A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

ACTA 11/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia 14 de juliol de dos mil onze, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de l’Ajuntament, el
senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan
Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, En Santiago Morell i
Capellera i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen
Gómez i Muñoz-Torrero.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Es procedeix a donar lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, essent aprovada per
unanimitat amb una esmena a la intervenció inicial del Sr. Rabasseda que diu que manca a
l’inici de la seva intervenció que quan es referia al PP volia dir que no està content
“ideològicament” i que hauria d’incloure aquesta paraula.
S’incorpora a la sessió la regidora del grup ERC, Sra. Marta de la Iglesia i Formatger.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PGO A LA
UA10 EIXAMPLE.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent proposta:
“El Ple municipal de data 14 d’abril de 2011 va aprovar inicialment la Modificació Puntual del
Pla general d’Arenys de Munt (POUM) relativa a la Unitat d’Actuació número 10, “Rambla
Eixample”.
En compliment de l’acord anterior, s’han publicat els corresponents anuncis en el Butlletí Oficial
de la Província de data 2/05/2011, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data
28/04/2011 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Així mateix, s’han notificat els acords
d’aprovació inicial als municipis l’àmbit territorials dels quals confina Arenys de Munt, atorgantlos un termini d’audiència.
Finalitzat el termini d’exposició pública i d’audiència en relació a la proposta de Modificació
Puntual del Pla General (POUM), no s’han presentat al·legacions o suggeriments.
Demanats els informes preceptius determinats en l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, hi ha constància
de l’emissió dels següents:
- Agència de l’Habitatge de Catalunya: Favorable
- Institut d’Estudis Territorials: Favorable
Considerant que l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM)
que afecten a un únic municipi pertoquen a l’ajuntament corresponent i d’acord amb allò que
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disposa l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’òrgan competent per l’aprovació
que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la
legislació urbanística és el plenari municipal.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Arenys de Munt
(POUM) relativa a la Unitat d’actuació número 10, “Rambla Eixample”.
Segon.- Trametre còpia del projecte aprovat provisionalment i de l’expedient tramitat a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva tramitació, fins a la seva aprovació
definitiva si s’escau.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu textualment: “En relació al punt que anem a
votar avui, m’agradaria començar la meva intervenció recordant una data destacada: el 27 de
juliol de 2007.
El nostre company d’ERC, Gustau Adzeries, una persona compromesa amb la història i el
patrimoni del nostre poble, en el seu article publicat al Batec de març de 2007, titulat “CAN
GLOBUS A LA U.C.I.” feia un comentari del tot clarivident: “Si un miracle cívic no hi posa remei,
les cases i el seu entorn, que coneixem com a “Can Globus” desapareixeran sota la força de
les maquines excavadores.” Mesos més tard, aquell miracle cívic el van portar a terme un grup
de veïns i veïnes d’Arenys de Munt. A corre-cuita i improvisadament van posar en marxa una
campanya que reivindicava la preservació de les masies de Ca l’Espàrrec. Ho van fer de la
manera més vistosa possible, amb la penjada d’una gran pancarta sobre el pont de la riera amb
el lema “Salvem Can Globus”. Era el 27 de juliol del 2007.
Quan recordo aquell dia d’estiu, em retrobo amb uns moments molt importants en la meva vida
que mai podré esborrar, i que van ser crucials per canviar el que fins llavors semblava únic
destí possible per a Villa Josefa i Mas Talleda: l’enderroc i desaparició.
L’estiu de l’any 2007 semblava que la discussió sobre la l’enderroc de les masies històriques,
restaria circumscrit només en l’àmbit polític, però la irrupció d’una nova plataforma ciutadana
que reivindicava la seva preservació va aixecar les expectatives de salvació d’una part molt
important del patrimoni històric i arquitectònic d’Arenys de Munt.
El 27 de juliol de 2007 s’inicià una campanya que aconseguiria un extraordinari impacte
mediàtic a nivell local, comarcal i nacional. En aquells moments, els veïns i veïnes implicats en
la campanya no eren del tot conscients de la transcendència de la seva actuació. No havien
tingut gaire temps per reflexionar, però tenien clar que havien d’actuar i esdevenir aquell
“miracle cívic” que mobilitzés a la ciutadania i desvetllés consciències.
