Bon migdia a tothom.
Efectivament, el ple que estem vivint avui, tal i com ha dit l’alcalde al començament, ha estat un Ple
extraordinàriament extraordinari. Més del que ens podíem pensar abans del seu inici
En veure el desenvolupament d’aquest plenari, molt probablement més d’un haurà pensat, com deia
fa molt anys un gal famós: “S’han tornat boixos aquests “romans” (regidors/es)”
Per això, voldria començar la meva intervenció informant el públic que ens acompanya i el que ens
pugui estar seguint per TV de les raons que fan que, avui i ara, estiguem aquí.
La primera raó té una data: 17 d’octubre de 2013, dia de celebració del ple ordinari en el que
s’havia de debatre i votar la proposta del govern, d’aprovació de la modificació dels impostos i les
taxes municipals per a l’any 2014.
Avui no estaríem aquí si no fos perquè, aquell 17 d’octubre, el govern de CiU i ERC i el seu
president, l’alcalde del Masnou, en una actuació legal, però molt qüestionable des del punt de
vista ètic i dels interessos de les famílies del Masnou, va decidir retirar la seva proposta de
modificació de taxes i impostos
I ho va fer en veure que s’aprovarien algunes de les modificacions que l’oposició, per separat, havia
presentat amb l’objectiu de rebaixar els diners que les famílies del Masnou hauran de pagar l’any
2014 a l’Ajuntament del Masnou en concepte de taxes i impostos.
La retirada de la seva proposta va impedir que es debatessin i s’aprovessin les nostres propostes de
modificació.
Aquesta actuació ja havia estat precedida per una maniobra absolutament il·legal quan, abans de
l’inici del Ple esmentat, l’alcalde va impedir que es pogués debatre una proposta conjunta de
l’oposició, trencant de manera partidista amb una manera de fer, absolutament legal, que més d’un
cop CiU i ERC havien utilitzat en aquest mateixa sala.
Aquesta actuació de CiU, ERC i l’alcalde del Masnou ens va forçar a presentar una demanda de
convocatòria de Ple extraordinari, per poder debatre i votar les propostes que CiU, ERC i l’alcalde
del Masnou ens havien impedit debatre i votar en el ple del 17 d’octubre.
Era l’única possibilitat que teníem, com a regidors i regidores de l’Ajuntament, per aconseguir el
nostre objectiu, objectiu que no ens cansarem de repetir: retornar a les famílies del Masnou una
mitjana de 65 €, com una part dels diners de més que haurien de pagar pel manteniment de
l’augment d’un 10% de l’IBI per a l’any 2014.
I ara els explico la segona raó per la qual avui som aquí.
Avui, un 21 de novembre, a les 12 del migdia, i vull recalcar l’hora, les 12 del migdia, som aquí
perquè l’alcalde del Masnou, no sabem si per voluntat pròpia o aconsellat per membre/s del seu
govern, va decidir no convocar el Ple que, fent ús dels drets que ens atorga la legalitat vigent,
entre la qual està el nostre reglament orgànic municipal, havíem demanat.
Un ple que la llei obliga a convocar, bé per l’alcalde o bé per la secretària de l’Ajuntament.
I per què l’alcalde va decidir no convocar el ple, tal i com la llei l’obliga?
Nosaltres només trobem una raó i no és la que, a l’inici de la sessió esmentava l’alcalde. La raó no
és, com ha afirmat, perquè tingués els dubtes que ha expressat, ni perquè una proposta d’acord
presentada per l’oposició no generi un expedient.
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En la nostra opinió, l’alcalde no va convocar el ple perquè, d’aquesta manera, la mateixa llei obliga a
que, si l’alcalde no el convoca, el convoqui la secretària de l’Ajuntament, però ho ha de fer a les 12
del migdia, una hora pensada, suposem, perquè les persones interessades en assistir tinguin molts
problemes per poder-ho fer.
I encara hem hagut de suportar una altra alcaldada!.
