 
General de Pesca.   
 

3) Vist que, tal com es publica, l’empresa de la co ncessió va marxar sense 
renunciar a la concessió, per la qual cosa es va de morar la intervenció de 
la Direcció General de Pesca, quines són les accion s legals que 
l’Ajuntament o altres administracions emprendran co ntra els 
administradors de l’empresa esmentada? 
 
L’Ajuntament no té competències sobre aquesta concessió ni sobre les 
obligacions que se’n derivin. Quant a la concessió, del que sí que li puc 
informar és que ens consta que s’han iniciat els tràmits per procedir a la seva 
extinció. 
 

4) De quins informes mediambientals es disposa o ha n estat demanats per 
garantir que l’enfonsament de la plataforma per con vertir-la en biòtop  
—tal com es publica al diari— és una acció ecològic ament segura i 
sostenible? 
 
Com li he comentat en la resposta a la pregunta número 1, la creació del biòtop 
és una de les alternatives que s’està considerant, sense que s’hagi decidit que 
aquesta serà la solució que es portarà a terme. Des del Departament de Pesca 
i de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, s’està treballant en els 
informes que vostè esmenta.  
 

5) Quins són els costos de convertir la plataforma en biòtop? Quin és el cost 
del desmantellament? Qui se’n farà càrrec? 
 
El cost del desmantellament s’estima en una xifra que ronda els 250.000 euros. 
A hores d’ara, desconec quin seria el cost de convertir la plataforma en biòtop. 
Pel que fa a qui se’n faria càrrec, s’està estudiant la possibilitat, atesa la 
situació legal de l’empresa concessionària, que aquest cost sigui assumit per la 
Generalitat de Catalunya, que posteriorment seguiria les accions legals 
oportunes per tal de requerir-ne el pagament a l’empresa esmentada, amb la 
voluntat que la plataforma es pugui retirar al més aviat possible. 
 

Espero haver donat resposta a totes les seves qüestions. Resto a la seva disposició. 
 
Per donar resposta a les preguntes efectuades pel G rup Municipal d’ICV-EUiA en 
relació amb el meu escrit al darrer butlletí munici pal, en el qual, segons aquestes 
preguntes, donava la meva versió en relació amb la resolució de la problemàtica 
generada per la intenció de l’Incasòl de vendre les  promocions d’habitatge 
públic protegit al Masnou 
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Deia vostè que qualsevol persona que llegeixi el seu escrit i que no conegui la totalitat 
dels fets arribarà a la conclusió que el procés s’ha aturat gràcies a la lluita titànica de 
l’alcalde del Masnou. 
 
Abans d’entrar a contestar les preguntes realitzades, voldria aclarir que, jo mateix, el 
Sr. Eduard Garcia, regidor de CiU i portaveu del mateix Grup Municipal, escrivia al 
darrer número d’El Masnou Viu un article d’opinió, com fan la resta de portaveus o 
regidors a l’apartat de “Tribuna política”. Vostè creu que hi donava la meva versió dels 
fets en relació amb la resolució de la problemàtica generada per la intenció de l’Incasòl 
de vendre les promocions d’habitatge públic protegit al Masnou, si bé li he de 
manifestar que en aquell escrit no es diu res que no sigui cert. Suposo que al seu 
escrit del mateix número, titulat “Les finances locals”, també dóna vostè la seva versió 
les fets, i, en aquest cas, no crec que vostè mateix ho qüestioni. 
 
Passaria a continuació a donar resposta a les preguntes plantejades. 
 
És conscient el regidor de CiU que va ser ICV-EUiA qui va iniciar les actuacions 
per demanar la convocatòria urgent d’una Junta de P ortaveus per tractar aquest 
tema? 
 
El regidor sotasignat és conscient que ICV-EUiA va demanar la convocatòria urgent 
d’una Junta de Portaveus per tractar aquest tema, la qual cosa no vol dir que l’Equip 
de Govern no hagués començat ja a treballar-hi. 
 
És conscient el regidor de CiU que va ser ICV-EUiA qui va presentar la primera 
moció al Ple relacionada amb aquest tema? 
 
El regidor sotasignat també és conscient que va ser ICV-EUiA qui va presentar la 
primera moció al Ple relacionada amb aquest tema, sí. 
 
És conscient el regidor de CiU que va ser ICV-EUiA qui va iniciar una recollida de 
signatures a tota la població en contra de la inten ció de l’Incasòl? 
 
El regidor sotasignat també és conscient que va ser ICV-EUiA qui va iniciar una 
recollida de signatures a tota la població en contra de la intenció de l’Incasòl, sí. 
 
És conscient el regidor de CiU que en la campanya d e recollida de signatures 
contra la intenció de l’Incasòl han participat molt s ciutadans i ciutadanes del 
Masnou, molts veïns i veïnes afectats per aquesta i ntenció, entitats i col·lectius, 
com l’Assemblea d’Indignats del Masnou, i també mol ts comerciants del poble 
que han facilitat que als seus establiments es pogu essin recollir signatures? 
 
Malauradament pels seus interessos, aquí li he de contestar que no; no sóc conscient 
del que vostè planteja i li explicaré per què. La raó és ben senzilla. No ha entrat a 
l’Ajuntament del Masnou cap recollida de signatures, per la qual cosa sóc incapaç de 
dir-li quin nombre de signatures han estat recollides, ni qui hi ha participat, ni com a 
particular ni com a entitats i col·lectius. 
 
Aprofito l’avinentesa per informar-lo, ja que van ser vostès qui van posar en marxa 
aquesta campanya de recollida i vostè mateix explica que molts comerciants del poble 
han facilitat que als seus establiments s’hi poguessin recollir signatures, que molts 
d’aquests establiments, malgrat el temps transcorregut des de la resolució del concurs, 
segueixen demanant signatures per aturar el procés. En aquells casos en què ho he 
detectat, ja els n’he informat, però agrairia que, ja que vostè, sens dubte, deu tenir la 
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llista dels comerços als quals va demanar col·laboració, els informi que el concurs ha 
estat declarat desert, per tal de no crear confusió en aquella gent que vegi actualment 
el full de signatures i pugui pensar que el procés segueix en marxa o se n’ha iniciat un 
de nou. 
 
Si la resposta a totes aquestes preguntes és sí, la  pregunta següent és: per què 
en lloc d’atribuir tot el mèrit al seu alcalde no v a dedicar el seu article a agrair 
aquesta important col·laboració ciutadana, que va s er la principal protagonista 
de l’oposició al projecte de l’Incasòl? 
 
Arribats a aquest punt, i a la vista de les respostes anteriors, no hi hauria motiu per 
donar resposta a aquesta última pregunta. De totes maneres, si li sembla, em permeto 
contestar-la-hi. 
 
Primer de tot, permeti’m que li digui que, igual que vostè considera que jo dono la 
meva versió dels fets, jo considero que vostè dóna la seva versió de les conclusions 
que s’extreuen de la lectura del meu escrit, ja que s’hi exposen les actuacions que des 
de l’Ajuntament es van portar a terme, i es parla també de la reunió amb els actuals 
llogaters, de l’aprovació de la moció per unanimitat, etc. 
 
Dit això, per molt que a vostè li pugui pesar, qui es va reunir amb els alcaldes d’Alella i 
Teià va ser el nostre alcalde. Qui va comparèixer davant del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, el secretari general d’Habitatge i el director general de l’Incasòl, va ser el 
nostre alcalde, i qui va enviar el requeriment a l’Incasòl demanant l’aturada del procés i 
l’inici de la via judicia, l’últim dia de presentació d’ofertes, va ser també el nostre 
alcalde.  
 
I fixi’s que dic el nostre alcalde, perquè també, per molt que li pugui pesar, és el seu 
alcalde, no només el meu, com es podria interpretar de la pregunta que vostè formula. 
És evident que l’alcalde actuava en nom del poble de Masnou, però també és evident 
que qualsevol alcalde no hauria fet el mateix.  
 
Després d’haver llegit l’escrit que vostè signava al mateix número d’El Masnou Viu, i 
més després d’escoltar les preguntes que em planteja, li he de confessar que m’ha 
sobtat que, malgrat l’interès que vostè ha mostrat en aquest tema, i malgrat les 
qüestions que vostè em fa arribar, no fos vostè capaç de fer el mínim esment al tema 
que ens ocupa, i si, com sembla, té molta més informació que jo sobre la gent, les 
entitats i les associacions que han partiicipat en la recollida de signatures, no tingui ni 
tan sols una sola paraula per a ells tampoc. 
 
Finalment, a la introducció que vostè fa abans de les preguntes, qualifica, sens dubte 
en to irònic, de lluita titànica l’actuació de l’alcalde en aquest afer. Després de llegir i 
rellegir diverses vegades el meu escrit, permeti’m que em pregunti si el que no li deu 
haver molestat a vostè no és el tractament que es dóna del tema de l’Incasòl, sinó 
l’esment que es fa a l’operació que va portar a terme l’Equip de Govern del qual vostè 
formava part sobre la compra de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. No cal recordar 
que, en aquell cas, el terreny també es va cedir gratuïtament i, quan el Ministeri 
d’Interior va decidir desprendre-se’n, no van ser vostès capaços de demanar ni un sol 
informe jurídic que valorés la legalitat o no del procés per aconseguir per al poble la 
reversió gratuïta del terreny i van acabar pagant pràcticament un milió d’euros per 
comprar-lo. Potser hauria estat bé que haguessin mostrat, en aquell cas, encara que 
fos una part de la bel·ligerància que ha despertat en vostès el tema de l’Incasòl. 
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Per donar resposta a un suggeriment efectuat pel senyor Artur Gual, tot i que a la 
Comissió Informativa ja vaig informar-ne oportunament, crec que és oportú parlar-ne 
aquí, perquè, si més no, consti en l’acta d’aquest Ple. 
 
Em feia una reflexió sobre la Casa del Marquès, sobre com estava el procés per fer-hi 
un projecte d’un centre d’empreses i la voluntat que tenien des dels grups de l’oposició 
—i també tenim des del Govern— de participar en el procés de redacció del reglament 
i dels requisits d’admissió en aquest viver d’empreses. 
 
A la Comissió Informativa ja vaig informar que actualment l’equip redactor del projecte 
està fent el projecte executiu i que tan bon punt el tingui força avançat o embastat 
convocaré una reunió amb un representant de cada grup municipal per començar a 
treballar el reglament del centre d’empreses de la Casa del Marquès i també els 
criteris d’admissió de les empreses que hi estaran allotjades. Per tant, espero que 
aquesta informació sigui suficient. 
 

b) Suggeriments i preguntes adreçades a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde. Tinc tres suggeriments per fer a l’Equip de 
Govern. Dos són petits i molt senzills, i l’altre penso que, amb una mica de voluntat, 
també ho pot ser. El primer és en relació amb les noves tecnologies i el fet que els 
plens s’estiguin reproduint en directe, via streaming, des de fa unes jornades. Voldria 
suggerir el següent: dins del web municipal, hi trobo a faltar, entre altres coses, dos 
temes que penso que no han de ser gaire difícils de solucionar. L’un és que s’informi 
dels correus electrònics dels grups municipals dins del web, cosa que no he sabut 
trobar, a fi i efecte que tots els ciutadans tinguin un accés més senzill als grups des de 
la pàgina web. Això és un tema molt fàcil de muntar.  
 
I, després, penso que seria bo que almenys durant el temps que duren els plens 
s’habilités un correu electrònic perquè, des de casa, els ciutadans poguessin fer les 
preguntes que consideressin oportunes, que fossin correctes, de manera que es 
podrien respondre al llarg dels dies posteriors a la pàgina web mateix. Això és un tema 
fàcil de muntar, no costaria gens i obrim una miqueta més els plens. Ja que hem 
començat amb el tema de l’streaming al poble, doncs obrim amb aquest petit apartat. 
Penso que és fàcil i és una proposta que faig. M’agradaria que es pogués portar a 
terme. Si pot ser, m’ho comenten i, si és vàlid, doncs valdria la pena tirar-ho endavant.  
 
Després, en tinc una altra. Volia fer un comentari. És un comentari d’un esdeveniment 
que es fa al poble i a mode també de suggeriment, perquè penso que se’ns ha escapat 
un tema. És sobre la Cursa de Sant Silvestre. Llegiré una mica l’escrit que havia 
preparat i, en primer lloc, abans d’entrar en altres temes, voldria felicitar l’Ajuntament i 
el regidor d’Esports, el senyor Matas, per l’èxit de participació en la Cursa de Sant 
Silvestre d’enguany, ja que hi han participat 2.400 persones, enfront de les 1.440 de 
l’any 2010. És un bon èxit de participació. I considerem, des del Partit Popular, que 
aquesta influència és molt positiva, aconseguida, sens dubte, per un bon plantejament 
de la cursa i més professionalitat, fet que suposa major atracció de corredors 
amateurs, professionals, aficionats i de més gent, en definitiva. Vista la nombrosa 
assistència, aquest format, des del nostre entendre, és desitjable, encara que cal tenir 
la vista posada en la seva millora contínua, com seria la millor participació d’altres 
tipus de corredors a fi d’arribar al màxim nombre d’assistents i a un conjunt tan 
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diversificat com sigui possible. També l’organització ha d’estar ben preparada per 
acollir assistències tan elevades.  
 
Cal considerar, però, una segona part d’aquesta cursa, que és potser la part de la 
cursa que no s’ha vist i crec que no s’ha comentat. I és la part de la cursa que penso 
que hem perdut. No perquè no tinguéssim corredors excel·lents, sinó perquè nosaltres 
no ens hem entrenat adequadament, i quan dic nosaltres dic el Masnou. M’havia fet 
una sèrie de preguntes respecte a aquesta qüestió. Quins beneficis ha aportat aquesta 
afluència de gent al Masnou? Els coneixem? Hem sabut preparar una jornada especial 
per a aquest dia? Potser una fira gastronòmica, potser una jornada de cultura, potser 
activitats paral·leles d’oci, potser una fira artesanal d’antiguitats, de queviures o un 
combinat de totes? Podríem haver pensat que, en paral·lel, a la cursa —és clar que no 
el dia de Sant Esteve, que trobo que no és el dia ideal per fer una cursa d’aquestes 
característiques—, el Masnou podria haver aprofitat l’ocasió per recollir un turisme 
d’excepció, i no penso solament en els corredors, sinó en les famílies, amics i 
aficionats.  
 
Senyors regidors, fer del Masnou una marca coneguda és bo per als masnovins, però 
fer-ho i no recollir-ne els fruits és deixar passar una oportunitat, i pensem que no estan 
els temps per anar deixant passant oportunitats. Quan a la constitució d’aquest 
Ajuntament, l’any passat, vaig fer la nostra intervenció, comentava que hem de canviar 
les formes de fer les coses. Doncs em referia a canviar coses com aquestes, perquè 
dediquem moltes hores i moltes energies a d’altres, que també són d’interès, com ara, 
que està en curs la participació ciutadana, que és un tema important, però ens oblidem 
d’altres que ens passen pel davant, com és la Cursa de Sant Silvestre, que no hem 
pogut aprofitar adequadament. Penso que ens hem de centrar més en temes d’interès 
real per al municipi i per això proposo la creació d’una mesa per debatre i veure com 
rendibilitzar un esdeveniment d’aquest tipus i d’altres que hi hagi al municipi. Proposo 
que treballem amb un model d’èxit d’assistència per a la propera Sant Silvestre i que 
sigui un model d’èxit econòmic mesurable i que tingui efectes reals en l’ocupació del 
Masnou, i proposo que això es comenci a treballar ja. Gràcies. 
 
La Sra. Carmen Martínez 
 
És un prec que volia fer a l’Equip de Govern, perquè a hores d’ara encara hi ha posats 
els llums de Nadal i molts veïns ens ho pregunten. Fins i tot hi ha el perill que es 
trenquin i es facin malbé.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, ja donarem instruccions.  
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Voldria referir-me a la rebuda oficial als Reis 
mags d’Orient que va organitzar l’Ajuntament al Masnou el 5 de gener d’enguany. Com 
sabeu, la part oficial d’aquesta rebuda es realitza al port esportiu, exactament a la 
plaça d’Europa, i es delimita un espai en el qual no es deixa entrar ni la població en 
general ni els nens ni les nenes, que esperen amb il·lusió l’arribada dels Reis. L’acte té 
caràcter protocol·lari i per això la rebuda es fa de manera oficial, amb tots els regidors i 
regidores en filera i d’acord amb el protocol establert, és a dir, tinents d’alcalde, 
portaveus, i regidors i regidores, per aquest ordre. Aquesta rebuda és complementada 
per la que fan uns nens i nenes del poble en representació de tots els infants. Aquests 
infants eren els guanyadors del setè Concurs de Nadal organitzat per l’Ajuntament del 
Masnou.  
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Aquesta rebuda municipal oficial té el sentit de donar la rellevància que té el fet de 
l’arribada dels Reis per als infants de la nostra vila. Per a aquest sector de la població, 
la diada de Reis és un moment màgic, potser el més important de l’any o, com a 
mínim, el que viuen amb major il·lusió. El consistori ha de respondre a aquest fet amb 
la solemnitat necessària reforçant els símbols de la cerimònia, complint amb rigor el 
protocol, donant, en definitiva, a la rebuda la importància que mereix. Aquest caràcter 
simbòlic és reforçat per l’entrega de les claus de la vila i el discurs de benvinguda de 
l’alcalde —en què tradicionalment es fan vots per la pau i la justícia, i es recorden els 
masnovins i masnovines amb dificultats, i es desitja que millori la seva situació. La 
rebuda dels infants es fa com a representació del conjunt de les nenes i els nens de la 
vila, ja que seria impossible que tots i totes fessin la rebuda reial, i es trien els 
guanyadors del concurs de nadales.  
 