L’encara incipient i desconeguda Plataforma pel Patrimoni d’Arenys de Munt començava a
caminar, la seva tasca esdevindria el component civil que li mancava a la ja iniciada pressió
política d’ERC i la CUP sobre l’equip de govern.
La Plataforma pel Patrimoni rebé l’adhesió i suport d’entitats i dels partits de l’oposició per
portar a terme la recollida de signatures i la tasca de difusió de la problemàtica sobre el futur de
les cases Villa Josefa i Mas Talleda. La pressió exercida per la mobilització ciutadana, els
mitjans de comunicació i els partits de l’oposició va forçar a l’Equip de Govern ha declarar
públicament que almenys durant el mes d’agost no es permetria l’enderroc.
Arran de les demandes dels grups ERC i CUP, es van iniciar una ronda de contactes entre
representants de l’empresa, l’Equip de Govern i els partits de l’oposició, per tal d’exposar les
propostes alternatives per preservar les cases històriques.
A principis d’agost del 2007, l’Equip de Govern publicà un informe que concloïa que per silenci
administratiu l’empresa enderrocaria les cases el dia 13 d’agost, i es justificava la impossibilitat
de salvar les masies de Can Globus degut al seu cost inassolible fent un cap mas de molts
dels equipaments previstos, vinculant la seva realització a allò que finalment es determinés en
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la Unitat d’Actuació, UA-10. Els membres de la Plataforma conscients de la gravetat de la
situació, van fer guàrdies la nit del 12 al 13 d’agost davant Can Globus per evitar l’entrada de
les màquines excavadores.
Simultàniament a la tasca de campanya mediàtica, cartells i pancartes reivindicatives, porta a
porta i taules informatives a la plaça de l’Església, la Plataforma organitzà una xerrada
informativa el dissabte, 18 d’agost, amb la participació de l’historiador local, Francesc Forn;
historiadora de l’art i tècnica en patrimoni, Montserrat Viader; l’arquitecte Agàpit Borràs i la
historiadora Remei Rosell.
El 28 d’agost del 2007, la Plataforma pel Patrimoni d’Arenys de Munt va entrar al registre de
l’Ajuntament 1.200 signatures recollides en menys d’un mes per tal d’evitar l’enderrocament de
les dues edificacions. Abans d’entrar les signatures, davant l’ajuntament va tenir lloc un acte
molt emotiu amb la lectura del MANIFEST de la Plataforma per part de Toni Cantallops. Aquell
mateix dia l’equip de govern presentava un informe elaborat pels serveis tècnics de
l’ajuntament que rebutjava les propostes alternatives de desenvolupament urbanístic dels grups
polítics de l’oposició –ERC i CUP-, propostes alternatives que es veuen reflectides avui en la
proposta d’aprovació provisional de la modificació del PGO a la UA10 de l’eixample.
El 18 de febrer de 2008 la Plataforma es va fer ressò de les greus dificultats financeres que
travessava el grup VALLJOV SA i CONSTRUCCIONES JUANES SA, les empreses
propietàries dels terrenys i promotores de l’enderroc de les masies històriques. Per aquell
motiu, la Plataforma va instar a l’Equip de Govern, a pactar una moratòria per l’enderroc de les
cases històriques, reprendre les negociacions i replantejar la Unitat d’Actuació UA10, tot
preservant les masies Villa Josefa i Mas Talleda com a bens culturals d’interès local.
La Plataforma continuà fent actes públics i festius, i publicant articles al Batec insistint en la
preservació del patrimoni històric d’Arenys de Munt i posant de manifest les incoherències i les
contradiccions del mateix equip de govern en relació a l’afer “Can Globus”.