Tal i com han explicat els qui m’han precedit en l’ús de la paraula, en la reunió que es va convocar el
4 de novembre per debatre la nostra proposta de modificació de taxes i impostos, tal i com ja s’ha
comentat a l’inici del ple, vàrem presentar tres esmenes: dues d’elles per corregir uns suposats
aspectes “no legals” que s’esmentaven en un informe tècnic municipal redactat per analitzar la
nostra proposta i, la tercera, per corregir un oblit parcial, aquest més transcendent, ja que havíem
comés una errada material, en no incloure en una part de la proposta la rebaixa de les escombraries
per als habitatges, rebaixa que si incorporàvem a l’exposició de motius i a l’estudi econòmic que
vàrem acompanyar a la nostra proposta.
Doncs bé, en aquella reunió, el president de la Comissió, el senyor Llorenç Birba, va impedir el
debat de les esmenes, utilitzant uns arguments absolutament inacceptables, en una decisió que
atempta contra els nostres drets, recollits a l’ordenament jurídic general i, molt més concretament, al
nostre reglament municipal.
I el més greu no és això. El més greu és que l’alcalde, una vegada va tenir coneixement de
l’actuació del president de la Comissió, en lloc de desautoritzar-lo, va decidir donar-li suport i,
per tant, no va donar instruccions per rectificar aquesta actuació.
De manera immediata, nosaltres vàrem demanar la redacció d’un informe per part dels serveis
jurídics municipals, que analitzés aquesta actuació i informés de la legalitat de la mateixa i de les
possibles responsabilitats que es podien exigir si s‘havia produït una il·legalitat.
I per què ho vàrem fer?
Doncs perquè teníem la certesa que, efectivament, s’havia produït una il·legalitat que vulnerava el
nostre ROM i que, com a conseqüència, atemptava contra els nostres drets com a regidors/es i, el
que era més greu, contra els interessos de més de 9.000 famílies del Masnou.
Abans he llegit part dels articles que justifiquen i reforcen la nostra idea, i que fan referència al tràmit
que s’ha de seguir per al debat i aprovació de propostes que es presenten a les Comissions
Informatives, que són les reunions en les quals es debaten prèviament el temes que han de passar a
Ple.
Per tant, és meridianament clar que l’actuació del president de la Comissió, avalada
posteriorment per l’alcaldia, era del tot il·legal i vulnerava el contingut del ROM, un ROM que CiU
havia votat i que l’alcalde del Masnou està obligat a complir i fer complir.
Els fets que s’han produït aquest matí, amb la presentació d’esmenes a la nostra proposta per
part de CiU i ERC, rectificant la seva posició anterior, no fan res més que donar-nos la raó
posant de manifest les errades comeses pel govern el 4 de novembre i els dies posteriors.
I em perdonarà el regidor que m’ha precedit, senyor Jaume Oliveras (ERC): L’oposició si entén el
seu paper!. Ja sabem que no és habitual que l’oposició presenti una proposta d’ordenances, però
vull insistir en que això no hagués estat així si el govern no hagués retirat la proposta d’ordenances
el dia 17 d’octubre.

AjU Intervenció Ple 21 novembre 12 AM

Def

Pàgina 2

I estem d’acord en que, com ha dit l’alcalde, hi ha garanties jurídiques perquè tothom pugui demanar
el respecte a l’exercici dels seu dret, però discrepem de que això sigui així gràcies a Déu. Això és
possible per la lluita i l’esforç de molts homes i dones que han contribuït a que avui, Espanya i
Catalunya siguin estats de dret!.
Per últim, hem escoltat o escoltarem que estem aquí com a conseqüència d’una conxorxa del
conjunt de l’oposició en contra del govern i que, el resultat de la mateixa, de prosperar, posaria en
perill les finances locals i els serveis públics al Masnou.
Res més lluny de la realitat!