La nostra sorpresa va ser quan vam veure que l’espai reservat de rebuda —on, a part 
de les persones esmentades, només hi havia d’haver els Reis, els seus acompanyants 
i el personal tècnic encarregat de la cerimònia— era ple de gent. Gent que no tenien 
cap paper en l’acte, inclosos alguns infants. I encara més greu: a la mateixa filera 
oficial de rebuda, alguns regidors anaven acompanyats per infants. Això, per nosaltres, 
és una manca de respecte per a la població en general i especialment per als nens i 
les nenes del Masnou, i així ho manifestaven el mateix dia de la rebuda moltes de les 
persones assistents. Per això voldria fer les preguntes següents i un prec al senyor 
alcalde: Sap vostè què hi feia tanta gent dins de l’espai de rebuda? Quina opinió té 
sobre el comportament d’alguns regidors del seu Govern que estaven acompanyats 
d’infants a la filera oficial i protocol·lària de la rebuda dels Reis d’Orient? Com qualifica 
aquest fet? I el prec és el següent. És cert que tots ens podem equivocar, el que cal és 
admetre l’errada i rectificar. Per això li demanem que, a la cerimònia de l’any vinent, 
posi ordre dins del seu equip, doni les instruccions corresponents i que la rebuda 
oficial dels Reis d’Orient torni a tenir la rigorositat necessària per a la importància que 
té per a una part molt important de la ciutadania.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
1. «Vull agrair al Govern municipal que, per primera vegada, hagi respost totes les 

preguntes que li vaig adreçar al mes de desembre passat. L’alcalde, en la seva 
resposta, fa referència al fet que ha elaborat un protocol per tal que hi hagi un bon 
funcionament en el circuit de respostes. Atès que hem pogut constatar que la 
mateixa Alcaldia no ha complert els terminis previstos al ROM per respondre les 
preguntes formulades per escrit, pregunto a l’alcalde en què ha fallat aquest protocol, 
ja que la seva resposta s’ha endarrerit vint dies.» 

 
2. «El senyor alcalde, en la seva resposta a les meves preguntes, respon que si crec 

que s’ha malmès el meu dret fonamental com a regidor. Comprenc que no és 
aquesta la seva voluntat, i que puc seguir els mecanismes legals establerts i 
emprendre’ls quan jo ho cregui necessari. Respecte a aquesta qüestió, he de dir-li 
que, en mostra de bona voluntat, jo comprenc que no és la seva voluntat malmetre el 
meu dret fonamental recollit al ROM, però que, a la pràctica, i no sé per quina raó, 
considero que l’actuació del Govern el malmet de manera efectiva. Així doncs, per tal 
de poder seguir els mecanismes legals que s’estableixen, segons diu la seva 
resposta, necessitaré que respongui d’una manera molt més precisa la pregunta que 
ja he fet dues vegades i que reitero per tercera: “Quins són els mecanismes legals 
que pot utilitzar un regidor o una regidora de l’Ajuntament del Masnou per aconseguir 
que l’Equip de Govern compleixi el ROM pel que fa a aconseguir una resposta per 
escrit a les preguntes realitzades per escrit, en el termini que marca el ROM?” 
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Espero que, tres mesos després de formulada aquesta pregunta, l’alcalde faci un 
esforç i la respongui en els termes en què ho requereix.» 

 
3. «Fa poca estona acabem d’aprovar el Pla de distribució d’usos i serveis de 

temporades de les platges i el mar territorial. Com hem sentit en el moment de tractar 
aquest tema, el nostre Grup hi havia presentat un seguit d’esmenes amb la voluntat 
que aquest Pla recollís de manera més precisa algunes determinacions quant a 
ocupació d’espais. Atès que el Govern no ha acceptat aquesta incorporació, i atès 
que cada any es produeixen dubtes entre els usuaris de la platja en relació amb la 
legalitat d’aquestes ocupacions, demanem al Govern que ens faciliti la informació 
següent: plànols en els quals estiguin dibuixades, de la manera més precisa possible, 
les zones corresponents a les ocupacions de les diferents instal·lacions reservades 
del Club Nàutic i del Club Ocata Vent, descripció dels elements que s’han d’utilitzar 
per delimitar aquestes zones i còpia de la documentació escrita que justifiqui 
l’ocupació esmentada.» 

 
4. «En data 22 de novembre, el nostre Grup Municipal va entrar per registre un escrit 

en el qual es demanava a l’alcalde del Masnou que s’actués de manera urgent per tal 
d’evitar que hi hagi vacants a les escoles bressol municipal i que, en canvi, es neguin 
aquestes places a les famílies que les sol·licitin.  

 
En la resposta de la Regidoria d’Educació, rebuda a terminis, se’ns informava que, 
malgrat que hi havia vacants a la franja de 0-1, no s’havien atès les demandes que 
havien realitzat cinc famílies del municipi. Com que han transcorregut dos mesos des 
de la presentació de l’escrit, i d’acord amb el compromís que va adoptar a la reunió 
que vam mantenir fa més d’un mes per tractar aquest tema, preguntem a la regidora 
d’Educació quines són les mesures que ha adoptat respecte a aquesta qüestió, amb 
quantes de les famílies que havien sol·licitat plaça s’ha contactat i quina és 
l’ocupació, a dia d’avui, de les dues escoles bressol públiques. 

 
Al mateix temps, demanem al Govern que, de manera urgent, presenti una proposta 
de normativa que reguli el procés de preinscripció i d’admissió d’alumnes de la franja 
de 0 a 3 anys, fent ús de les competències que li han estat transferides pel 
Departament d’Educació (ara Ensenyament), abans de l’inici del procés de 
preinscripció per al curs 2012-2013.» 

 
5. «Volem saber també en quina fase es troba la sol·licitud d’autorització de l’EMUMM i 

que se’ns faci arribar una relació detallada de les actuacions que, en relació amb 
aquest tema, ha realitzat l’Ajuntament des de l’any 2010.» 

 
6. «Al Ple del mes de desembre passat, vaig adreçar una pregunta al regidor 

d’Urbanisme, el senyor Eduard Garcia, en relació amb el contingut del seu escrit 
publicat a El Masnou Viu, que feia referència a la resolució de la problemàtica 
generada per la intenció de l’Incasòl de vendre les promocions d’habitatge públic 
protegit al Masnou. Vull agrair-li sincerament l’amplitud de la seva resposta, de la 
qual m’ocuparé més extensament al Ple del febrer.  

 
No obstant això, vull fer esment de les seves afirmacions en relació amb el procés de 
recollida de signatures.   

 
A la part de la pregunta en la qual li requeria si era conscient que, en la campanya de 
recollida de signatures contra la intenció de l’Incasòl, hi havien participat molts 
ciutadans i ciutadanes del Masnou, molts veïns i veïnes afectats per aquesta 
intenció, entitats i col·lectius com l’Assemblea d’Indignats del Masnou i també molts 
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comerciants del poble que havien facilitat que als seus establiments es poguessin 
recollir signatures, respon d’una manera totalment contradictòria. 

 
Diu, en primer lloc, que lamenta dir que no n’és conscient i argumenta la seva 
inconsciència en el fet que a l’Ajuntament no ha entrat cap recollida de signatures, 
però, a continuació, es contradiu d’una manera clara quan afirma que “en els casos 
en què ho ha detectat, ha informat els comerciants de la resolució del concurs”. Per 
tant, primer diu que no n’és conscient, però a continuació demostra que ho és 
clarament. 

 
Atès que, com tots sabem, la subhasta va quedar deserta, en no presentar-s’hi 
licitadors, però que el perill d’una nova convocatòria continua existint, demanem al 
Govern i al seu alcalde que s’adrecin per escrit al conseller de Territori i Sostenibilitat 
i li exigeixin un compromís clar, també per escrit, en el sentit que les dues 
promocions del Masnou, i les tres d’Alella i Teià, no es tornaran a incloure en cap 
dels procediments que el Govern de Catalunya iniciï en el futur per tal de privatitzar 
equipaments i/o promocions públiques d’habitatge.»    

 
El Sr. Ernest Suñé   
 
Gràcies, senyor alcalde. Abans de res, i coincidint amb el que comentava el company 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, vull agrair les respostes 
de l’Equip de Govern, que jo diria que gairebé ja estan al dia, encara en queda alguna, 
però això és d’agrair perquè és una novetat. Vull també aprofitar per reconèixer al 
senyor Lugo que, efectivament, jo, al Ple passat, vaig dir públicament que faltava una 
resposta i vaig elevar una queixa, però he de reconèixer que m’havia respost en temps 
i forma. Per tant, de la mateixa manera que al Ple passat vaig fer públicament la 
crítica, crec que honestament hauria de fer el reconeixement. Per això vull que en 
quedi constància. 
 
No tocava, però aprofito —ja que el senyor Garcia Gebani sembla que estigui enfadat 
amb mi— per dir-li que m’ha donat resposta al meu escrit, però li recordo que, en ser 
un escrit presentat per escrit, me l’ha de donar per escrit. Jo espero que arribi i, en 
certa manera ,gairebé m’ha titllat de, no dic de mentider, però sí que deia que sóc un 
malintencionat, la paraula ha estat malintencionat, per l’ús de la notícia del diari El 
Punt apareguda el dia 22 de desembre, el mateix dia del Ple. Jo faig una pregunta de 
la piscifactoria al senyor Garcia Gebani, que jo entenc que té tot el dret de respondre-
la in situ o no, però aquell mateix dia sortia una notícia al diari El Punt que diu que, 
segons manifestacions del senyor tinent d’alcalde: “Ens preocupa la seguretat dels 
banyistes i de les embarcacions que passen per la zona, i per això el consistori del 
Masnou ha accelerat l’eliminació de l’estructura”, i parla de la reunió amb la Direcció 
General de Pesca, amb la senyora Mercè Sanmartí, i confia que aquest desmuntatge 
acabi aviat. 
 
No és que sigui malintencionat, és que el que és evident és que el diari diu una cosa, 
jo li faig les preguntes, vostè em diu que no és així... Entenc que vostè no devia ser 
coneixedor de la informació. Jo estic segur que hi hauran fet alguna cosa, com a 
mínim deuen haver elevat alguna queixa a l’editorial d’aquest diari, perquè la notícia fa 
unes afirmacions... No és que les faci jo, senyor Eduard, jo no sóc un malintencionat. 
Jo ho pregunto per saber-ho, però tot i així li agraeixo la resposta i n’analitzarem 
detingudament el contingut.  
 
També he de dir que, tot i que la resposta del senyor alcalde, que també és el meu 
alcalde, senyor Eduard Garcia Gebani, no anava adreçada a mi, anava adreça al 
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senyor Màxim Fàbregas, però m’ha agradat saber que s’ha establert un protocol per 
donar resposta a les preguntes de l’oposició, el qual desitgem que funcioni. 
 
I és que, regidors i regidores del Govern, és un fet públic, contrastat i notori que els 
costa facilitar la informació i, quan ho fan, ho fan de manera enfadosa o ho fan de 
manera esbiaixada, i els hem d’arrencar la informació com si fos un queixal, com si 
fossin monedes d’or. És un exercici injust. És injust per a nosaltres, per a l’oposició, 
que no podem exercir i, si m’ho permeten, jo diria que es podria titllar de poc 
democràtic. I dic això perquè vull tornar a posar damunt la taula la manca de 
transparència i la manca d’informació que aquest Govern fa en determinats moments, 
en general, i en temes puntuals en particular, fet que suposa una limitació per a 
nosaltres, l’oposició, a l’hora de fer la tasca opositora, la tasca de supervisió.  
 
Al Ple passat, en aquesta mateixa sala, el senyor Ferran Flo, tinent d’alcalde sisè, va 
llançar unes acusacions gravíssimes envers una persona sense identificar de 
l’Ajuntament, del seu departament, assenyalant-la com a responsable de presentar a 
corre-cuita la pròrroga del concurs de neteja i recollida de residus, fet que va ser 
criticat durament des de diferents representants de l’oposició i que fins i tot va generar 
que el representant del Partit Popular, aquí present, fes una demanda expressa 
d’obertura d’expedient sancionador si això hagués estat així. Vostès saben res més del 
tema? Igual que nosaltres, no.  
 
Nosaltres esperàvem la Comissió Informativa de Manteniment d’aquest mes, on 
hauríem plantejat preguntes que farem ara en aquest Ple, perquè no ha estat 
convocada, aquest mes tampoc. Segurament el senyor Flo argumentarà que no hi 
havia temes per dur al Ple i per això no ha estat convocada, però hi ha un recurs que 
regula el ROM que diu que es poden fer reunions informatives i, en casos com aquest, 
en què hi ha acusacions tan greus, crec que mereixem que el senyor Flo ens convoqui 
i ens expliqui què passa. I és que el senyor Flo no convoca l’oposició a una comissió 
des de l’11 d’octubre de l’any passat i si va convocar aquesta comissió va ser a 
requeriment d’aquest regidor i perquè el senyor Lugo, aquí present, donés explicacions 
del contingut de la Junta Local de Seguretat, de Manteniment, res de res. La darrera 
vegada que vam saber alguna cosa de Manteniment va ser fa més de set mesos, a la 
convocatòria del 13 de juliol, i ja ha plogut, senyor Flo, on es va presentar la continuïtat 
del contracte de neteja de la via pública i recollida d’escombraries al municipi del 
Masnou, que finalitzava el 31 de desembre, i ja sabem com va acabar. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyor Suñé, les preguntes si us plau. Fa quatre minuts que parla i encara no n’ha fet 
cap. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Li asseguro que aniré ràpid. 
 
Nosaltres entenem o reclamaríem al senyor alcalde que convoqués una reunió 
informativa extraordinària i urgent, perquè crec que hi ha temes que aquí no es poden 
tractar, temes sobre els quals faré les preguntes per retre’n compte. Per exemple, com 
està l’estat de la proposta o l’esborrany del concurs de neteja i recollida de residus del 
Masnou? En rebrem informació? És que encara a hores d’ara no n’hem rebut i no en 
tenim informació concreta. Les accions que des de la Regidoria s’han realitzat per 
esbrinar la responsabilitat de l’omissió de presentació de la proposta de la pròrroga del 
concurs de neteja denunciada pel mateix regidor al Ple municipal, i també pel senyor 
alcalde, d’acord amb el decret que avui s’ha llegit, d’organització d’àrees, volem saber 
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els motius del canvi per decret del responsable de Manteniment i Serveis Municipals, i 
qui és la persona que el substituirà i que es farà càrrec de gestionar aquesta Àrea, 
perquè si no ho tinc mal entès, en aquest moments no hi ha ningú que ho faci. 
Esperem, doncs, que doni les instruccions oportunes perquè aquestes demandes 
siguin ateses. 
 
Per cert, si m’ho permet, un petit apunt, per assenyalar al Ple que la persona 
responsable de no haver portat a aprovar la pròrroga del concurs de neteja i recollida 
de residus per la via ordinària i fer-ho a temps és el senyor Flo, que és el responsable 
de Manteniment, el rang polític de Manteniment, al qual jo ja vaig informar, en el 
traspàs de la informació de la Regidoria, en quines dates s’havien de fer els concursos 
i què és el que hi havia. I això ho sabia perquè, a més a més, quan es va aprovar la 
pròrroga del servei al Ple de 21 de juliol, també hi quedava constància de la data de la 
pròrroga. Per tant, no busquin culpables. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Vostè ja ha intervingut en el seu torn. D’acord. Per al·lusió té la paraula, dos minuts. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Mig minut. Gràcies. Només és per comentar que jo no he demanat cap expedient 
sancionador a ningú. He estat repassant l’acta i jo vaig dir exactament: “Si algun 
responsable s’ha adormit pel que fa a aquest tema i ens fa portar d’urgència el tema a 
l’Ajuntament, que se li toqui el crostó a aquest responsable”. Això és el que vaig dir, no 
vaig demanar res més. Això és una interpretació extensiva. Hi ha moltes maneres 
d’actuar davant d’una persona.  
 
La Sra. Núria Fusellas 
 
Volia comentar, respecte a la Cursa de Sant Silvestre, que el nombre de participants 
parla de l’èxit de la cursa si ens limitem als objectius, a aquest objectiu, i no entrem en 
altres consideracions, perquè, segurament, corredors i corredores professionals i 
aficionats de cert nivell estan contents amb una cursa que estigui feta d’aquesta 
manera. Però m’agradaria que no ens oblidéssim de la proposta que va fer el regidor 
d’Esports per a l’any que ve de deixar un espai a les famílies.  
 
I, després, m’agradaria saber si tenim alguna notícia del Departament d’Educació 
respecte a la supressió de la línia de primer d’ESO, que està prevista per al curs 
vinent.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies, senyor alcalde. Una queixa i una pregunta. La queixa també va sobre les 
respostes a les preguntes dels regidors. Avui, ja el Grup d’Iniciativa presenta una 
moció referent al deute de la Generalitat i a la mateixa moció fa referència a un 
document que els altres regidors no hem rebut i se’ns va entregar a la Junta de 
Portaveus, es va posar la moció, ni n’hem tingut còpia, com tenim còpia de totes les 
respostes dels regidors, amb l’agreujant que, aquesta mateixa pregunta que va fer el 
Sr. Màxim Fàbregas sobre el deute que la Generalitat tenia amb aquest Ajuntament 
l’ha feta el Grup Municipal Socialista i encara no n’hem rebut la resposta, i em consta 
que l’ha demanada algun altre grup municipal i tampoc no n’ha obtingut resposta.  
 