Aviat es compliran 4 anys des de que es va iniciar la campanya de sensibilització ciutadana
“salvem Can Globus” i la recollida de signatures a contrarellotge. Aquella tasca portada a terme
per veïns i veïnes, sense cap interès personal més enllà de lluitar per la defensa del patrimoni
històric i cultural d’Arenys de Munt i que van dedicar temps i energies per treballar en benefici
de nostre poble, es mereixen un reconeixement: en Fèlix Camps, en Guillem Huertas, l’Anna
Majó, en Gustau Adzeries, la Remei Rossell, la Teresa Forn, en Joan Bayona, la Tònia Vila, en
Toni Cantallops, la Maria Rosa Salvadó, en Gaspar Casals, a tots ells els hem de donar les
gràcies per la seva perseverança i dedicació per tal de donar una nova oportunitat a la
preservació del patrimoni històric de la nostra vila.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Hem col·laborat amb l’equip de
Govern sempre en el tema de la UA-10.
Al començament de l’anterior mandat ja sabíem que la UA10 era la zona destinada a la
biblioteca municipal, zona verda, vivendes i un aparcament, en un context que no tenia en
compte preservar les masies allà existents.
Posteriorment recursos, al·legacions, tràmits, salvem les masies, temps i diners per qui se’ls
hagi gastat.
Aleshores apareix un nou projecte incloent la façana d’una de les masies com entrada de la
biblioteca, reorganització de tot l’entorn i votem a favor de l’aprovació inicial.
Posteriorment es fa la tramitació pertinent: Agència de l’Habitatge, Institut d’Estudis Territorials,
Aliseda propietari actual, com se’ns diu cap al·legació i tots el informes favorables.
Ara doncs toca aprovar provisionalment aquesta modificació.
Teníem i suposo que tenim, perquè era per al periode2008-2012, un PUOSC específic atorgat
per la biblioteca de 645.000 euros. També tenim una esplanada on hi aparquen cotxes i unes
masies en un estat lamentable que segons membres de la Plataforma poden caure en
qualsevol moment.
Quin futur té tot això? Davant d’aquest panorama, com he dit abans, ara es tracta d’aprovar
provisionalment la modificació del Pla general per enviar-lo a Urbanisme, que és qui farà
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l’aprovació definitiva. No sabem quan pot trigar aquest procés però, mentrestant, perdrem el
PUOSC? Aconseguirem mantenir dretes les masies? Si ho aconseguim, quan hi haurà
recursos per rehabilitar-les? Per què si desprès de tot aquest enrenou no aconseguim ni salvar
les masies potser al menys ara tindríem una biblioteca nova i una zona endreçada. Malgrat tot,
una vegada més farem costat al Govern.
Entenem que l’única manera de salvar la situació és votant a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que com va comentar el 14 d’abril de 2011,
aquest és un procés que arriba a bon port malgrat les tempestes. El Pla d’ordenació urbanística
va decidir al 2003 que es tiraven a terra aquestes masies dins la unitat d’actuació delimitada i el
culpable era el Govern municipal de llavors. A més, recorda que tot el pla especial es va votar
amb unanimitat, per tant, el Govern, al 2007, només podia esperar la mobilització de la societat
civil, que es va produir i ara hem tingut de cara a l’empresa ALISEDA i bé està el que bé acaba.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que estem en un segon tràmit per a
l’aprovació de la modificació del Pla General i que estan molt satisfets amb el resultat. Un dels
objectius de la CUP ha estat preservar el patrimoni d’Arenys de Munt i en aquest sentit es
varem posar a treballar. Agraeixen al Govern anterior que hagin recollit les seves propostes.
El Sr. Alcalde diu que va haver-hi molt de recolzament cívic en el tema per arribar a preservar
les masies i fins i tot es va presentar un contenciós que va possibilitar el canvi de la unitat
d’actuació que ara es tramita.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze membres que
formen el Ple.
3. PROPOSTA PER DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT DE LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN
PÀRQUING ALS TERRENYS D’EQUIPAMENT DE LA UA14.
La regidora delegada de Sostenibilitat ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la següent proposta:
“Havent finalitzat en data 30/05/2011 el termini per concórrer a la licitació per a l’adjudicació de
la concessió demanial sobre domini públic local per a la construcció d’un pàrquing de superfície
i soterrani al terreny d’equipament de la UA14, segons avantprojecte redactat pels serveis
tècnics municipals, sense que s’hagi presentat cap.