Ni la nostra actuació, ni la nostra proposta són el resultat d’una conxorxa contra ningú!.
Tot el contrari: La nostra actuació i la nostra proposta ho són en positiu, i amb un objectiu
fonamental: La defensa dels interessos de les famílies del Masnou!
La nostra proposta és una proposta que, reitero, tan sols planteja tornar a les famílies del Masnou
una part dels diners que hauran d’abonar per la decisió del govern del PP de l’Estat de prorrogar un
any més l’augment en un 10% de l’IBI que va acordar a finals de l’any 2011.
La nostra actuació i la nostra proposta s’han produït com a conseqüència de l’actuació del govern de
CiU i ERC. Un govern que, malgrat que fa any i mig que està en minoria, actua amb la mateixa
supèrbia i menyspreu cap a l’oposició que ho feia quan estava en minoria.
Un govern que va rebutjar totes les esmenes de l’oposició i que, dos dies abans del Ple del 17,
encara no s’havia reunit amb cap dels grups per intentar arribar a un acord al respecte.
I tampoc és cert que aquesta rebaixa posi en perill l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament, ni
tampoc els serveis públics municipals.
Vull recordar que, si el govern de l’Estat no hagués acordat la pròrroga de l’augment de l’IBI en un
10% un any més, el govern del Masnou hauria d’haver presentat uns pressupostos per a l’any 2014
inferiors en més de 400.000 € als que ara podrà presentar, tot i que s’hagi aprovat la nostra
proposta.
Per tant, senyors de CiU i ERC, no ens expliquin sopars de duro i no intentin enganyar la
ciutadania argumentant que la nostra proposta pot dinamitar les finances locals i pot posar en perill
els serveis municipals.
Quines finances locals? Les mateixes finances locals que l’any 2012 van acabar amb uns
romanents de tresoreria (superàvit) superiors als 2M d’€ i que, molt probablement, acabaran l’any
2013 amb una liquidació semblant?
No intentin atemorir la població del Masnou!
No facin servir arguments coercitius davant l’oposició!
Concentrin tots els seus esforços en exigir la Generalitat que saldi, d’una vegada per totes,
l’important deute que la Generalitat de Catalunya, governada per CiU (amb el suport imprescindible
d’ERC) manté des de fa més de 4 anys amb l’Ajuntament del Masnou.
Un deute que, en el moment que se saldi, permetrà més que de sobres, fer front al pagament a
Inmocahispa que, val la pena recordar, es va generar gràcies a una errònia decisió urbanística, gens
justificada des del punt de vista tècnic, d’un govern de CiU.
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Per últim, vull recordar que aquesta no és la primera vegada que una proposta de l’oposició
s’aprova, en contra de la voluntat del govern, amb el vot favorable de tota l’oposició.
Voldria recordar-los que l’any 2007, CiU-ERC-PP varen votar conjuntament una proposta que
demanava que l’oposició estigués present en els processos de contractació, deixant en minoria el
govern de PSC i ICV-EUiA i que, l’any 2008, una vegada més, CiU-ERC-PP varen votar
conjuntament la proposta de creació de l’EMUMM, tornant a deixar en minoria el govern de PSC i
ICV-EUiA sense que aquests dos grups, en cap de les dues ocasions, adoptessin actuacions com
les que acabo d’explicar que han protagonitzat CiU i ERC.
Per això, el nostre grup municipal, en veure que el govern havia rebutjat totes i cadascuna de les
nostres esmenes, en veure que el govern no donava ni un sol pas per negociar-les i en observar
coincidències entre algunes de les nostres esmenes i les d’altres grups de l’oposició, malgrat les
diferències evidents existents entre les polítiques defensades pel nostre grup municipal i les
d’altres grups que comparteixen aquesta proposta, va optar per intentar arribar a un acord que
incorporés algunes de les nostres esmenes i, a la vegada, suposés una millora de la proposta del
govern que es traduís en una major transparència i en una rebaixa de les taxes i impostos que
haurien de pagar els nostres ciutadans i ciutadanes l’any 2014.