I la pregunta seria per al regidor de Finances. És respecte al Decret llei que ha aprovat 
o les primeres mesures que va aprovar el nou Govern de l’Estat, que van ser 
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aprovades definitivament al Congrés de Diputats la setmana passada, ho recordo, amb 
els vots del Partit Popular i de Convergència i Unió, que fan referència a matèria 
tributària i a la correcció del dèficit públic. Entre moltes altres mesures hi havia 
l’augment de l’IRPF i una mesura que ens afecta directament aquí, a l’Ajuntament, que 
és el tema de l’IBI. Em podria confirmar el senyor regidor de Finances que l’efecte de 
l’IBI a l’Ajuntament del Masnou, atès que la revisió del cadastre es va fer el 2001, 
afectarà tots els domicilis del Masnou i no aquells que estan per sota de la mitjana, 
sinó tots els domicilis del Masnou? Em pot confirmar el senyor regidor que aquest 
augment serà del 10%, a banda del 3,2% que ja havíem aprovat en aquest 
Ajuntament? I que, per tant, l’augment real de l’IBI que pagaran els ciutadans del 
Masnou serà del 13,2%? Recordo que l’IPC a finals d’aquest any ha estat del 2,4%. I 
em pot confirmar també el senyor regidor que l’impacte econòmic que això 
representarà sobre les arques municipals és d’uns 800.000 euros més dels que 
estaven previstos recaptar, quan ja estava previst recaptar 283.000 euros més 
respecte a l’any anterior? Per tant, estaríem parlant d’un augment de més d’un milió 
d’euros pel concepte d’IBI respecte a l’any anterior, fet que pot suposar un increment 
de mitjana d’uns 120 euros per domicili?  
 
La Sra. Marta Neira 
 
Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Bé, a mi m’agradaria saber què pensa 
fer el Govern municipal davant la decisió de la Generalitat de Catalunya d’ajornar 
indefinidament el pagament als ajuntaments per a les escoles bressol, perquè, 
evidentment, aquí al Masnou tenim un problema. Tenim dues escoles bressol i, si no 
paga la Generalitat, tenim un greu problema, perquè serà una tensió pressupostària 
molt difícil de suportar per a l’Ajuntament i pot suposar, evidentment, una sobrecàrrega 
econòmica per a les famílies.  
 
A veure, nosaltres tenim pensat presentar una moció al proper Ple, però jo penso que 
qui ha de fer aquesta moció, qui ha de tenir la iniciativa és l’Equip de Govern, i intentar 
que tots els grups li donin suport. Nosaltres, evidentment, estarem al seu costat. A 
més, d’aquesta manera, si és el Govern qui la fa, ens assegurem que tiri endavant i 
tenim alguna possibilitat. Si ho presentem un grup de l’oposició, doncs, té menys 
possibilitats, veritat? Bé, ja em contestaran. Suposo que potser ja ho han parlat i ja 
tenen pensat fer alguna proposta en aquest sentit.  
 
Bé, canviant de tema, jo voldria... No sé si fer una pregunta o un suggeriment. 
Respecte també a la cavalcada de Reis, als patges reials. Vejam, tinc entès que hi 
havia només un patge real, això sí, que estava ubicat en dues places diferents, però, 
és clar, a veure, en anys anteriors hi havia tres patges, hi havia una haima, que era 
una cosa diguem-ne acollidora, i hi havia una persona també que explicava contes. Tot 
això per amorosir una miqueta aquestes llargues cues que es formen, per fer que, 
sobretot per als nens, doncs, home, fos un dia en què, a més de portar la carta als 
patges, fos més màgic. Jo suposo que no fer-ho d’aquesta manera ha estat per 
estalviar, cosa que podria entendre. Home, m’agradaria més que l’estalvi es fes en una 
altra cosa que no afectés tanta gent, perquè en això dels Reis hi participa molta gent i, 
sobretot, nens. Per tant, jo crec... No sé quant es deuen haver estalviat i per això jo 
voldria preguntar al regidor de Cultura, el Sr. Oliveras, quin ha estat el pressupost de 
Reis d’aquest any, comptant evidentment els carters reials, la cavalcada, el concurs de 
carrosses i tot això, respecte del de l’any passat, per saber realment quin estalvi ha 
suposat, que jo suposo, hi insisteixo, que la manera com s’han fet els patges reials deu 
haver estat per estalviar. Doncs mirem a veure realment quin estalvi ha significat, si 
realment valia la pena o no.  
 



23 
 

Jo li puc dir que hi ha hagut moltes queixes de molta gent, perquè, bé, fer cua no 
agrada a ningú i, evidentment, si hi ha un patge o n’hi ha tres, doncs, home, si només 
n’hi ha un hi ha més espera i es fa més pesat. Després també em va sorprendre que 
no hi participés el GAT, el Grup d’Aficionats al Teatre, perquè hi havien participat 
sempre. Ho feien de manera voluntària, no cobraven res i, a més a més, contribuïen 
en gran mesura a donar aquesta qualitat, aquesta màgia que tenen aquests dies. I bé, 
jo crec que feia molts anys que hi estaven participant i no entenc per què aquest any 
no hi han participat. M’agradaria saber per què.  
 
Bé, i finalment, jo, quan es va estrenar el nou Equip de Govern, vaig tenir una reunió 
amb el senyor Oliveras, i vam parlar d’alguns temes que estaven pendents i jo li vaig 
comentar que, arran de l’exposició que vam fer del Pere Pujades, una de les coses 
que es va decidir va ser dedicar una de les sales reunions de l’edifici de Roger de Flor, 
allà on posa sala 1, doncs que es convertís en la sala Pere Pujadas. Per aquesta raó, 
en aquesta sala —ja sé que és una sala petitona, que és una sala molt discreta, però 
bé, també hem d’aprofitar el que tenim—, com deia, en aquesta sala es van ubicar els 
quadres que teníem a la pinacoteca del Pere Pujadas i fins i tot havíem acordat amb la 
Dolors Pujadas que d’un que estava bastant malmès se’n faria la restauració. Jo 
recordo que el Sr. Oliveras em va dir, bé, ja... Jo li ho vaig dir aquí, ja s’havia decidit, ja 
ho havien dit a la família, que posaríem a la sala el nom de Pere Pujadas i només 
faltava demanar la placa. Ell em va dir que s’ho pensaria. Jo voldria saber com està 
aquest tema i insisteixo en el suggeriment que les sales de reunions dels nostres 
edificis podrien portar el nom de pintors i persones que han tingut una importància per 
a la nostra vida, perquè és una manera de fer-los un reconeixement. Fins i tot 
m’agradaria suggerir-los que es podria posar al costat de la sala la fotografia del Pere 
Pujadas i la seva petita biografia, que es va utilitzar i que deu ser al Museu, de quan es 
va fer l’exposició, que era molt maca, i això ho faria extensiu a altres persones del 
Masnou. Es poden aprofitar les sales dels diferents edificis que tenim. Bé, espero que 
me’n donin una resposta, si pot ser avui mateix.  
 
Una demanda d’informació. Vam sol·licitar per escrit una pregunta sobre quines 
gestions s’havien fet respecte a la moció que vam aprovar per unanimitat sobre les 
pantalles que sol·licitaven per a l’autopista al Masnou Alt i, de moment, no n’he rebut 
cap resposta. Jo vull pensar que hi estan treballant i que trigaran una setmaneta, i que 
em diran que sí, que ja han fet alguna gestió, però de moment no en tenim resposta.  
 
I, bé, ara que em deixi el regidor de Cultura que sigui una mica dolenta, però vull dir-li 
que quin mal gust han tingut de posar allò de Museu/Biblioteca. És horrorós, horrorós. 
Evidentment, però, li he dit que és una qüestió de gustos, és una qüestió... És la seva 
decisió, no hi tinc res a dir, però sí que vull dir que és de mal gust, perquè, a veure, 
biblioteca està molt ben posat. Allà hi ha la Biblioteca. S’haurien pogut utilitzar les 
mateixes lletres a dalt. Bé, jo ho hauria fet diferent, evidentment. Ho han fet vostès. 
Per tant, només dir que em sembla de mal gust. Res més, gràcies.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Ara passaríem, per a qui ho vulgui, a un torn de respostes. Els agraeixo el to 
d’aquest primer torn. Jo sí que, personalment, voldria dir-hi algunes coses. Al Sr. 
Xavier Serra, en espera de poder llegir i aclarir-li més les seves respostes, jo d’entrada 
li he de donar la raó. Jo vaig ser conscient que hi havia algunes situacions anòmales i 
vaig donar unes instruccions verbals i aquestes instruccions verbals no van ser ben 
interpretades, entenc, vist el resultat, per tothom. Jo li agraeixo aquesta pregunta, 
perquè ens ajudarà a millorar per a l’any vinent. És un compromís personal i, 
d’entrada, ja li dic que en alguns dels comentaris, segurament, té raó i no em costa 
gens acceptar-ho.  
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Quant al senyor Gual, la informació del deute de la Generalitat ha estat un error. 
Nosaltres sí que ho hem contestat. En tot cas, si no ho hem fet extensiu a tots els 
grups municipals ha estat per error, perquè la intenció no és amagar informació.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
És que no era una pregunta realitzada al Ple, sinó que era una instància. Era una 
instància... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Queda clar. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Pel Grup Municipal d’Iniciativa, però, no era una pregunta feta al Ple, segurament 
aquesta és la raó. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
En qualsevol cas, tampoc no hi tenim cap inconvenient. Pensi que, abans, el Sr. 
Fàbregas parlava... Hem intentat posar un protocol en marxa —aquest protocol no sé 
si serà perfecte— amb la bona voluntat de tenir com a mínim controlades aquelles 
preguntes que contestem o no. Em diuen que estem en una mitjana de disset dies 
naturals hàbils, estaríem per sota, i està fet amb aquest objectiu. 
 
Millorar i amb bona voluntat. Per tant, desconec que jo li hagi contestat amb quinze 
dies de retard. Jo tenia... Amb més de quinze dies de retard? Hàbils? Però hàbils... 
Són hàbils, són hàbils. Quan no diu res s’interpreta que són hàbils i això que vostè va 
ser protagonista del darrer ROM, però bé. Molt bé. Anem a donar contestes.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull donar les gràcies al senyor Frederic. Ho 
faig extensiu a l’equip de la Regidoria, que són els veritables autors d’aquesta cursa i, 
per tant, són ells els protagonistes en aquest sentit. Jo els transmetré les felicitacions a 
ells.  
 
D’altra banda, aquesta setmana m’he reunit amb l’equip, amb l’empresa que va 
organitzar la cursa. Hem estat analitzant pros i contres de tot aquest tema per mirar, 
per a la d’aquest any, de poder anar analitzant i sabent els errors que vam tenir, les 
coses bones que hem fet, per tenir-ho ja present i poder-ho revisar. Jo sé que l’Equip 
de Govern anterior, el senyor Mariano Alquézar, va estar diverses vegades intentant 
també que amb el port hi hagués una col·laboració amb els restaurants. No s’ha 
aconseguit mai fins ara, per tant, aquesta intenció ja estava present abans i també s’ha 
intentat aquest any. Intentarem col·laborar-hi d’una manera o altra, a veure com ho 
podem aconseguir perquè el poble del Masnou, que és aquest objectiu també el meu 
personal, doncs en tingui una repercussió directa, no sols en un sol dia, sinó que pugui 
ser d’acord mutu tot l’any. Aquest és el meu objectiu en aquest aspecte.  
 
D’altra banda, vull comentar, ja ho vaig dir al Ple passat, que havíem realitzat una 
enquesta, que faríem una enquesta, perquè va ser just abans. L’enquesta s’ha realitzat 
sobre un 10% dels participants, dues-centes persones i escaig, i els resultats a les tres 
preguntes que se’ls feien són els següents. Sobre què opina del recorregut de la 
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cursa, és adequat o m’ha agradat molt representen un 89% de la gent que hi ha 
respost afirmativament. Respecte a com ha trobat l’organització de l’esdeveniment, la 
resposta ha estat d’un 78% bé i molt bé. Respecte a si creu que ha suposat una 
millora fer dues curses, una de femenina i una de masculina, el sí és un 50,21%, i el 
m’és indiferent, en aquest sentit, està representant per un 22%. Els que diuen 
clarament que no és un 27%, per tant, aquesta és la resposta de l’enquesta i jo els la 
transmeto, perquè és el que vaig dir al Ple passat i s’ha fet, i aquí tenen aquestes 
dades. Per tant, crec que sí que hem de continuar perfeccionant per buscar una cursa 
que sigui més qualitativa que no pas de tanta participació. Gràcies. 
 
El Sr. Ferran Flo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, volia donar resposta a algunes de les 
preguntes que s’han llegit adreçades a la meva persona. En principi, contestaré a la 
Sra. Carmen Martínez sobre els llums de Nadal que, efectivament, s’estan retirant. Vull 
dir-li que ho tenim present i de mica en mica es van traient. Van començar el dia 7, 
l’endemà de Reis, avui en tenim 19, vol dir que han passat tretze dies i es va fent. Ho 
tenim present. 
 
Llavors, donaré contesta a algunes preguntes del Sr. Suñé. A veure, pel que fa a 
l’esborrany dels residus, ja li vaig comentar a l’últim Ple, no sé si se n’ha llegit l’acta, us 
vaig dir que a finals de gener, segurament, ja us en diria alguna cosa. Efectivament, ja 
estan fets els plecs. Es van enviar, si no ho recordo malament, abans-d’ahir a la 
senyora secretària, tant l’administratiu com el tècnic, i un dia d’aquests convocaré totes 
les forces polítiques aquí representades perquè cadascú hi pugui dir la seva. I escolti, 
pensi que nosaltres vam entrar el dia 11 de juny, quan vam fer la presa de possessió 
—han passat set mesos i descompti l’agost, evidentment, per vacances—, i ja el tenim 
fet. Hem fet els deures. Vostès, al mandat anterior, van estar quatre anys, va ser 
maratonià, i a última hora va quedar desert, vull dir, inviable, insostenible i no hi havia 
manera... S’hi van presentar, a més a més, dues empreses. En època de crisi és 
estrany que només se n’hi presentin dues i una ja era la que justament ens està fent el 
servei. Vol dir que no era gaire clar. Nosaltres, amb temps —jo diria— bastant rècord, 
ja el tenim pràcticament enllestit. Enllestit perquè cadascú de vostès hi pugui dir la 
seva, posar-hi, afegir-hi o treure’n el que sigui, i tothom hi podrà participar. No és una 
cosa eclèctica, en absolut. O sigui que...  
 
Després, els motius del canvi per decret del Sr. XXXXX, tal com ha dit, els motius... 
Escolti, els motius és un tema desagradable, ni divertit, ni... Pensi que la meva 
obligació i la meva feina, la meva responsabilitat, és pel bé de la unitat. Per tant, 
després de mirar la situació, ponderar la situació, després de més de mig any, he 
pensat que s’havia de fer un canvi. No és una cosa gratuïta, ni molt menys. Ho tenia 
decidit i s’ha de fer. Per mi, el més còmode hauria estat que les coses es quedessin tal 
com estan, però penso que, pel bé de la unitat, això és així, desagradable, i tot el que 
vulgui, i ara vostè, evidentment, m’està interpel·lant en aquest sentit, però bé, s’ha fet. 
És una decisió. Quan tens un càrrec has de prendre unes decisions agradables o no, i 
en aquest cas evidentment no ho són, ha tocat així.  
 
Després, hi havia un altre punt. Quant al traspàs, el dia que ens vam reunir a 
manteniment. Tinc apuntat tot el que em va dir i recordo perfectament que, a més a 
més, va arribar amb un retard de més de mitja hora i no em va ni trucar. No, no, jo a 
l’hora era allà com un clau i vostè va arribat tard, però bé, tinc apuntat el que va dir, 
però bé, simplement és per dir-li que, no ho sé, va ser una reunió que, si no ho recordo 
malament, va durar com a molt una mitja hora i em va explicar quatre coses per sobre i 
adéu-siau. Bé, en fi. Després, bé, la resta de puntualitzacions i temes ja els hi faré 
arribar en breu per escrit, no s’amoïni. Gràcies.  
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El Sr. Llorenç Birba 
 
En resposta a les preguntes que m’ha fet el Sr. Gual, a veure, en primer lloc, en relació 
amb la pregunta del deute que té pendent la Generalitat amb l’Ajuntament, a mi només 
em consta una pregunta que va fer el Sr. Fàbregas, si no ho recordo malament, el 3 de 
gener del 2012. Hi posava 2011, però suposo que era del 2012. Això suposo que no 
serveix per comptar el retard, oi? Feta la broma, ell va fer aquesta pregunta, que no 
era del Ple, sinó que la va fer el 3 de gener. S’ha contestat i, després, només recordo, 
si no m’equivoco, que el Sr. Avilés va fer una pregunta a la tardor i la hi vagi contestar, 
però no em consta que ens hagi arribat cap pregunta. Si ha passat així, demano 
disculpes, però no m’ha arribat, si no, l’hauria contestada.  
 