Vist que durant el termini d’exposició pública de la modificació dels plecs es va presentar una
al·legació per part del senyor Josep Manel Jiménez i Gil, en nom del grup CUP, contra aquest
procediment.
Considerant que l’òrgan competent en aquesta matèria és el Ple de l’Ajuntament; es proposa al
mateix l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar deserta la licitació i ordenar el tancament de l’expedient per manca de
licitadors del procediment obert convocat per la concessió demanial sobre domini públic local
per a la construcció d’un pàrking de superfície i soterrani al terreny d’equipament de la UA14,
segons avantprojecte redactat pels servis tècnics municipals; acordant-se, així mateix, no
resoldre les al·legacions presentades dins del termini que obren a l’expedient.
Segon.- Comunicar aquesta resolució als que figurin com interessats en l’expedient
administratiu.”
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El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aquest punt és de tràmit,
ordenen el tancament d’un expedient. Però en aquesta primera intervenció volem recordar que
el Ple de l’Ajuntament, en data 24/2/2011, va aprovar el procediment obert i dels plecs de
clàusules de la concessió administrativa de construcció i explotació d’un pàrquing als terrenys
d’equipament de la UA14, hi vam presentar al•legacions, que es van resoldre en el Ple de
26/04/2011. En aquest debat, el tema de la urgència i del perquè s’impulsava a només 3 mesos
de les eleccions municipals, recordaran hi va ser present amb molta intensitat. Tant des de CiU
com la Sra. Carreras argumentaven que calia governar fins a l’últim moment i cito textualment
de les actes dels Plens de febrer i d’abril 2011:
• “La urgència és pel fet de coordinar les obres de la UA14 i UA15 i això és fer una bona
gestió” en paraules de la Sra. Carreras, aleshores a AM2000.
• “Ens estem dotant d’aparcament pel comerç, que ha estat molt sol•licitat” ens deien des
de CiU
• A l’abril, també des del grup municipal de CiU ens deien textualment: “Ha estat molt
difícil de trobar inversors que es vulguin presentar a la licitació i no pensem perdre
aquesta oportunitat per al poble.”
Podria continuar amb les cites i avui ens diuen que no s’ha presentat ningú. Es tanca un
expedient administratiu però no sabem què vol fer l’equip de govern en la UA-14 i no es resol el
problema de com accedir a l’aparcament que ja s’està construint a la UA-15
La CUP ja ho deia el passat mes d’abril: “Una altra qüestió de la qual també s'hauria de parlar
és la potencial lesió al dret d’ús privatiu del domini públic que estem debatent sobre la UA14
quan per aquest sòl – repetim – concedit en ús privatiu, hi hauran de passar uns vehicles que
accedirien a un altre aparcament, privat també, que es pretén construir a la UA15.” “Perquè, el
segon, acabarà tenint uns guanys econòmics respecte a una obra que no haurà pagat, és
evident que el que l’hagi pagada es considerarà perjudicat. Aquí ens estem guanyant a pols un
conflicte força complicat de resoldre.”
I és evident que continua complicat de resoldre... I esperem que el constructor que ja ha fet part
de l’aparcament de la UA-15, i que té un conveni signat no reclami algun tipus d’indemnització
El posicionament d’ERC era clar i continua essent clar i objectiu. Des d’ERC dèiem: “vàrem
presentar aquestes al•legacions per a l’aparcament de la UA-14, i celebrem que ens hagin
acceptat totalment 4 al•legacions i parcialment una cinquena. Tant de bo que aquesta dinàmica
l’haguéssim mantingut durant tot el mandat!” i continuarem fent així.
I avui afegim que, en qualsevol àmbit d’administració pública, si un govern es dedica a desfer el
que ha fet el govern anterior, els pobles avancen més lentament... i en el cas d’aquest govern
d’Arenys de Munt encara serà més “curiós”, per dir-ho d’alguna manera, si el govern CUP+CiU
es dedica a desmuntar allò que tant fermament ha impulsat l’anterior govern de CiU.
Aquest aparcament, aquesta concessió per als propers 50 anys, era, segons els govern
anterior:
• Reclamat pel comerç de la Riera
• Totalment necessari i urgent
• Imprescindible per accedir a l’aparcament de la UA15 que ja està mig construït...