I l’acord es va aconseguir!.
I l’acord es va traduir en la proposta que ara coneixeu.
Una proposta modesta, des del punt de vista econòmic de les famílies, però una proposta
significativa, que mostra una sensibilitat dels qui l’hem defensada davant la greu situació de crisi
que estem patint i que afecta, des de fa ja massa temps, els nostres ciutadans i ciutadanes sense
que, aparentment, preocupi massa els nostres governants.
I aquesta proposta significa que l’any 2014, les famílies del Masnou no hauran de pagar la taxa de
clavegueram, una taxa aprovada fa dos anys pel govern de CiU i ERC amb l’única finalitat
d’augmentar els ingressos de l’Ajuntament i que nosaltres, des del primer moment de la seva
aprovació, hem rebutjat i hem reclamat que se suprimeixi.
I la proposta també significa que, per a l’any 2014, augmentaran les bonificacions en l’IBI per a
les famílies nombroses i, a més, aquestes bonificacions es faran no només en base al valor
cadastral de l’habitatge sinó també en base al nombre de membres de la unitat familiar.
I la proposta significa també una rebaixa substancial, de més del 25%, del que les famílies del
Masnou han de pagar per la recollida d’escombraries (134,20 € per habitatge). Una quantitat que
CiU i ERC van acordar augmentar l’any 2012, argumentant que s’havia de produir una nova
concessió del servei que el milloraria substancialment, concessió per a la que dos anys després ni
tan sols s’ha iniciat el procés de licitació, per la qual cosa, des de fa dos anys, la ciutadania del
Masnou està pagant per un servei que no se l’hi està oferint en les condicions previstes.
Com ja s’ha comentat, el conjunt d’aquestes mesures hem estimat que es tradueix en una rebaixa
mitjana d’uns 50 - 65 € per família per a l’any 2014.
Alguns han qualificat l’actuació del nostre grup com a incoherent, incoherent per pactar amb el PP
i incoherent per plantejar una rebaixa en les taxes i impostos.
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Nosaltres respectem totes les opinions però voldria recordar que prop del 90% de les propostes
que s’han aprovat en aquesta sala en tot el període democràtic, s’han aprovat per unanimitat i, per
tant, amb coincidència en el sentit de vot entre totes les forces polítiques representades al llarg de la
seva història en aquest ajuntament, PP e ICV-EUiA, però també ERC, PSC i CiU.
Per tant, no creiem que s’hagi produït cap incoherència en votar conjuntament amb el PP, com
ho hem fet avui i probablement continuarem fent moltes altres vegades, menys encara quan les
propostes votades respecten el nostre programa de transparència i de redistribució de les càrregues
fiscals i, a més beneficia el conjunt de la nostra ciutadania.
Tampoc creiem que sigui cap incoherència plantejar una rebaixa de 65 €/família, quan aquesta
rebaixa es proposa per a l’any 2014, i es fa per compensar, en part, les conseqüències de la
pròrroga per a l’any 2014 de l’augment de l’IBI en un 10% acordada pel govern del PP de Madrid. Un
augment de l’IBI que pretén carregar sobre totes les famílies espanyoles, i per tant també sobre les
masnovines, la greu situació econòmica que pateixen els ajuntaments a causa de l’injust sistema de
finançament que, malgrat tots coincideixen en la seva diagnosi, ni els governs del PSOE ni els
governs del PP han modificat a dia d’avui.
És per tot això que hem donat suport a la proposta i pel que ens congratulem per la seva
aprovació i és també per tot això que hem votat en contra de les esmenes presentades, a darrere
hora, per CiU i ERC (creiem que incomplint la normativa legal perquè les van poder presentar el 4 de
novembre i no van fer-ho), i que tenien com a objectiu anul·lar la nostra proposta i, per tant, deixar
sense efecte les modificacions proposades per nosaltres.
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