En relació amb el tema que formula de l’IBI. Evidentment, com que la ponència es va 
aprovar el 2001, per tant, afecta l’increment del 10% al 100% del padró. Però bé, dit 
això, hi ha alguns matisos. Per això no em comprometré ara, perquè tant el Cadastre 
com el Ministeri, la Federació... Hi ha una sèrie de dubtes i preguntes amb matisos i, 
per tant, concreció final, fins que no la tinguem, no la hi podré dir. Però, a veure, en 
brut, en brut, l’ordre de la magnitud és per on ho planteja vostè. Aleshores, a veure, 
nosaltres vam aprovar unes ordenances fiscals preveient un IPC del 3,2%, que és el 
que vaig dir aquí públicament i consta a l’acta, i, al final, l’IPC del 2011 a Catalunya ha 
estat el 3,3%. El va publicar el divendres l’INE, està publicat al web de l’INE i també es 
pot consultar al web de l’IDESCAT i veurà que l’anual és del 3,3%. Vostè el que ha 
confós és l’IPC del mes de desembre, l’interanual del desembre, però la inflació del 
conjunt del 2011 és el 3,3%. Potser el 3,25%, però surt publicat el 3,3 i nosaltres, o 
sigui, estimàvem que seria un 3,2%, o sigui, que més o menys estem dintre de la 
franja. Vostè, parlava del 2,4%, que és el del mes de desembre. Gràcies.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, només per aclarir dues qüestions. Si no li sap greu al Sr. Màxim Fàbregas, ja vam 
fer les preguntes per escrit, i m’estimo més tenir les preguntes i ja les hi respondria 
convenientment com hem fet fins ara.  
 
Quant al Sr. Ernest Suñé, no és la primera vegada que em diu que li contesto enfadat, 
no ho sé. Potser hauré de canviar la meva expressió facial quan llegeixo, quan li 
responc, però vull dir-li que res més lluny de la realitat. Vostè sap que estic encantat 
de respondre-li sempre que vostè fa una pregunta, a vostè i tota la resta del grup, i 
sempre té la porta oberta per preguntar tot allò que estimi necessari. Sí que li diré, si 
m’ho permet, que vostè parlava, quan ha començat, de la novetat o l’excepcionalitat en 
les respostes. Permeti’m que li faci una broma i així trenco la meva imatge d’home 
seriós. Suposo que es deu vostè referir al període dels últims quatre anys i mig quan 
deia això, no? Perquè, si no ho recordo malament, hi ha persones que som ara al 
Govern però llavors érem a l’oposició i encara estem esperant respostes d’aquella 
època. De tota manera, ja li avanço també que ja no cal que es preocupi per contestar-
me-les, ja ho solucionarem nosaltres de la millor manera possible. Ah, perdó, quant a 
la qüestió a què feia referència la senyora Marta Neira de les pantalles acústiques, vull 
dir-li que hem preparat un informe des de Medi Ambient, que, si no l’ha rebut vostè, 
doncs demà comprovarem si se li ha enviat o no, a vostè i a la resta de grups, i si no 
és així, l’hi faríem arribar, perquè el tenim preparat des de fa un parell de dies i 
desconec el perquè no l’ha rebut. Moltes gràcies.  
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El Sr. Pere Parés 
 
Em permets dir una cosa? Ja que passem per aquí. La senyora Núria Fusellas, en 
relació amb els primers d’ESO, jo sí que li vull dir que, malgrat que no hem aconseguit 
tenir una entrevista amb la consellera, hem tingut un parell de converses oficioses, que 
no pas oficials, amb el delegat territorial dels serveis del Vallès-Maresme. De moment 
no li’n puc traslladar cap sensació. Prefereixo ser caut en aquest aspecte, però tan 
aviat com... El dilluns tenim Consell Escolar. Tampoc no en tindrem notícies, ni en un 
sentit ni en un altre, però bé... El contacte ha estat de moment telefònic i estic intentant 
que entenguin la nostra situació i a veure si ho aconseguim. No li puc anticipar res, ni 
en un sentit ni en un altre, per desgràcia. Però tant aviat com en tinguem notícies, les 
hi farem arribar.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, molt breument. Vull dir a la senyora Neira que, si de cas, li farem arribar un informe 
sobre la cavalcada i sobre alguns dels aspectes que ha comentat a aquest mateix 
regidor. A la Comissió de Festes ja vaig manifestar que va haver-hi una mancança en 
fer-se dos llocs de recollida de cartes —anteriorment n’hi havia hagut només un—, tant 
a la plaça dels cavallets com a la plaça de Ramón y Cajal, i va ser insuficient el de la 
plaça dels cavallets. Per això, al cap d’una estona, es va reforçar amb un altre patge 
reial, que ens va arribar al cap d’una estona per poder pal·liar els problemes de 
l’espera que, evidentment, cada any es produeixen, però que ens va preocupar per la 
situació que hi havia en aquells moments. Però li’n farem arribar un informe detallat.  
 
Respecte de la sala Pere Pujadas, vull dir-li que aquest regidor no s’ha oblidat del 
tema, però considerem, des de la Regidoria de Cultura, que és més adequat buscar un 
espai vinculat als usos culturals que no pas vinculat als usos administratius. I també 
tenim, en aquests moments, algun altre espai per ressituar, a causa de les darreres 
intervencions que s’han fet, com per exemple a l’Edifici Centre amb la creació de 
l’espai Pericot on hi havia la sala Comellas. Per tant, haurem de fer algun tipus de 
proposta perquè tots aquells autors locals amb prestigi tinguin la seva correcta 
adequació en una sala o en algun altre element similar.  
 
I no farem un debat sobre l’estètica, evidentment, però vull dir-li que segurament 
aquella façana no rebria un premi FAT, però el que s’ha intentat és seguir la mateixa 
estètica de les lletres i, sobretot, millorar la senyalització dels conjunt d’equipaments 
culturals que hi ha en aquell espai. Gràcies.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Tu respondràs per escrit? No, no, a veure, jo estic d’acord a fer un debat, però, si de 
cas, excepcionalment, Màxim i Suñé, curtet. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només voldria dir que no oblidem que tenim una Comissió d’Honors i Distincions i un 
Reglament, i que hi ha una comissió tècnica i que, per tant, abans de decidir si a una 
determinada sala o un carrer se li atorga un nom o no, doncs fem servir les eines de 
les quals ens hem dotat. Només volia dir això. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Em sembla molt bé el seu suggeriment. 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Brevetat, senyor alcalde. Així ho faré. Jo només vull dir al senyor Flo que espero 
ansiosament aquesta reunió en què m’ha d’explicar totes les preguntes, però he de dir-
li que una persona ha de ser valenta i, si ha de demanar perdó, dir-ho, i vostè l’altre dia 
va fer una acusació molt greu que, a més a més, jo crec i he de dir que avui ha 
esmentat una persona, amb noms i cognoms, que no sé fins a quin punt això no seria 
reprovable, però bé vostè mateix. També ha de ser honest, s’ha de ser honest amb el 
que es diu. Vull dir que a la reunió que vam tenir vostè i jo vam estar dues hores de 
rellotge reunits senyor, dues hores de rellotge. S’ha de ser honest en aquesta vida. I jo 
no vaig arribar tard, perquè jo no arribo tard a les reunions importants, i la reunió amb 
vostè era important. Però li diré més: també s’ha de ser elegant. Si jo hagués arribat 
tard a aquella reunió, dir-ho aquí... vostè ha perdut la poca elegància que li quedava. 
Gràcies. 
 
9) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA d el Masnou per declarar el 

Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonam ents i la defensa del 
dret a l’habitatge, i instar el Govern de l’Estat a  modificar la Llei hipotecària 
amb la finalitat de regular la dació en pagament, a doptar les mesures 
necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el 
dret a l’habitatge 

 
La presidència retira de l’ordre del dia aquesta moció i la substitueix per una altra que 
passarà d’urgència. 
 
El Ple en resta assabentat i conforme. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo demanaria que la llegís el tinent d’alcalde d’Urbanisme, perquè ha sofert 
modificacions en el tràmit de Comissió Informativa. Millor que la llegeixi ell. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Jo, si li he de ser sincer, ja no sabia en quin punt ni en quina situació es trobava 
aquesta moció i tenia dubtes. D’acord. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, gràcies. Vull explicar que aquesta moció va passar per Comissió Informativa, que 
va quedar esmenada per unes propostes o per unes esmenes que va presentar el 
Grup Municipal de CiU i, si li sembla, jo el que diria és que avui, d’urgència, s’hi ha 
presentat una esmena transaccional, diguem que amb la voluntat de sumar el màxim 
de grups a aquesta proposta, que incorporaria un nou punt que a l’esmena i la moció 
que pujava de Comissió Informativa quedava fora. Si li sembla, també, atesa l’extensió 
de la moció, passaria a llegir-ne només els acords. Li sembla bé? Doncs passaria a 
llegir-ne els acords i hi inseriria un acord sisè, que és el que vindria de l’esmena 
transaccional.  
 
Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC-PM, CiU  i ERC-AM del Masnou, en 
relació amb la moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, per declarar el 
Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonam ents i la defensa del dret a 
l’habitatge, i instar el Govern de l’Estat a modifi car la Llei hipotecària amb la 
finalitat de regular la dació en pagament i a adopt ar les mesures necessàries per 
evitar els desnonaments per motius econòmics i gara ntir el dret a l’habitatge 
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El Sr. Eduard Garcia i Gebani llegeix la moció. 
 
“Abans de l’esclat de la crisi, les entitats financeres van facilitar préstecs, per damunt 
del valor de l'habitatge i amb uns terminis cada vegada més llargs, a milers de famílies 
que hi comprometien més del 50% dels seus ingressos, cosa que ha contribuït a 
generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món. 
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que, a Catalunya, 
els anys 2011 i 2012 es puguin produir entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries. 
 
Quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament s’enfronten a la 
pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat 
bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza 
amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta, cosa que, en el context 
actual de crisi succeeix en el 90% del casos, amb la llei vigent l’entitat bancària 
s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament 
del deute restant, més els interessos i els costos judicials, a les persones en situació 
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com 
embargaments als avaladors. Es a dir, a més de perdre el seu habitatge, milers de 
famílies i persones s’enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix 
en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida. 
 
Aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges 
pel 50% del valor de taxació, no solament és anòmala i no té comparativa amb les 
legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les 
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Aquest fet se suma a la publicitat 
enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes que ara es descobreix que, en molts casos, amagaven tot tipus de 
clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra”. 
 
Considerem inadmissible i totalment injust que, en un Estat social i democràtic de dret, 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari i ,en canvi, les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual 
crisi, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals 
rebin ajudes milionàries, que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver 
d’assumir cap responsabilitat. 
 
Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es 
concreta en l’àmbit local, ja que és als ajuntaments, en un moment de crisi econòmica 
com l’actual, a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la 
recerca d'ajuda. 
 
Actualment, diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan reclamant la 
modificació de la regulació hipotecària, incorporant la figura de la dació en pagament, 
de forma que el deutor, amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor, quedi alliberat 
de la totalitat del seu deute hipotecari.  
En un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de Lizarra, i 
recentment l’Audiència Provincial de Navarra, han dictat una resolució en la qual es 
considera “suficient” la devolució d'una propietat per cancel·lar un deute contret amb 
una entitat bancària i que ha considerat la pretensió de cobrar més enllà del valor de la 
propietat com a "moralment rebutjable". Amb aquesta resolució judicial queda 
obertament qüestionada la Llei hipotecària espanyola, que no preveu el dret de dació 
per algú que no pot pagar la hipoteca. 
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Aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una de les peticions 
més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius de titulars d'hipoteques, amb 
l'esperança que es modifiqui la normativa actual i, com passa en d'altres països, es 
pugui saldar el deute amb el retorn del bé hipotecat. 
 
Considerem que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret 
a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la 
Constitució espanyola, i també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat 
privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que 
garanteix la tutela judicial.   
 
Creiem que també es vulneren els compromisos jurídics en matèria de dret a 
l’habitatge assumits per l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants 
com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir 
de la seva Observació General número 4- que concreta el contingut del dret a un 
habitatge adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments 
forçosos com una de las principals vulneracions del dret a l’habitatge. 
 
Tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència 
estatal, però els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, perquè són 
els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en 
cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon 
lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són 
més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajut de les persones i famílies 
empobrides. 
 
La pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota residència i, a la vegada, la 
manca de residència exclou de tota via administrativa, amb la conseqüència de la 
pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com 
familiarment. 
 
Així, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments - encara més 
quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- impliquen 
alts nivells d’inseguretat i, per tant, creiem que els ajuntaments tenen la responsabilitat 
de garantir els drets dels seus ciutadans. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, celebrat el passat 17 de febrer, va aprovar 
una moció, presentada pels grups municipals d’ERC, ICV-EUiA i PSC, de suport a la 
proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal, per modificar la llei 
hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i per adoptar diverses 
mesures relacionades amb els desnonaments.   
 
És per tot això que els grups  municipals d’ICV-EUiA, PSC, CIU i ERC-AM  proposen a 
l’Ajuntament Ple adopti els següents  
ACORDS:  
 
Primer.- Declarar El Masnou municipi actiu i compromès en la prevenció de 
desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, tal i com venen proposant la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la 
regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera 
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que, en els casos de residència habitual, si el banc executa l’hipoteca i es queda amb 
l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi 
liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als EE.UU, reafirmant els 
acords adoptats per aquest plenari en la sessió del passat 17 de febrer de 2011. 
 
Tercer.-  Treballar conjuntament amb totes les administracions per definir i acordar les 
mesures necessàries per tal d'evitar els desnonaments de les famílies en situació 
d'insolvència sobrevinguda i involuntària. 
 
Quart.-  Instar al govern municipal a que, més enllà de les mesures de competència 
estatal i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Masnou continuï implantant 
mesures a nivell municipal per prevenir i evitar els desnonaments, com: 
 

a) Donar un impulsar a la seva participació en la Xarxa d’Habitatge de Lloguer 
Social de la Generalitat de Catalunya. 

b) Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos 
de famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les 
possibilitats econòmiques de les persones afectades. 

c) Treballar per a la formalització d’una Comissió especialitzada, com a marc de 
trobada de les parts implicades en els desnonaments (representació dels 
afectats, caixes i bancs, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament). 
L'objectiu principal d'aquesta comissió serà estudiar les mesures que cal 
emprendre en l'àmbit municipal per tal d'evitar els desnonaments així com 
buscar alternatives que els previnguin per motius econòmics o bé garantir el 
reallotjament digne de les famílies afectades 

d) Mantenir el servei de seguiment de la situació global de l’habitatge al Masnou, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

e) Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i els serveis socials de 
l’Ajuntament sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 

f) Cercar les fórmules adients per oferir directament, a les famílies/persones en 
procés de desnonament, assessorament legal i la funció de mediació amb els 
bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge a les esmentades famílies o persones. 

g) Informar sobre el servei que a Catalunya ofereix l’oficina de l’Ofideute de la 
Generalitat, en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i 
caixes, per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge. 

h) Estudiar les possibilitats legals per tal de incloure en el Registre de Sol·licitants 
d’habitatge social, amb caràcter de preferència, als afectats per desnonaments. 

 
Cinquè.-  Sol·licitar als jutjats de Mataró que facin arribar mensualment a l’Oficina 
Local d’Habitatge, una relació estadística i detallada del nombre i dades dels 
processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 
demandades.  
 
Sisè.-  Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’Habitatge que actualment es 
poden tramitar a l’Oficina Local d’Habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per a 
situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, com els ajuts municipals, així com 
reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als 
del mercat. 
 
Setè.- Demanar, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels 
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recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al 
fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de Catalunya. 
 
Vuitè.-  Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge i als diferents grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, grups parlamentaris del Senat, al Ministeri 
d’Economia i Justícia de l’estat español, a la Mesa i als diferents grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les 
associacions, entitats i col·lectius del municipi i a la Confederació d'Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC).”  
 
El president sotmet a votació la moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA, amb les 
esmenes incorporades pels grups municipals del PSC-PM, ERC-AM i CiU, amb el 
resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots 
d’abstenció (PP). Per majoria absoluta, s’aprova incorporar les esmenes. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ja queda incorporat. Ja està. Sí, sí, sí, com que queda incorporat per majoria, perdoni. 
 
La Sra. secretària 
 
S’hauria d’aprovar la moció que ha estat dictaminada per Comissió Informativa. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Perdoni, el dictamen de la Comissió és la moció que ha llegit. Per tant, aquesta moció, 
la que hi ha aquí, amb el número 9, és la moció que puja de la Comissió Informativa. 
Per tant, com que està dictaminada, llavors, una segona moció d’urgència, que és la 
que acabem d’aprovar amb una esmena... Si de cas, retirem la moció del número 9. 
 
La Sra. secretària 
 
Si es presenta una moció d’urgència sobre aquest tema, primer s’hauria de retirar la 
moció que hi havia a l’ordre del dia i votar la urgència. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
En primer lloc, interpreto que anem a votar la urgència d’una moció que ara representa 
que presentarem, que és la que acaba de llegir.  
 
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals d’ICV -EUiA, PSC, CiU i ERC-AM del 
Masnou presenten la moció següent:  
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció, amb el resultat següent: 18 vots 
a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova 
la urgència per majoria absoluta. 
 
Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC, CiU i ERC-AM del Masnou, en 
relació amb la moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, per declarar el 
Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonam ents i la defensa del dret a 
l’habitatge, i instar el Govern de l’Estat a modifi car la Llei hipotecària amb la 
finalitat de regular la dació en pagament i a adopt ar les mesures necessàries per 
evitar els desnonaments per motius econòmics i gara ntir el dret a l’habitatge 
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“Abans de l’esclat de la crisi, les entitats financeres van facilitar préstecs, per damunt 
del valor de l'habitatge i amb uns terminis cada vegada més llargs, a milers de famílies 
que hi comprometien més del 50% dels seus ingressos, cosa que ha contribuït a 
generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món. 
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que, a Catalunya, 
els anys 2011 i 2012 es puguin produir entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries. 
 
Quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament s’enfronten a la 
pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat 
bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza 
amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta, cosa que, en el context 
actual de crisi succeeix en el 90% del casos, amb la llei vigent l’entitat bancària 
s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament 
del deute restant, més els interessos i els costos judicials, a les persones en situació 
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com 
embargaments als avaladors. Es a dir, a més de perdre el seu habitatge, milers de 
famílies i persones s’enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix 
en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida. 
 
Aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges 
pel 50% del valor de taxació, no solament és anòmala i no té comparativa amb les 
legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les 
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Aquest fet se suma a la publicitat 
enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes que ara es descobreix que, en molts casos, amagaven tot tipus de 
clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra”. 
 
Considerem inadmissible i totalment injust que, en un Estat social i democràtic de dret, 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari i ,en canvi, les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual 
crisi, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals 
rebin ajudes milionàries, que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver 
d’assumir cap responsabilitat. 
 
Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es 
concreta en l’àmbit local, ja que és als ajuntaments, en un moment de crisi econòmica 
com l’actual, a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la 
recerca d'ajuda. 
 
Actualment, diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan reclamant la 
modificació de la regulació hipotecària, incorporant la figura de la dació en pagament, 
de forma que el deutor, amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor, quedi alliberat 
de la totalitat del seu deute hipotecari.  
 
En un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de Lizarra, i 
recentment l’Audiència Provincial de Navarra, han dictat una resolució en la qual es 
considera “suficient” la devolució d'una propietat per cancel·lar un deute contret amb 
una entitat bancària i que ha considerat la pretensió de cobrar més enllà del valor de la 
propietat com a "moralment rebutjable". Amb aquesta resolució judicial queda 
obertament qüestionada la Llei hipotecària espanyola, que no preveu el dret de dació 
per algú que no pot pagar la hipoteca. 
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Aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una de les peticions 
més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius de titulars d'hipoteques, amb 
l'esperança que es modifiqui la normativa actual i, com passa en d'altres països, es 
pugui saldar el deute amb el retorn del bé hipotecat. 
 
Considerem que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret 
a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la 
Constitució espanyola, i també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat 
privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que 
garanteix la tutela judicial.   
 
Creiem que també es vulneren els compromisos jurídics en matèria de dret a 
l’habitatge assumits per l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants 
com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir 
de la seva Observació General número 4- que concreta el contingut del dret a un 
habitatge adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments 
forçosos com una de las principals vulneracions del dret a l’habitatge. 
 
Tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència 
estatal, però els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, perquè són 
els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en 
cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon 
lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són 
més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajut de les persones i famílies 
empobrides. 
 
La pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota residència i, a la vegada, la 
manca de residència exclou de tota via administrativa, amb la conseqüència de la 
pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com 
familiarment. 
 
Així, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments - encara més 
quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- impliquen 
alts nivells d’inseguretat i, per tant, creiem que els ajuntaments tenen la responsabilitat 
de garantir els drets dels seus ciutadans. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, celebrat el passat 17 de febrer, va aprovar 
una moció, presentada pels grups municipals d’ERC, ICV-EUiA i PSC, de suport a la 
proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal, per modificar la llei 
hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i per adoptar diverses 
mesures relacionades amb els desnonaments.   
 
És per tot això que els grups  municipals d’ICV-EUiA, PSC, CIU i ERC-AM  proposen a 
l’Ajuntament Ple adopti els següents  
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar El Masnou municipi actiu i compromès en la prevenció de 
desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, tal i com venen proposant la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la 
regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera 
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que, en els casos de residència habitual, si el banc executa l’hipoteca i es queda amb 
l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi 
liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als EE.UU, reafirmant els 
acords adoptats per aquest plenari en la sessió del passat 17 de febrer de 2011. 
 
Tercer.-  Treballar conjuntament amb totes les administracions per definir i acordar les 
mesures necessàries per tal d'evitar els desnonaments de les famílies en situació 
d'insolvència sobrevinguda i involuntària. 
 
Quart.-  Instar al govern municipal a que, més enllà de les mesures de competència 
estatal i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Masnou continuï implantant 
mesures a nivell municipal per prevenir i evitar els desnonaments, com: 
 

a) Donar un impulsar a la seva participació en la Xarxa d’Habitatge de Lloguer 
Social de la Generalitat de Catalunya. 

b) Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos 
de famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les 
possibilitats econòmiques de les persones afectades. 

c) Treballar per a la formalització d’una Comissió especialitzada, com a marc de 
trobada de les parts implicades en els desnonaments (representació dels 
afectats, caixes i bancs, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament). 
L'objectiu principal d'aquesta comissió serà estudiar les mesures que cal 
emprendre en l'àmbit municipal per tal d'evitar els desnonaments així com 
buscar alternatives que els previnguin per motius econòmics o bé garantir el 
reallotjament digne de les famílies afectades 

d) Mantenir el servei de seguiment de la situació global de l’habitatge al Masnou, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

e) Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i els serveis socials de 
l’Ajuntament sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 

f) Cercar les fórmules adients per oferir directament, a les famílies/persones en 
procés de desnonament, assessorament legal i la funció de mediació amb els 
bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge a les esmentades famílies o persones. 

g) Informar sobre el servei que a Catalunya ofereix l’oficina de l’Ofideute de la 
Generalitat, en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i 
caixes, per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge. 

h) Estudiar les possibilitats legals per tal de incloure en el Registre de Sol·licitants 
d’habitatge social, amb caràcter de preferència, als afectats per desnonaments. 

 
Cinquè.-  Sol·licitar als jutjats de Mataró que facin arribar mensualment a l’Oficina 
Local d’Habitatge, una relació estadística i detallada del nombre i dades dels 
processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 
demandades.  
 
Sisè.-  Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’Habitatge que actualment es 
poden tramitar a l’Oficina Local d’Habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per a 
situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, com els ajuts municipals, així com 
reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als 
del mercat. 
 
Setè.- Demanar, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels 
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recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al 
fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de Catalunya. 
 
Vuitè.-  Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge i als diferents grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, grups parlamentaris del Senat, al Ministeri 
d’Economia i Justícia de l’estat español, a la Mesa i als diferents grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les 
associacions, entitats i col·lectius del municipi i a la Confederació d'Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC).”  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si de cas, ens reservem un torn després per fer una explicació global i, per tant, ara 
votarem una moció en què acabem de llegir una esmena transaccionada, i el que 
farem és tornar-la a votar, per tant, tornem a votar aquesta esmena.  
 
Tornem a votar en aquest cas. Entenem i prenem consciència que el que estem votant 
és la moció conjunta, que és transaccional, entre tots nosaltres, que substituirà 
aquesta, que ha estat retirada. 
 
El president sotmet a votació la moció, amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
I ara farem una explicació de vot global. Jo crec que mai no s’havia produït una 
situació d’aquestes característiques, que jo recordi. En qualsevol cas, fem l’explicació 
de vot.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
L’explicació a la urgència és bàsicament perquè era l’única manera possible per poder 
debatre la moció en aquest Ple, tot i que ja havia estat informada a la Comissió 
Informativa; per tant, res a dir.  
 
Pel que fa a la moció i al contingut, lògicament, ja hi hem manifestat el nostre suport 
en diferents ocasions. El que sí que és un punt de partida i demanaria que, a partir 
d’ara, la major informació possible que aquí es demana, i que esperem rebre d’altres 
administracions i de jutjats, la pugui rebre no només l’Equip de Govern, sinó també 
l’oposició, i que, entre tots, si hi ha casos que afectin famílies del Masnou, que se’ls 
pugui donar no sé si la resposta desitjada o l’esperada, però com a mínim que l’Equip 
de Govern i l’Ajuntament prenguin consciència i intentin resoldre, en la mesura del 
possible, aquelles situacions més crítiques. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Aquesta moció s’ha presentat, s’hi han presentat esmenes i hem anat fent correccions 
sobre la nostra postura, perquè enteníem que s’havia complicat una mica, i això de la 
votació crec que ho he entès, però bé, si no, ja m’ho acabaran d’explicar. 
 
De fet, en aquesta moció, el que no s’ha llegit és el més important, que és el preàmbul. 
El preàmbul d’aquesta moció és llarg i extens és un arravatament de demagògia que el 
nostre Govern ha acceptat votar també, i és la part que no hem llegit. Jo crec que 
s’hauria d’haver llegit, perquè les conclusions a les quals s’arriba en aquesta moció i el 
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que s’hi demana, això —des del meu punt de vista— i res és el mateix, és a dir, no 
aporta res de nou a la gent que realment pugui necessitar ajuda, i m’explico pel tema. 
 
No entro a considerar els temes del preàmbul, però vaig subratllar diversos punts, si 
algú ho vol mirar són aquí, en rosa. En tinc diversos de marcats en rosa i tots aquests 
que estan marcats en rosa són per un motiu: o són dades incorrectes o són dades que 
no tenen cap sentit o són dades que no es poden entendre si no és dins del seu 
context. 
 
Dit això, acabo d’explicar una mica la postura de la nostra abstenció, o sigui, el nostre 
vot ha estat d’abstenció, en un principi no sabíem si negatiu o si abstenció o si positiu, 
i al final hem quedat en abstenció en la proposta del seu conjunt, ja que aquesta és 
una suma de diferents peticions que no s’han votat per separat i faig referència al 
preàmbul. El preàmbul té molt a veure amb això. Jo els recomano que se’l llegeixin 
perquè ho puguin entendre, la qual cosa ens hauria ajudat, sens dubte, a aclarir les 
postures de cadascun dels diferents apartats, en els quals podria haver hagut un  
consens ben estès i adequat per buscar solucions reals. Els antecedents que es 
presenten com a explicació prèvia a les peticions recollides dins de la moció cal 
remarcar, d’una banda, com comentava, la informació esbiaixada que faciliten amb 
moltíssimes dades errònies. També és aquest un plantejament demagògic —ho 
repeteixo una mica perquè he fet una intervenció que no estava escrita— en tot el 
preàmbul per una raó: no hi ha dades, estem votant per fer una acció sobre un tema 
sobre el qual no s’ha posat cap dada sobre la taula. Quanta gent han desnonat que 
tinguin el primer habitatge al Masnou? Quanta gent d’aquesta ha quedat sense 
protecció? Què s’ha fet? No en tenim dades. Estem plantejant una actuació sense 
conèixer-ne les dades. No sabem on anem, no és lògic plantejar els temes així. El 
correcte és dir: al Masnou tenim un problema amb cinc, deu, quinze, trenta famílies i, a 
partir d’aquí, busquem una solució que sigui efectiva, però a això que hem votat no hi 
trobo l’efectivitat per enlloc. 
 
De les hipoteques que esmenten al preàmbul de la moció, i parlen d’hipoteques, si no 
s’ha llegit el que explico ara potser costarà una mica més d’entendre, continuaré, la 
majoria d’hipoteques que esmentava la moció no es van concedir per sobre del seu 
valor de l’habitatge, i podríem entrar a comentar quin era el valor de l’habitatge l’any 
2004, 2005, 2006. Quant valien els pisos? La tira. Quant valia casa meva? Més que la 
dels altres. Això era així. A la majoria dels particulars no se’ls van concedir hipoteques, 
com sembla al preàmbul, amb quotes superiors a una part molt elevada dels seus 
ingressos. Això no és així, si no, la banca s’hauria quedat totes les finques del món, i 
tampoc no és el cas, ni l’elevat endeutament privat que centra les hipoteques que es 
puguin haver concedit, o sigui, ni l’elevat endeutament privat està centrat en aquesta 
tipologia d’hipoteques. Quan es parla d’endeutament, hem de parlar d’endeutament 
privat, però hem de fer una referència que no es fa al preàmbul: l’endeutament públic, i 
l’endeutament públic tan elevat que tenim i que ens han deixat governs anteriors, és 
una causa molt important dels mals que han tingut particulars i empreses amb la seva 
capacitat d’endeutament i, de fet, desnonaments que s’han produït són fruit d’aquestes 
actuacions públiques amb sobreendeutaments públics que han tret diners a les 
economies privades i han portat problemes a molta gent. Això no s’explica als 
preàmbuls i això s’ha de conèixer. 
 
En una de les parts de la moció, al preàmbul que no s’ha llegit, repeteixo, hi deia: 
“Considerem inadmissible i totalment injust que en un estat social i democràtic de dret 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari i, en canvi, les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi 
actual, al mateix temps continuen generant milers de milions de beneficis anyals.” Jo, 
quan ho vaig llegir, vaig dir: “Perdoni, han llegit la premsa del dia?” Moltes de les 
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entitats financeres del nostre país estan amb pèrdues, han de tancar, s’han de vendre 
o s’han de fusionar. No sé si quan estan fent aquest preàmbul, que arriba a aquestes 
conclusions, això s’està posant sobre la taula. 
 
D’altra banda, m’agradaria remarcar que aquesta situació, com tots vostès saben, ve 
de governs anteriors i actuacions que s’han fet els últims anys que ens porten a 
conseqüències futures. Jo no sé si en els governs anteriors que van decidir aquests 
temes hi havia els governs d’esquerra, jo crec que sí, i penso que els governs 
d’esquerra hi tenen molt a dir, perquè jo dic “de estos polvos tales lodos”, les coses 
són així. 
 
Malgrat això, i dit això, sí que hi ha col·lectius, i és cert, com són la gent que ha perdut 
el seu habitatge per impagament, que estan patint, això ho coneixem i ho reconeixem, 
i pensem que a aquesta gent se li ha de donar suport, ja que la inactivitat econòmica 
ha portat molta gent a l’atur o a la disminució dels ingressos, inclosos empresaris i 
autònoms, no solament col·lectius socials desafavorits. Els desafavorits pateixen més, 
però hi ha gent que abans es guanyava la vida dignament i avui dia li costa molt arribar 
a final de mes. 
 
Bé, des del Govern de l’Estat, aquest és un tema que sens dubte es tractarà i es 
donarà algun tipus de sortida o algun tipus de solució a problemes que estan rondant 
des de fa diversos anys. 
 
Respecte a un tema que comentaven al preàmbul, al principi de la moció que després 
es va esmenar i es va esborrar, es demanaven unes modificacions de la Llei 
hipotecària destinades a incloure la dació en pagament dels habitatges i demanaven 
els efectes retroactius d’aquestes lleis. Això sembla ser que ho han tret i nosaltres ja 
vam manifestar al seu moment que cap llei d’aquestes característiques no es pot fer 
amb efectes retroactius, perquè, si algú està demanant això, potser no ha mesurat les 
conseqüències pernicioses i molt més negatives del que pretén la llei que tindria una 
actuació d’aquestes característiques. I m’explico en dues o tres coses. Per exemple, i 
faig un incís, la dació en pagament que aquí s’està comentant és un tema que es pot 
pactar avui dia. Un contracte entre dues parts és lliure. Una altra cosa és que no es 
faci pels motius que siguin, però el fet de dir “jo vull comprar una casa i vull amb el 
banc pactar una dació en pagament” és pactable, el banc pot dir que sí o que no. Però 
pensem en els conseqüències: quin banc, sent realistes, prestaria un diner així (estem 
parlant d’un préstec)? I quina garantia demanaria per curar-se en salut d’haver 
d’absorbir en un moment futur una dació en pagament? Bé, pocs bancs. Què passaria 
amb això? Doncs que donarien hipoteques a quatre gats. I quins quatre rebrien 
hipoteques? S’ho pensen? La gent de moltes possibilitats. Una proposta d’aquestes 
característiques suposaria una a una restricció creditícia molt més gran i, en segon 
lloc, només les persones de molta capacitat econòmica podrien tenir accés a un 
habitatge de propietat. Jo penso que avui dia hi ha molta gent de classe mitjana que 
ha tingut accés a la compra del seu habitatge. Hi ha hagut gent perjudicada amb el 
sistema? Evidentment, però fem números globals: hi ha hagut molta més gent 
beneficiada que no pas perjudicada. Aquestes són les dades i es poden demostrar. 
 
D’altra banda, pensem que des dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Masnou, des 
de la Generalitat, no s’està deixant de costat ningú que hagi patit en aquests moments. 
No parlo d’una situació d’impagament o desnonaments, sinó d’altres situacions. Ens 
consta que s’estan pagant lloguers a gent que ho necessita, gent d’aquí, que viu al 
poble, se’ls està ajudant a pagar els lloguers, se’ls està ajuntant amb el menjar, o sigui, 
en la mesura que l’Ajuntament té uns recursos i els pot destinar a això, penso que cap 
ajuntament que representi bé els seus ciutadans no deixarà ningú fora de lloc. 
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D’altra banda, dins d’aquesta moció no s’ha previst, a més de no tenir cap dada, amb 
la qual cosa no sabem del que estem parlant, no s’ha previst tampoc una opció que 
avui dia s’està utilitzant molt i són els serveis que utilitzen des de Càritas especialitzats 
en temes de desnonaments, amb uns protocols molt elaborats que tenen intermediació 
entre entitats financeres i afectats, i que donen molt bons fruits, perquè, entre altres 
coses, els acostuma a portar personal prejubilat de les entitats financeres que es 
presta a col·laborar en aquests tipus de temes i els porta a bon terme. 
 