• Etc. etc.
Ara queda en no res.
I esperem que amb la concessió del Pàdel, recorden aquells pistes de pàdel que segons els
seus càlculs també han de tenir uns 5.000 usuaris no passi el mateix. A ERC saben que no
ens agrada aquesta manera de fer.
Els agrairem que en el torn de rèpliques expliquin al poble:
• Per què l’inversor que volia fer l’aparcament no s’ha presentat a la licitació. “No pensem
perdre aquesta oportunitat per al poble” ens deien el passat mes d’abril.
• Com es podrà accedir a l’aparcament de la UA15 si no es fa l’aparcament de la UA14.
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•
•

Si el constructor que ha fet les pantalles de l’aparcament de la UA15 pot presentar
algun tipus de reclamació, ja que té un conveni signat amb l’ajuntament.
Què pensen fer a la UA-14.”

El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “El que ens proposen aquí és
complimentar un tràmit.
Ens diuen que no s’ha presentat ningú a la licitació i ens demanen declarar desert el
procediment i tancar l’expedient.
No fa tant, el 24 de febrer des de l’equip de govern es defensava la necessitat d’aquest
pàrquing i se’ns deia que l’accés a la planta comercial es preveu a través del llindar de la UA14.
Des de la CUP, aquell dia, el seu regidor, encara assegut aquí al costat, criticava el projecte i a
l’equip d govern que li quedaven 4 dies i s’embrancava amb una concessió a 50 anys i des de
l’equip de govern s’insistia en la bondat de l’obra, que era necessària i que la seva actitud era
governar fins a l’últim moment.
No creiem que les desavinences i els projectes aturats animin a inversors i licitadors i de tot
l’exposat, que tenim actualment?
Una unitat aturada per al·legacions.
Una unitat que es cancel·la per falta de licitadors.
I, per tant, una més una, dues unitats on no sabem actualment què s’hi farà.
El PSC va votar a favor, vàrem creure a l’equip de govern, i ara ens agradaria saber si el fet
que no hi hagin hagut licitadors ja els hi anat bé, si s’ha plantejat en algun moment si és que
legalment es pot tornar a fer un altre procediment o si la idea del pàrquing no era tant bona com
ens van fer creure i van defensar fins a l’últim moment del mandat.
Ja hem dit de bon començament que complimentarem el tràmit i hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Continuem dient des de CiU
que qui està a l’equip de govern ha de decidir i treballar per prendre les decisions fins a l’últim
dia del mandat.
El que ha portat a quedar deserta aquesta concessió és que en haver estat aturada per part
d’Urbanisme de la Generalitat la modificació del Pla General, no per l’equip de govern, els
concessionaris que hi estaven interessats no han vist clar el portar a terme en un curt període
de temps la concessió i s’han retirat.”
El Sr. Alcalde diu que la modificació del Pla especial de millora urbana de la UA15 ha estat
aturat per la Generalitat i aquesta demanava que, prèviament, es fes una modificació del Pla
General. Això va passar durant la licitació i això va afectar a la concessió. El que hi ha a la
UA15 són murs pantalla, res més, i la voluntat del Govern al sector és fer pàrquings i resoldre
la situació, que és complexa.
No hi ha possibles indemnitzacions ja que el procés està aturat per Urbanisme i és el que
defensava la CUP; ara es busca una solució en un terreny que en part és públic i en part privat
i esperen que aviat (mig any) es pugui donar una solució, malgrat que sigui teòrica.
El regidor Sr. Rabasseda diu que vol que li aclareixi si es va presentar algú.
El Sr. Alcalde respon que no.
El regidor Sr. Rabasseda diu que ha entès que no hi ha possible indemnització, però per
accedir al pàrquing: com s’accedirà? I com es resoldrà?
El Sr. Alcalde diu que només hi ha murs pantalla i que ara es busca una solució conjunta,
malgrat que hi ha terreny públic i privat i es treballa intensament i hi ha hagut reunions amb els
propietaris.
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El regidor Sr. Rabasseda diu que el conveni diu que els murs són per fer aparcaments.