En definitiva, la nostra abstenció no és perquè no estiguem d’acord que s’hagi d’ajudar 
la gent, com acabo de dir, sinó perquè el plantejament que s’ha fet aquí penso que és 
demagògic i penso que és molt poc pràctic. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt breument, perquè aquesta moció ha tingut, ja s’ha vist a les votacions, una 
història una mica particular i suposo que ens obliga, quan afrontem la reforma del 
Reglament orgànic municipal, a millorar els mecanismes amb les mocions, perquè es 
produeixen aquestes situacions una mica peculiars. 
 
Jo només hi volia afegir, perquè després ja parlaran els altres portaveus, el portaveu 
de Convergència i Unió, que hem anat treballant les diferents esmenes en tot aquest 
procés, i per nosaltres és important, sobretot, que s’hagi arribat a un acord i aquesta 
moció sigui presentada per quatre grups municipals, perquè això requereix el màxim 
consens possible, no només per a la part declarativa, sinó sobretot per a la part 
pràctica, que jo ressaltaria que és el més important d’aquesta moció, que són aquelles 
coses que ens impliquen com a Ajuntament del Masnou. Per tant, cal començar a 
prendre aquelles mesures per prevenir i evitar casos de desnonaments. La moció ens 
marca una sèrie d’aspectes d’un protocol d’actuació d’urgència i, sobretot, la creació 
d’una comissió especialitzada perquè pugui tractar totes aquestes situacions. Jo 
remarcaria aquests aspectes, que, evidentment, ja vénen de posicionaments que ha 
pres aquest Ajuntament en la legislatura passada. 
 
La Sra. Marta Neira 
 
Només vull remarcar que jo crec que aquesta moció era necessària i oportuna, i vull 
felicitar el Grup d’Iniciativa per tenir aquesta iniciativa i també els grups que hem estat 
capaços de posar-nos d’acord i tirar-la endavant. Jo penso que sempre que tots els 
grups municipals som capaços de posar-nos d’acord per tirar endavant una iniciativa, 
crec que és una bona notícia. Aquesta vegada som gairebé tots, ja està bé. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
En tot cas, vull ratificar i reafirmar la importància d’haver arribat a aquest acord 
pràcticament total o molt majoritari de les forces aquí representades. Vull incidir en la 
importància que aquesta moció té més enllà de l’àmbit municipal, vull incidir en la 
importància d’alguns acords que es prenen i que ratifiquen també la voluntat del nostre 
Ajuntament de participar i d’estar al costat d’aquelles persones que més ho necessiten 
en aquests moments difícils, i la voluntat que ja s’ha expressat més d’una vegada de 
seguir treballant per aquestes persones que ho estan passant malament —i el tema de 
l’habitatge, no cal dir-ho, és un tema molt important— treballar per veure si 
aconseguim una solució o un camí que ens pugui ajudar a tots plegats perquè aquests 
casos o siguin menors o com a mínim no siguin tan crítics com són. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
En primer lloc, el que volia fer és agrair als grups que han donat suport a la moció que 
acabem d’aprovar. Després, volia remarcar la col·laboració de l’Assemblea Indignats a 
l’hora d’intentar aprofitar aquell text i s’ha de dir que l’origen d’aquesta moció és una 
proposta de la Plataforma d’Afectats per l’Habitatge. No és una moció de collita pròpia. 
L’únic que va fer el nostre Grup va ser adequar-ne el contingut a la realitat del Masnou 
i des d’aquest punt de vista la moció tenia una sèrie de propostes d’acord, algunes de 
les quals han estat sacrificades per poder arribar a aquesta proposta consensuada, 
perquè hem interpretat que era més interessant disposar d’una eina que no fos 
perfecta al 100% que quedar-nos sense un recurs que creiem que la població del 
Masnou necessita. 
 
Mirin, no és per contestar el regidor del Partit Popular, perquè és clar que les polítiques 
d’habitatge del Partit Popular i les polítiques d’habitatge d’Iniciativa per Catalunya 
Esquerra Alternativa són als antípodes, això és una cosa que és clara i, per tant, no val 
la pena insistir-hi gaire. Ha parlat moltes vegades que, com que no hem llegit el text 
propositiu, a la introducció de la moció, que és el que justifica després les propostes 
d’acord, hi manquen dades. S’ha de recordar que la versió inicial d’aquesta moció ja 
va ser llegida al Ple passat i, a més a més, també hem de recordar —perquè val la 
pena, més que res per matisar la intervenció que feia el regidor d’Esquerra 
Republicana— que aquesta moció va passar per Comissió Informativa, que va ser 
dictaminada favorablement amb el contingut inicial modificat per dues esmenes que hi 
havia fet el Partit Socialista. Va ser dictaminada en comissió informativa i va arribar al 
Ple amb un informe favorable, perquè la resta de grups es van abstenir i, en una 
maniobra que jo vaig qualificar d’estranya i que vaig criticar al seu moment, el Partit 
Popular va demanar que quedés sobre la taula. Es va produir la votació i va quedar 
sobre la taula i va passar a Comissió Informativa, però Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana hi van votar a favor. Llavors, va passar a Comissió Informativa, no amb el 
nostre grat, i jo vaig criticar la intervenció d’aquests grups, perquè havien tingut, i ho 
vaig recordar, més d’un mes per esmenar aquesta moció, però com que anem a 
política de fets consumats, aquesta moció ha passat pel tràmit de Comissió 
Informativa, CiU hi va presentar unes esmenes que el nostre Grup va rebutjar, però 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana tenen majoria a la Comissió Informativa i, 
per tant, aquestes esmenes es van aprovar. Entenc que aquestes esmenes 
escapçaven d’una manera substancial el contingut de la moció inicial que havíem 
presentat i vam iniciar un procés negociador a corre-cuita en pràcticament tres o 
quatre dies per intentar recuperar una part d’allò que s’havia perdut en el tràmit de 
Comissió Informativa, i entenem que hem arribat a un acord, que no és un acord 
excel·lent, però que es pot qualificar, com a mínim, de satisfactori. Ara del que es 
tracta és que aquestes propostes d’acord que hem aprovat les posem en pràctica i 
nosaltres vetllarem perquè l’Ajuntament del Masnou faci la seva feina. 
 
No hem acabat d’entendre, i jo ho vull ressaltar, el perquè Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana s’han oposat que exigíssim la retroactivitat. Parlen de qüestions 
jurídiques i de qüestions legals. Això és una cosa que s’hauria de veure. No hi ha cap 
informe a l’expedient que digui que no es pot demanar que aquestes mesures 
s’apliquin amb caràcter retroactiu. El regidor del Partit Popular feia referència a la 
situació que provocaria aquesta retroactivitat i deia que possiblement les entitats 
bancàries posarien altres condicions a l’hora de concedir hipoteques. Seria el seu 
problema. Tampoc no és que estiguin donant gaires hipoteques actualment... 
 
D’altra banda, tampoc no enteníem el perquè Convergència i Unió s’ha oposat, 
s’oposava i s’ha oposat, a demanar al Govern de l’Estat, no al Govern català ni al 
Govern del Masnou, que adoptés mesures per intentar prevenir aquesta situació que 
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s’està donant. I deia el regidor del Partit Popular: “no en tenim dades”. La moció parla 
que a Catalunya, entre els anys 2010 i 2012, es produiran entre 40.000 i 50.000 
desnonaments, molt probablement. Si fem una mica d’estadística, alguns d’aquests 
cauran al Masnou i, justament, no en tenim les dades efectives perquè no teníem l’eina 
que ara acabem de constituir. 
 
I deia vostè que es parlava a la introducció dels beneficis milionaris de la banca. Això 
no és cap invent. Només cal llegir els diaris d’una manera més o menys continuada. 
Possiblement l’entitat on vostè treballa no és d’aquelles que té tants guanys, però en 
coneixem d’altres que tenen guanys milionaris. Això és així. 
 
Deia que, total, la dació en pagament és una cosa que es pot pactar entre l’entitat 
bancària i el particular. Jo li preguntaria a vostè, perquè té experiència, quantes 
dacions en pagament ha acordat la seva entitat bancària amb alguns dels particulars 
als quals han concedit una hipoteca, si és que s’ha plantejat aquest fet, i entenem que 
el que planteja el Partit Popular amb la seva intervenció és que les polítiques actives 
en pro que la ciutadania del Masnou pugui exercir el seu dret a l’habitatge han de ser 
substituïdes per unes polítiques de beneficències. Per això jo deia que la seva postura 
quant a polítiques d’habitatge i la nostra eren als antípodes.  
 
Per concloure, i perquè la gent sàpiga una mica de què va, el Partit Popular va 
presentar a la Comissió informativa unes quantes esmenes, que no estan marcades 
en rosa, jo no les he marcades en rosa. Però fixeu-vos: de les propostes d’acord que 
tenia la moció inicial, que eren deu, plantejava suprimir-ne set, set de deu, però és que 
el més curiós, perquè veieu com treballa el Partit Popular, és que la desena era 
suprimir allò “d’informar”... O sigui, que posats a retallar, ja retallaven fins i tot el dret a 
la informació, que nosaltres estàvem intentant que s’exercís amb la proposta número 
deu. Per tant, potser el problema no és que ens sobrin o faltin dades, sinó que es 
treballa d’una manera amb massa lleugeresa. Si presentar mocions d’aquestes 
característiques, que crec que han merescut la felicitació del Partit Socialista de 
Catalunya i que hauríem de fer extensiva a tots els grups que l’hem aprovat, és fer 
demagògia, jo estic encantat de fer demagògica i continuaré fent demagògia de la 
mateixa manera que ho hem fet fins ara amb l’aprovació d’aquesta moció. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Contestaré algunes de les coses que m’ha estat comentant el regidor Màxim. Hi ha 
diversos temes. Quan parlaven de la dació en pagament, parlen de la inseguretat 
jurídica. No es pot fer una llei retroactiva? Es poden fer les que es vulguin, però la 
inseguretat jurídica que crearia una situació d’aquestes característiques és inviable. Si 
s’analitzen els números de modificar una llei d’aquest tipus, és inviable.  
 
Ha fet referència a la meva feina. Jo sóc del sector financer, com ja he explicat al 
senyor Màxim, per això tinc una mica més, no gaire més, de coneixement d’algunes 
coses. 
 
El tema de la dació en pagament, que deia jo abans, evidentment que es pot pactar, 
tot es pot pactar. Ja he dit abans que no és habitual, o sigui, dació en pagament és 
una figura que s’ha utilitzat en la nostra legislació en els contractes hipotecaris. Es pot 
utilitzar? Doncs sí. Es farà? No ho sé, potser sí, potser no. Hi ha coses que abans no 
es feien i que potser demà es faran. Ara, contractes —jo ho puc dir— que incorporin la 
dació en pagament suposaran que aquests tipus de contractes hipotecaris seran per a 
gent de moltes possibilitats i no estaran a l’abast de la majoria de la gent. Quant als 
beneficis de la banca, no insistiré en el tema: agafin el diari de dos o tres dies 
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alternatius, vagin a la pàgina d’economia i no entraré a discutir els milers de milions 
que estan per aquí i per allà. 
 
Respecte a les dades que comentava de 40.000-50.000 desnonaments a Catalunya i 
que amb el plantejament d’avui sabrem quants toquen al Masnou, he de dir que no és 
així. Pel que fa a les 40.000-50.000 execucions, entenc que una cosa és execució 
d’una finca i una altra cosa és un desnonament. Hem de parlar de qui és el subjecte 
afectat. Per saber aquestes dades, jo entenc que a través del registre de la propietat, 
com vaig suggerir al seu moment a la Comissió Informativa, podríem aconseguir 
aquesta informació, sempre que ens la puguin facilitar, perquè aquí no sé si entrem en 
lleis de privacitat de dades de la Llei orgànica de protecció de dades. 
 
D’altra banda, vaig comentar que la moció és poc pràctica perquè hi ha gent, des 
d’entitats, i he posat com a exemple Càritas, que tenen un protocol molt efectiu. Ho dic 
per l’experiència que tenim de gent que ho està fent a la població de Granollers, com 
vaig explicar, que ha sortit a la premsa, que està funcionant molt bé, perquè la gent 
que té problemes econòmics, i generalment són gent desafavorida, a les persones o a 
les entitats on en primera instància acudeixen són entitats de proximitat, tipus Càritas o 
tipus ajuntaments, que els deriven perquè tenen convenis establerts, que són coses 
que es podrien fer des d’aquí i que és un dels temes que m’hauria agradat que es 
parlés i no se n’ha parlat, i són gent que tenen molta traça i molt bona mà en aquests 
temes. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Fixeu-vos que la dació en pagament, no ho sabem, “potser sí o potser no”, em sembla 
recordar la resposta que li va donar l’ara el nostre president, l’espanyol Sr. Rajoy, al 
Carles Francino quan li va preguntar: “Però vostè ja sap qui serà el ministre 
d’Hisenda? És home o dona?” I diu: “Home, això depèn.” És la mateixa resposta que 
ha donat ara el regidor del Partit Popular respecte si la dació en pagament és una cosa 
que serà efectiva o no serà efectiva, si es posarà en pràctica o no es posarà en 
pràctica: “Home, potser sí o potser no.” 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies, a tots. Hi ha mocions d’urgència o mocions presentades que ara valorarem si 
són urgents o no. Senyora secretària, quina és la primera?  
 
La Sra. secretària 
 
La primera és la moció en relació amb els deutes de la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament del Masnou. 

Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal ICV-EUiA  presenten la moció següent:  

Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en r elació amb els deutes de la 
Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament del Masno u 
 
El Sr. F. Xavier Serra i Vigil llegeix la moció següent: 
 
“D’acord amb les dades facilitades pel regidor delegat d’Hisenda de l’Ajuntament del 
Masnou, senyor Llorenç Birba i Fonts, en resposta a una demanda d’informació 
formulada pel portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA, senyor Màxim Fàbregas i 
Añaños, la Generalitat de Catalunya ha contret, amb l’Ajuntament del Masnou, 
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obligacions per un import que, com a mínim, ascendeix a 1.912.678,80 € (segons full 
adjunt). 
 
A l’escrit que acompanya aquesta informació, el regidor senyor Birba afegeix que la 
resta d’administracions no tenen deutes pendents amb l’Ajuntament que es puguin 
considerar significatius. 
 
Aquestes obligacions de la Generalitat de Catalunya, algunes de les quals es van 
contreure l’any 2.010, són de caire divers i responen des de convenis signats amb 
l’Ajuntament fins a subvencions per a activitats o inversions municipals, passant fins i 
tot per obligacions relacionades amb l’impost de construcció i obres per actuacions 
realitzades en centres escolars del nostre municipi. 
 
És del tot inadmissible que una administració com la Generalitat de Catalunya, amb les 
seves actuacions d’impagament, no tan sols perjudiqui a particulars i/o empreses del 
nostre país sinó que també posi contra les cordes les finances locals de molts 
ajuntaments de Catalunya, entre els quals es troba el nostre poble. 
 
Cal recordar també que, en el cas del Masnou, la major part del deute correspon a 
diners que l’Ajuntament ja ha avançat, per la qual cosa, aquesta passivitat inadmissible 
de la Generalitat de Catalunya, que la transforma en el deutor morós número 1 de 
l’Ajuntament del Masnou, és una de les raons que ha provocat la liquidació negativa 
del pressupost 2010 i que posa en perill la liquidació del pressupost 2011. 
 
Ha arribat doncs l’hora de dir prou, i exigir a la Generalitat que, de manera immediata, 
faci front als seus deutes amb el nostre municipi i, per tant, procedeixi a liquidar en el 
termini de temps més breu possible el deute que té amb el poble del Masnou. 
 
Cal advertir també la Generalitat que, en el cas que faci cas omís d’aquesta demanda, 
l’Ajuntament utilitzarà totes les eines legals al seu abast per aconseguir el cobrament 
de les quantitats pendents de cobrament. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV – EUiA del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer .- Exigir a la Generalitat de Catalunya el pagament immediat de la totalitat del 
deute que, per diferents conceptes, manté amb l’Ajuntament del Masnou.  
 
Segon .- Exigir a la Generalitat que, en el cas que la seva situació financera no li 
permeti fer front a aquest deute de manera immediata, acordi amb l’Ajuntament del 
Masnou l’establiment d’un calendari de pagaments per saldar el deute en el termini de 
temps més breu possible. En aquest cas, l’acord haurà de contemplar l’obligació de la 
Generalitat de fer front a interessos de demora. 

Tercer .- Advertir a la Generalitat que, en el cas que no atengui aquestes demandes, 
l’Ajuntament utilitzarà totes les eines legals al seu abast per aconseguir el cobrament 
de les quantitats pendents. 
 
Quart.-  Donar trasllat d’aquests acords al Conseller d’Economia i Coneixement, al 
President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa i als diferents grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Federació i a l’Associació de Municipis de Catalunya  
i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.”  
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El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 20 vots 
a favor (dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, 
ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
 
Les esmenes presentades per escrit pel Grup Municipal de CiU en data 19 de gener 
de 2012, signades pel Sr. Eduard Garcia, s’incorporen literalment a l’acta tal com 
consten en paper. 
 
“Les esmenes que presentem a la moció anterior esmentada, són les següents: 
 
Substituir els paràgrafs 1 i 2 pel següent redactat: “D’acord amb les dades que consten 
actualment a l’Ajuntament del Masnou, la Generalitat de Catalunya té pendent de 
pagament a aquesta corporació 1.912.678,80 €.” 
 
Substituir el paràgraf 4 pel següent redactat: “Una administració com la Generalitat de  
Catalunya, amb les seves accions d’impagament, no hauria de perjudicar a particulars 
i/o empreses del nostre país ni posar contra les cordes les finances locals de molts 
ajuntaments de Catalunya, entre els quals es troba el nostre poble”. 
 
En el paràgraf 5, substituir l’expressió “aquesta passivitat inadmissible”, per l’expressió 
“aquest impagament”. 
 
Substituir els paràgrafs 6 i 7 pel següent redactat: “Som conscients que la Generalitat 
es troba en una situació econòmica i financera molt delicada, però demanem que faci 
front als seus deutes, i que  procedeixi a liquidar, en el termini més breu possible, el 
deute que té contret amb el Masnou.” 
 
Pel que fa als acords: 
 
En els acords primer i segon, substituir el verb “Exigir”, per “ Sol·licitar”. 
 
Substituir l’acord tercer pel següent redactat: “En el cas que no atengui aquestes 
demandes, l’Ajuntament defensarà els interessos del municipi, per aconseguir el 
cobrament de les quantitats pendents.” 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Els ponents accepten les esmenes? 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, amb alguna matisació, a veure si podem arribar a un acord.  
 
En el cas de substitució dels paràgrafs primer i segon, acceptar el canvi de redactat i 
afegir al final el paràgraf següent: “Mentre que la resta d’administracions no tenen 
deutes pendents amb l’Ajuntament que es puguin considerar significatius.” Perquè és 
important explicar això. 
 
Acceptar la substitució del paràgraf quart, acceptar la substitució de l’expressió del 
paràgraf cinquè i també la substitució dels paràgrafs sisè i setè. Entenem que, 
aquestes substitucions són d’un nivell més baix d’intensitat en el lèxic i, per tant, no 
varien el contingut de la moció; per tant, encara que nosaltres preferíem la nostra, no 
tenim cap mena de problema a acceptar-ho. 
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Pel que fa als acords, buscant també aquest nivell de lèxic, la substitució de la paraula 
exigir per sol·licitar nosaltres acceptaríem si es canviés, per exemple, per demanar, 
que crec que és un terme intermedi i que és correcte. I a l’últim paràgraf, a l’acord 
tercer, cal afegir al principi de la proposta que fa CiU, que deia: “en el cas que no 
atengui aquestes demandes, l’Ajuntament defensarà els interessos del municipi”, s’hi 
ha d’afegir, al davant: “informar la Generalitat que, en el cas que no atengui aquestes 
demandes...”, perquè segueix més la intenció de la nostra moció inicial, sense afegir 
violència en el lèxic de la moció. Nosaltres faríem aquesta proposta per poder arribar a 
un acord i que la moció pugui ser aprovada i, a més, a veure, donem una petita 
empenta a la possibilitat de fer alguna cosa en una situació greu que no afecta només 
l’Ajuntament del Masnou. És una situació generalitzada, però, és clar, en aquest cas, 
com a regidors i regidores d’aquest Ajuntament, ens ha d’importar especialment la 
situació del poble.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Vull dir que, després d’escoltar, com vostè diu, que nosaltres rebaixem una mica el to 
ningú no ho diria que sóc jo el que s’enfada a vegades, només a tall d’anècdota.  
Quedarien acceptades les correccions o les esmenes que vostè proposa a les nostres 
esmenes proposades. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, ponent, interpreto que el que passaríem a votació seria amb aquestes 
esmenes incorporades. 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM) i 2 vots d’abstenció (PP). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
La moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA en relació a ls deutes de la Generalitat 
de Catalunya amb l’Ajuntament del Masnou, amb algun es de les esmenes 
presentades pel Grup Municipal de CiU, queda de la manera següent:  
 
“D’acord amb les dades existents a l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya ha 
contret, amb l’Ajuntament del Masnou, obligacions per un import que, com a mínim, 
ascendeix a 1.912.678,80 € (segons full adjunt), sense que la resta d’administracions 
tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament que es puguin considerar significatius. 
 
Aquestes obligacions de la Generalitat de Catalunya, algunes de les quals es van 
contreure l’any 2.010, són de caire divers i responen des de convenis signats amb 
l’Ajuntament fins a subvencions per a activitats o inversions municipals, passant fins i 
tot per obligacions relacionades amb l’impost de construcció i obres per actuacions 
realitzades en centres escolars del nostre municipi. 
 
Una administració com la Generalitat de Catalunya, amb les seves actuacions 
d’impagament, no hauria de perjudicar a particulars i/o empreses del nostre país ni 
posar contra les cordes les finances locals de molts ajuntaments de Catalunya, entre 
els quals es troba el nostre poble. 
 
Cal recordar també que, en el cas del Masnou, la major part del deute correspon a 
diners que l’Ajuntament ja ha avançat, per la qual cosa, aquesta impagament de la 
Generalitat de Catalunya, que la transforma en el deutor morós número 1 de 
l’Ajuntament del Masnou, és una de les raons que ha provocat la liquidació negativa 
del pressupost 2010 i que posa en perill la liquidació del pressupost 2011. 
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Som conscients que la Generalitat es troba en una situació econòmica i financera molt 
delicada, però demanem que faci front als seus deutes, i que  procedeixi a liquidar, en 
el termini més breu possible, el deute que té contret amb el Masnou 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer .- Demanar a la Generalitat de Catalunya el pagament immediat de la totalitat 
del deute que, per diferents conceptes, manté amb l’Ajuntament del Masnou.  
 
Segon .- Demanar a la Generalitat que, en el cas que la seva situació financera no li 
permeti fer front a aquest deute de manera immediata, acordi amb l’Ajuntament del 
Masnou l’establiment d’un calendari de pagaments per saldar el deute en el termini de 
temps més breu possible. En aquest cas, l’acord haurà de contemplar l’obligació de la 
Generalitat de fer front a interessos de demora. 
 
Tercer .- En el cas que la Generalitat no atengui aquestes demandes, l’Ajuntament 
defensarà els interessos del municipi, per aconseguir el cobrament de les quantitats 
pendents. 
 
Quart.-  Donar trasllat d’aquests acords al Conseller d’Economia i Coneixement, al 
President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa i als diferents grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Federació i a l’Associació de Municipis de Catalunya  
i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, bé, com abans s’ha referit al tinent d’alcalde de Finances, bé, aquest Grup 
Municipal ja va mostrar la seva preocupació en plens anteriors amb una pregunta 
semblant. En aquell moment, el deute fixat per l’Ajuntament era menor, possiblement 
menor, però, bé, el que és clar és que, bé, jo suposo que és una revindicació de molts 
ajuntaments. Avui ha sortit a la premsa que potser estem parlant d’uns 20 milions 
d’euros que deu la Generalitat a diferents consistoris i, per tant, jo crec que val la pena 
que, atesa la nostra situació financera, comencem a pressionar qui verdaderament ha 
de donar un cop de mà, en aquest cas, perquè compleixi els seus compromisos i 
pagui. La urgència ve determinada perquè, bé, és obvi que la nostra situació és 
bastant compromesa, que esperem que millori i que, per tant, és millor que no 
esperéssim un mes més i entrés per urgència aquesta moció.  
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta moció s’ha presentat d’urgència avui, amb la 
qual cosa no hem pogut examinar una sèrie de dades que ens hauria agradat poder 
veure, com el detall dels deutes que té la Generalitat amb l’Ajuntament del Masnou. 
Aquí es diu que algunes són del 2010. No sé si n’hi ha algunes del 2009 o d’anteriors. 
M’agradaria saber, d’aquests compromisos que va adquirir la Generalitat amb el 
Masnou, m’agradaria saber quin govern els va fer, quins partits polítics es van 
comprometre a fer una despesa determinada al nostre Ajuntament i després valorar 
per què no s’ha pogut complir aquest tema. Jo no ho sé i voldria donar un cop de mà a 
la Generalitat, i això que nosaltres no governem a la Generalitat, però la Generalitat, al 
final, som tots. Entenc que som tots i, si estem enmig d’un univers de crisi —estem 
veient com la Generalitat ha tingut problemes per pagar nòmines fa quatre dies—, 
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creuen que és raonable començar a entrar mocions d’aquest tipus avui? O seria més 
raonable ser una mica solidaris amb el que està passant, esperar-nos i després exigir 
quan toqui? Ens consta que, si aquest deute està reconegut per la Generalitat envers 
el nostre municipi, saben que l’han de pagar.  
 
Pensen que hi guanyarem alguna cosa fent aquesta moció? Jo entenc que no és 
pràctica i aquí a nosaltres ens interessa estar per temes pràctics i d’utilitat. Aquest 
tema, un cop més, penso que frega la demagògia. Per què? Perquè entrem en uns 
plantejaments que difícilment aconseguirem. Segurament, la Generalitat també té 
deutes amb la resta de municipis, i tots presentaran o molts tindran la temptació de 
presentar mocions d’aquest tipus. Però amb això guanyarem que se’ns pagui abans? 
No, bé, siguem una mica coherents. Sapiguem en quin món estem vivint i demanem 
les coses quan pensem que s’hagin de demanar. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt breu, perquè, és clar, la moció s’explica per ella mateixa. Vull felicitar-nos que 
s’hagi pogut consensuar amb un text aprovat gairebé per la majoria d’aquest Ple, i jo 
crec que sí, que serveixen aquestes mocions perquè, evidentment, la Generalitat té 
una situació financera molt complicada, però la primera obligació que té el món local i 
l’Ajuntament del Masnou és reclamar els pagaments que ha d’efectuar aquesta 
institució, i jo crec que això és una qüestió de sentit comú, i l’obligació que té aquest 
Equip de Govern és anar pressionant perquè això es pugui fer amb la màxima 
rapidesa possible, pel bé d’aquest Ajuntament.  
 
El Sr. Artur Gual 
 
Gràcies. També molt breument. Primer de tot, vull recordar que totes les 
administracions públiques ho estan passant malament per la caiguda dels ingressos, 
però ara, aquí, del que estem parlant és d’aquells convenis i d’aquells diferents 
contractes que té l’Ajuntament amb la Generalitat, que molts són per a la posada en 
marxa de serveis. L’Ajuntament té signats convenis, té contractes i posa en marxa 
serveis. Si després no els paga, els que ens quedem amb el forat som nosaltres. 
Nosaltres hem d’exigir, per això tampoc entenc que al final de les esmenes tornem a 
posar sol·licitar o demanar, que jo entenc que fa un any que ho demanem i sol·licitant-
ho. El que hem de fer ja és començar a exigir-ho, perquè és que, si no, el que estem 
fent és posar en perill serveis que avui té l’Ajuntament del Masnou, que dóna serveis 
als seus ciutadans i que, si nosaltres seguim sense cobrar-los, i al revés, si no cobrem, 
anirem fent el deute més gros, perquè els serveis els seguim prestant. Al final, qui ho 
pagarà serà el ciutadà del Masnou, a qui se li deixaran de prestar serveis. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, només per subscriure pràcticament en la seva totalitat tot allò que ha dit el 
representant d’Esquerra Republicana de Catalunya. Com a membres d’aquest Equip 
de Govern, la nostra obligació és vetllar, primer de tot, pels interessos del municipi que 
nosaltres representem. Per tant, creiem que, malgrat que és evident que la Generalitat 
de Catalunya, com totes les administracions, està passant un moment difícil, la nostra 
obligació és reclamar, i no només a la Generalitat de Catalunya, sinó a totes aquelles 
entitats o empreses que puguin tenir deutes amb nosaltres. Reclamar, doncs, aquests 
pagaments, i així ho fem i així ho mostrem donant suport a aquesta moció.  
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El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, també breument. No sé si el ponent del PP sap qui governa a la Generalitat 
valenciana des de fa molts anys, perquè em sembla que no ha canviat de partit des de 
fa uns quants anys. La Generalitat valenciana deu milions i milions d’euros, deu ser 
per mala gestió, com vostè insinuava, exactament igual respecte al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. N’hi posaré uns quants exemples: Morella, una ciutat de 
menys de cinc mil habitants, té un deute la Generalitat Valenciana amb Morella de més 
de dos milions d’euros, menys de cinc mil habitants. Sap el que significa això? Per 
tant, no faci afirmacions d’aquest estil. És evident que deia “cop de mà a la 
Generalitat”. Sí, potser donant un cop de mà a la Generalitat el que donem és un cop 
de peu a l’Ajuntament. Perquè, potser si la Generalitat pot pagar nòmines, l’Ajuntament 
del Masnou deixarà de poder pagar nòmines. Entre d’altres coses, part del deute 
pendent és la part proporcional de nòmines dels treballadors socials d’aquest 
Ajuntament, un 66% de les quals les paga la Generalitat i un 33%, aproximadament, 
l’Ajuntament. Hi ha deutes d’aquest tipus o el tancament de les escoles bressol que, 
en aquest moment, són de difícil manteniment i amb un futur complicat, quan estan 
fetes i creades a través d’una sèrie d’acords amb la Generalitat de Catalunya.  
 
Això és el que podem tancar donant un cop de mà a la Generalitat. Jo, ho sento, però 
normalment no sóc tan contundent, però és que tot el que no li agrada és demagògia, 
tot el que no li agrada. Sempre que hi ha una cosa que no li agrada és demagògia. 
Potser faci’s mirar que en cadascuna d’aquestes votacions el Partit Popular s’ha 
quedat sol. És una cosa que s’ha de tenir en compte i s’ha d’observar.  
 
I, finalment, vull agrair el vot de tots els grups. També les esmenes presentades per 
CiU, perquè han facilitat que arribem a un acord, encara que continuem discrepant, de 
manera amical, sobre el lèxic, i dic que, per nosaltres, pel nostre Grup, el que cal és 
defensar els interessos d’aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Seré breu, gràcies. Bé, feia referència el Sr. Serra al tema de València, de Morella. Bé, 
desconec el poble de Morella, no el conec. Conec aquí com estan els temes en pobles 
i en ciutats importants, els deutes que s’han deixat en un Castelldefels, a un Badalona 
i a tantes altres localitats. Respecte als deutes de la Comunitat Valenciana, jo li dic una 
cosa: “cada palo que aguante su vela”. Aquí nosaltres vetllem per casa nostra. A 
València, ja sabran el que han de fer. Nosaltres el que hem de fer és vetllar pels 
interessos d’aquí. Després podem entrar en l’anàlisi d’una altra Generalitat, d’altres 
administracions que han fet els deures molt ben fets, com pot ser, per exemple, la 
Comunitat de Madrid, i triar els millors exemples que ens puguin interessar a tots. 
D’aquí ja en trauríem conclusions, però seria un altre debat.  
 
Respecte de la contractació de serveis públics que es poden veure afectats per no 
cobrar aquestes transferències, què es pensen, que no ens interessa que es cobrin? 
Evidentment que sí, està claríssim. És clar que pensem que això s’ha de cobrar. Ho 
tenim molt clar. El que no tenim clar és que amb aquesta moció sigui efectiu per 
avançar el pagament d’això. Això és el que pensem, que no servirà per a això. És, 
entre cometes, una rebequeria —entenc jo— que estem fent des de l’Ajuntament que 
no ens conduirà a agilitzar el cobrament. Si això ens ajudés a cobrar, hi votaríem a 
favor ara mateix, però estem convençuts que no serà així.  
 
Un altre tema que ha comentat el senyor Gual i que jo penso que s’haurà de posar 
sobre la taula més aviat que no pas tard és el tema dels serveis públics que tenim a 
l’Ajuntament del Masnou, perquè, hores d’ara, n’hi ha un que no es pot pagar i potser 
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serà un altre debat que haurem d’obrir i plantejar-nos què és el que podem pagar i què 
és el que no podem pagar. Pot ser que coses que fa sis anys es podien pagar i es van 
contractar alegrement o amb unes perspectives d’ingressos molt més elevades i, avui 
dia, no és així, doncs, haurem de retallar, però aquest debat el deixo per a una altra 
ocasió. Gràcies.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Però si no ha estat al·ludit, si no ha estat... Quin nom? El senyor Gual? Jo no l’he 
sentit... Això de la Comunitat de Madrid l’al·ludeix a vostè? Doncs bé, Artur, dos 
minuts, si us plau. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Ni trenta segons, trenta segons. És per contestar-li sobre la tipologia de serveis que 
estan en perill. Els primers que estan en perill ara són els Serveis Socials, perquè és 
un compromís de la Generalitat de subvencionar els treballadors socials d’aquest 
Ajuntament i l’Ajuntament del Masnou, ara, no es pot permetre, més que mai, 
prescindir d’aquests serveis. Promoció Econòmica n’és una altre. Estem parlant aquí 
de més de 277.000 €, o vostè creu... Jo l‘he vist aquí, en intervencions seves, ara més 
que mai, apostar per Promoció Econòmica, no? 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras fa una sèrie de preguntes sobre Promoció 
Econòmica al Sr. Artur Gual. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Això ja no és la meva responsabilitat. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
No, no passa res tampoc.  

Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal ICV-EUiA  presenta la moció següent:  
 
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en q uè proposa l’aprovació 
d’unes bases per a l’atorgament de subvencions sobr e l’impost de béns 
immobles 

El Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, llegeix la moció següent: 
 
“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula, entre molts altres aspectes, la 
imposició i ordenació de les taxes, impostos i contribucions especials municipals. 
 
Entre els impostos regulats per aquesta llei es troba l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
(articles 60 al 67 i diverses disposicions addicionals i transitòries) que, com el seu nom 
indica grava el valor dels béns immobles. 
 
L’IBI  és un impost que constitueix la principal font d’ingressos per als Ajuntaments i, a 
la vegada, l’IBI és una de les principals càrregues, sinó la principal, que suporten les 
famílies dels diferents municipis de l’Estat, de Catalunya i del Masnou. 
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El TRLRHL regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les 
exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a 
l’IBI. 
 
En el cas de les bonificacions, aquestes estan regulades als articles 73 (bonificacions 
obligatòries) i 74 (bonificacions potestatives).  
 
En tots dos casos, la capacitat d’establir bonificacions per part dels municipis és molt 
limitada i, en cap cas, entre les possibles bonificacions a atorgar s’inclouen aquelles 
que vagin adreçades a disminuir la càrrega fiscal per als usuaris/es dels habitatges de 
protecció oficial construïts sobre terrenys de titularitat pública, bé siguin procedents de 
l’aprofitament urbanístic o bé de terrenys qualificats com a equipaments i que, 
finalment, hagin estat destinats a la construcció d’aquest tipus d’habitatge. 
 
És per aquesta raó que diferents municipis de Catalunya i l’Estat han intentat afrontar, 
al menys en part, aquesta situació aprovant bases per a l’atorgament de subvencions 
sobre l’impost de béns immobles que disminueixin la càrrega fiscal dels usuaris/es 
d’aquests tipus d’habitatges. 
 
L’Ajuntament del Masnou ha realitzat un esforç important en la promoció de l’habitatge 
públic de protecció de lloguer. Aquest esforç s’ha traduït en que, a dia d’avui, 109 
unitats familiars gaudeixen d’un habitatge d’aquestes característiques.  
 
Aquestes 109 unitats familiars, donada la característica dels col·lectius als quals 
pertanyen els seus membres (joves i persones grans), estan formades per persones 
amb una capacitat econòmica limitada i, per això, l’import de l’IBI significa un 
gravamen molt important per a les seves economies, essent necessari que 
l’Ajuntament del Masnou adopti mesures que permetin reduir aquesta càrrega 
econòmica. 
 
El 9 de novembre de 2011, i per disminuir en part l’esmentada càrrega econòmica, el 
grup municipal d’ICV-EUiA va presentar una moció al Ple de l’Ajuntament, proposant 
l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost de Béns 
Immobles, perquè fos debatuda en el ple del mes de novembre.  
 
La moció, que va comptar amb el suport dels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC i GIM, 
va ser rebutjada amb els vots en contra de CiU i ERC i l’abstenció del PP. 
 
En algunes de les intervencions que es van realitzar, per argumentar la postura dels 
diferents grups municipals, es va fer esment a la conveniència que aquests ajuts no 
anessin destinats únicament a les 109 unitats familiars a les quals la moció d’ICV-EUiA 
feia referència i que, per tant, quan es redactessin unes bases, aquestes haurien de 
contemplar, també, a aquelles persones o famílies que poden estar en una situació 
crítica i que no tenen cap bonificació. El portaveu d’ICV-EUiA va justificar la no inclusió 
inicial d’aquest segon col·lectiu perquè, en reduir la proposta a les 109 famílies 
esmentades a la moció, el cost per a l’Ajuntament seria més fàcilment assumible que 
si els ajuts s’estenien a d’altres col·lectius. 
 
El passat 30 de desembre, el govern de l’estat va aprovar el “Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público” . Aquest decret ha estat 
convalidat la setmana passada en el Congrés dels Diputats, amb els vots favorables 
de PP i CiU. 
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Entre les mesures contingudes al decret, el seu article 8 recull, per als períodes 
impositius que s’iniciïn en els anys 2012 i 2013, un augment considerable per als tipus 
de gravamen de l’IBI aprovats per als béns immobles. 
 
Aquest augment, que el nostre grup rebutja amb rotunditat, castigarà encara més 
l’economia d’aquelles famílies que la moció del nostre grup intentava defensar, així 
com també la de moltes altres inicialment no contemplades a la nostra moció. 
 
Aquest augment, però, permetrà també que molts ajuntaments, inclòs el del Masnou, 
vegin incrementats els seus ingressos de manera substancial i que, per tant, una part 
d’aquests ingressos es puguin destinar a polítiques socials d’habitatge, al menys en 
els anys 2012 i 2013.  
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents ACORDS: 
 
Primer .- Crear una Comissió Especial per a la redacció d’una proposta de Bases per a 
l’atorgament de subvencions sobre l’Impost de Bens Immobles al Masnou.  
 
Segon .- L’esmentada Comissió estarà formada per un màxim de dos regidors/es de 
cada grup municipal i serà presidida per L’alcalde o regidor/a en qui aquest delegui la 
presidència. 
 
Tercer .- La durada màxima dels treballs de la Comissió serà de tres mesos,  a 
comptar des de la seva constitució.  
 
Quart .- Els diferents grups municipals comunicaran els/les seus/seves representants a 
la Secretaria de l’ajuntament en el termini màxim d’una setmana des de l’aprovació de 
la seva creació. 
 
Cinquè .- La primera sessió es convocarà en el termini màxim de deu dies des de 
l’aprovació de la seva creació, i la data de celebració de la mateixa no serà superior en 
més de 15 dies a la de la data de l’aprovació de la seva creació. 
 
Sisè .- Informar d’aquests acords al conjunt de la ciutadania del Masnou i a les 
associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només li argumento el perquè la presentem d’urgència. Dos segons? A veure, estem a 
les portes que es presenti la proposta de pressupost de l’Ajuntament del Masnou per  
a l’any 2012 i entenem que aquesta proposta de pressupost inclourà ingressos i 
despeses, de manera que és ara el moment de discutir si aquesta moció s’aprova o no 
s’aprova, perquè, en definitiva, el que farà serà minvar en part els ingressos que es 
podrien obtenir per l’aplicació d’aquests increments de l’IBI als quals feia referència la 
moció i, per tant, és en aquest sentit que entenem que, tant si es vol votar a la primera 
o no la moció, almenys la urgència és una cosa que s’hauria de votar favorablement.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 20 vots 
a favor (dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, 
ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per unanimitat, majoria absoluta. 
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El Sr. Artur Gual 
 
Sí és molt... És el primer punt de l’acord, on diu “crear una comissió especial per a la 
redacció d’una proposta de bases per a l’atorgament de subvencions sobre l’impost de 
béns immobles al Masnou”, jo el que demanaria és canviar-ne el redactat, perquè la 
comissió aquest d’estudi no es dediqués únicament i exclusivament a les subvencions, 
sinó que estudiés altres mesures que pal·liessin aquest augment desmesurat de l’IBI. 
Per tant, podríem crear una comissió especial per a l’estudi de mesures per pal·liar 
l’augment de l’impost sobre els béns immobles del Masnou, que seria el punt número 
u.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No podem extreure el tema de les subvencions com una de les possibilitats. Per tant, 
jo mantindria el redactat i hi afegiria “o altres propostes”, perquè si al final la comissió 
decideix que el camí són les bases, bé, però si decideix que el camí és un altre o altres 
propostes amb la mateixa finalitat...  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, passem a votar la moció amb les incorporacions d’aquesta transacció del 
Partit Socialista de Catalunya.  
 
El president sotmet a votació la moció amb les esmenes del Grup Municipal del PSC-
PM amb el resultat següent: 8 vots a favor (ICV-EUiA, PSC-PM i GIM), 10 vots en 
contra (CiU i ERC-AM) i 2 vots d’abstenció (PP). La moció queda rebutjada. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Bé, en relació amb la urgència, m’adhereixo al que ha comentat el 
company Màxim, però, a més, ve determinada, perquè, lògicament, la situació que 
s’ha comentat abans, la pujada de l’IBI, no només la que es va aprovar en aquest 
consistori a través de les ordenances fiscals, sinó a través del nou decret de tipus 
impositiu que ha establert el nou Govern de l’Estat espanyol, doncs, sí que la veritat és 
que obliga a fer una reflexió per part del consistori a l’hora de minimitzar al màxim 
possible l’impacte que poden tenir aquestes mesures recaptatòries en alguna de les 
butxaques dels nostres ciutadans. I la manera potser més idònia és dotar-nos d’uns 
mecanismes, com podrien ser aquestes bases per a atorgaments de subvencions, que 
puguin establir una manera de, no diria retornar, però sí que com a mínim, bé, ajudar o 
fer més fàcilment portable la càrrega que suposarà l’IBI, tenint en compte que el de 
l’Ajuntament ja era un IBI bastant important i ara amb aquestes mesures encara es 
veurà més agreujat.  
 
Per tant, és el creixement lineal, ja ho vam dir ja la vegada anterior que vam parlar 
d’una moció semblat. Crec que era del tot correcte i seria positiu tenir una eina 
d’aquestes característiques al nostre municipi.  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí, pots abandonar el Ple. Que et milloris. Ànims. No passa res. 
 
L’alcalde autoritza la Sra. Noemí Condeminas i Riembau i el Sr. Jordi Matas i 
Claramunt a absentar-se del Ple. 
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El Sr. Federico Manuel de las Heras 
 
Continuem. Bé, nosaltres ens hem abstingut. Volia fer un comentari a la presentació 
de la moció que ha fet el Sr. Fàbregas i és que ha fet una cita... Diu, en alguna de les 
intervencions que va realitzar, que quan ell va presentar aquesta moció, la va 
presentar inicialment per mirar de reduir l’IBI que repercuteix sobre els pisos de lloguer 
de Can Jordana i Llevant, que la va presentar amb aquesta finalitat, i a nosaltres no 
ens ha esmentat. Li recordo que vam ser nosaltres, el Partit Popular, els que vam dir 
que si s’estudiaven unes bases per mirar de bonificar els IBI enteníem que s’havia de 
fer extensible a tots els propietaris del Masnou. Fem esment que vam ser nosaltres qui 
així ho vam manifestar. Era per puntualitzar una mica, perquè feia referència a altres 
grups, i el grup va ser el Partit Popular.  
 
Tot i així, amb aquesta moció, què estem votant? Estem votant una bonificació no sé si 
era per a aquests 109 habitatges... Perquè, és clar, el preàmbul pot prestar a confusió. 
És clar, el preàmbul despista una mica. Ho he trobat una mica... Despista una mica.  
 
Nosaltres ens hem abstingut perquè preferim esperar abans de prendre una decisió 
sobre aquest tema i, atès que els comptes municipals no van tan bé o tal com 
nosaltres les vam conèixer en el moment en què vam votar aquest punt, preferim 
esperar a veure els pressupostos abans de poder-ho valorar. Per què? Perquè si 
pensem que és factible votaríem una proposta d’aquest tipus a favor i, si pensem que, 
de moment, no és factible, i com al seu moment va fer la intervenció el senyor Birba i 
va comentar que estava d’acord a valorar excepcions quan es pogués, si no ho 
recordo malament, ho va dir així, doncs ens adheriríem una mica a la proposta que va 
fer al seu moment. Gràcies. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Bé, nosaltres estàvem estudiant fer una moció de les mateixes característiques. El que 
passa és que estàvem esperant saber exactament quin era l’impacte i les dades, que 
d’alguna manera avui ens ha confirmat el regidor de Finances, i volíem donar unes 
propostes no només de bonificacions, sinó altres mesures que pal·liessin una mica 
aquest augment. Els companys d’Iniciativa han presentat aquesta moció que, a més a 
més, el que volia i pretenia era crear una comissió per estudiar quines accions es 
podien portar a terme i si es podien aplicar bonificacions a aquella gent que realment 
ho necessita, perquè l’augment és considerable. L’augment que ha aprovat que es 
deriva de l’aprovació del Decret llei del Govern de l’Estat fa que augmenti el rebut de 
l’IBI una mitjana de 120 € per domicili. Això, sumat a altres impostos que ja vam 
aprovar aquí, ens n’aniríem que els impostos d’aquest any 2012 seran de l’entorn dels 
200 €, més cars que l’any passat per domicili de mitjana. L’impacte que té sobre els 
ingressos de l’Ajuntament són 800.000 €, amb els quals, fa encara no trenta dies, el 
Sr. Birba no comptava, i això canvia considerablement el panorama. Jo crec que hi ha 
marge suficient per aplicar mesures que pal·liïn i no diguem que anul·lin, perquè la 
situació de l’Ajuntament és la que és, però, és clar, si tot això ho carreguem sobre les 
esquenes dels nostres ciutadans, em sembla que no es manera de solucionar la 
manca de finançament que té l’Administració local, que, amb l’aprovació d’aquestes 
mesures, el que fa el Govern es treure’s de sobre la responsabilitat i resoldre el 
problema que tenim els ajuntaments a còpia d’escanyar encara més els seus 
ciutadans. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
El nostre sentit de vot ha estat negatiu en el sentit que es van aprovar unes 
ordenances fiscals fa un parell de mesos i els acords d’aquelles ordenances fiscals 
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feien que entressin en vigor el dia 1 de gener d’aquest mateix any. Per tant, l’IBI es 
varita l’1 de gener i a aquestes alçades ja estaríem varitat. Segons els acords que es 
proposen en aquesta moció, la comissió podria tenir una durada de tres mesos i 
s’hauria de constituir en un màxim de deu dies, cosa que ens situaria que les 
conclusions o els resultats o les tasques que desenvolupés aquesta comissió les 
tindríem al voltant del mes d’abril o maig, quan ja estarien girats els IBI. Per tant, 
nosaltres creiem que, a efectes pràctics, diguem que no és pràctic.  
 
Pel que fa als arguments inicials, de fer-ho palès aquest any 2012 i en tot cas quan es 
parlin o quan es treballin les ordenances de l’any 2013, doncs, ja es tindran en compte 
les coincidències que siguin necessàries en aquell moment.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, per reconèixer al regidor senyor De las Heras que, efectivament, un dels grups que 
va parlar al Ple de novembre de la possibilitat que les 109 famílies dels habitatges 
protegits de Llevant i de Can Jordana, però també de Josep Tarradellas, s’hi afegissin 
altres col·lectius que podrien passar també per situacions econòmiques complicades, 
també va fer aquesta mateixa referència en el mateix sentit el senyor Llorenç Birba. I, 
per tant, quan jo he dit “altres grups” no he volgut esmentar els grups, però no era un, 
eren dos.  
 
Ara bé, per tercera vegada: el Govern ha votat en contra d’una proposta que el que 
pretenia era reduir la càrrega fiscal a col·lectius que estan colpejats d’una manera 
continuada per una crisi econòmica que cada vegada és més important. Però aquesta 
és la vegada que he vist una explicació més esotèrica —i estic convençut que l’Eduard 
no s’enfadarà amb mi. L’argument que ha utilitzat el portaveu —no dic de l’Equip de 
Govern— el portaveu de CiU —perquè el d’Esquerra jo no sé si ha dit alguna cosa, no 
l’he sentit— però el de CiU ha argumentat el vot en contra amb un argument que es 
desfà de seguida. A veure, què té a veure que l’IBI meriti des de l’1 de gener, cosa que 
almenys nosaltres sabem, potser el públic no ho sap, i què té a veure el fet que l’IBI es 
comenci a pagar a partir del mes d’abril amb el fet que l’Ajuntament adopti mesures, 
bé siguin unes bases per convocar subvencions o bé siguin altres propostes, com 
plantejava el PSC, que, una vegada acordades, poden obrir una convocatòria per 
presentar una demanda de subvenció i que una de les coses que justament es demani 
a l’hora de compensar aquelles famílies que serien objecte d’aquestes bonificacions o 
de les mesures que s’acordessin fos presentar el rebut de l’IBI. O sigui, no estem dient 
que es rebaixi la quota de l’IBI que es girarà, estem dient que se subvencionin famílies 
que ho estan passant malament i que ho passaran pitjor. Recordem-ho: joves 
fonamentalment i gent gran, als quals, a més a més, de pujar-los l’IBI, a més a més 
d’això, se’ls incrementa la retenció de l’IRPF entre un 2 i un 3%, i hauran de pagar més 
car el transport públic, hauran de pagar més cara l’aigua i, a més a més, hauran 
d’afegir el 3,2% d’IBI que s’havia aprovat al mes d’octubre, el Decretazo que li va 
donar el PP el 30 de desembre. Llavors, a mi que se’m donin excuses de mal pagador 
són coses que, des del nostre Grup Municipal, no podem acceptar. Que reconegui des 
del punt de vista polític que Convergència no està per aquestes polítiques i que no 
s’ajorni aquesta discussió a l’octubre del 2012. El nostre Grup, quan perd una votació, 
acostuma a acceptar-ne els resultats i, si hem presentat aquesta moció per segona 
vegada, és perquè la situació econòmica en què es troba o es trobarà l’Ajuntament del 
Masnou el febrer del 2011 és totalment diferent de la que ens imaginàvem l’octubre del 
2011 i, per tant, vist que aquesta situació ha canviat i més que es generaran aquí 
ingressos importants, d’una banda pel que ja s’ha fet referència, pel tema de l’IBI, i de 
l’altra recordeu que ara hi ha el compromís del Govern del PP que permetrà refinançar 
el deute de les comunitats autònomes dels ajuntaments fins a deu anys, amb la qual 
cosa l’Ajuntament del Masnou, com molts altres, tampoc no haurà de córrer a posar 
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aquests diners que pensava posar l’any 2012; per tant, més ingressos i menys 
despesa; era el moment de fer algun gest important per a les famílies del Masnou que 
ho estan passant més malament. CiU no està disposada a fer aquest gest, Esquerra 
Republicana tampoc. Bé, hauran de donar explicacions a la població del Masnou, 
però, bàsicament, als sectors més desfavorits, que són els principals afectats per 
aquesta negativa.  
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 
 
 
 