El Sr. Alcalde reitera que volen una solució conjunta però que volen fer aparcaments.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze membres que
formen el Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2012.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix la proposta de la comissió informativa,
posant de manifest que han fet una petita modificació respecte a la proposta inicial que es va
aprovar:
“Vist que la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la preparació de
l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2012, i demana de l’Ajuntament que a la
designació de festa locals es respectin els dies festius publicats en l’ordre EMO/80/2011 de 27
d’abril.
Atès que és competència del Ple Municipal adoptar aquest acord tal com determina l’article 46
del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i que s’ha de fer abans del 31 de juliol.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar com a dies festius locals per a l’any 2012 els dies 16 d’abril dilluns i 9 de
novembre, divendres.
Segon.- Comunicar l’acord adoptat a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya,
abans el dia 31 de juliol del present.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que és un tràmit administratiu i
agraeixin al Govern que hagi acceptat la proposta de passar la festa al divendres i hi votaran a
favor.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, pregunta si s’ha passat a divendres el festiu de
novembre ja que no se n’ha assabentat.
El regidor Sr. Galceran diu que ells van proposar dilluns en principi, però s’ha tractat amb el
grup ERC i s’ha pensat que era bona idea passar el dia de festa a divendres per fer la festa
més lluïda i s’ha deixat així.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze membres que
formen el Ple.
5. MOCIÓ DEL GRUP ERC PER A LA CELEBRACIÓ DEL 75è ANIVERSARI DE
L’EDIFICI DE L’ESCOLA SANT MARTÍ i PER A INICIAR ELS TRÀMITS PER A QUÈ
SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, llegeix textualment: “Aquesta moció que
presentem avui està pensada amb ànim de potenciar i dignificar tot allò que sigui un bé històric
o patrimonial per al nostre poble i que ens fa sentir orgullosos; el grup municipal d’Esquerra
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pensem que cal donar rellevància i impuls a la celebració del 75è aniversari de l’escola Sant
Martí.
L’escola fa anys i ho hem de celebrar, per tots els nens i nenes que hi han passat i s’hi han
format, per tots els docents i per totes les famílies que any rere any han treballat per l’educació
al nostre poble.”
A continuació llegeix el text de la moció:
“El 30 de juny de 1931, l’ajuntament republicà d’Arenys de Munt va constituir una Comissió de
Cultura, amb l’objectiu de construir una nova escola per al poble. Es comptava amb la
col·laboració de l’arquitecte Enric Catà i Catà i del pedagog Raimon Torroja i Valls, tots dos
vinculats a Arenys de Munt.
L’ajuntament tenia molt clara la necessitat de dotar el poble d’una escola amb uns criteris
pedagògics clarament republicans i respectant en tot moment les necessitats dels nens i nenes
del poble. Per aquest motiu l’ajuntament va convocar un referèndum el dia 29 d’octubre de
1933; el resultat va ser definitiu i donava ple suport a la política seguida pel govern (957 vots a
favor del Grup Escolar i 0 en contra).
Atès que el proper abril de 2012 tindrà lloc el 75è aniversari de la construcció de l’edifici
postmodernista.
Atès que l’edifici és avui dia un monument històric i emblemàtic per Arenys de Munt, que
representa un símbol de l’època republicana.
Atès que la comunitat educativa de l’Escola Sant Martí està preparant un seguit d’actes per a
l’esmentada celebració.
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal d’ERC
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Que l’ajuntament d’Arenys de Munt se sumi i doni suport a la celebració d’aquest
important esdeveniment i iniciï els tràmits per a què l’edifici de l’arquitecte Catà sigui declarat
Bé Cultural d’Interès Local, amb la qual cosa quedarà preservat com a patrimoni local.
Segon.- Que l’equip de govern doni mostres de respecte a la intenció de totes aquelles
persones que durant la República van decidir apostar molt clarament per un edifici escolar.
Tercer. - Traslladar aquest acord a la direcció de l’escola Sant Martí.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquest punt troben que és una bona
iniciativa i recolzarà la mateixa ja que considera que es bo per la vila la declaració de Bé
cultural d’Interès Local i que coneguda la historia, entén perquè aquesta s’ha promogut.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu que estan d’acord amb la moció i hi votaran a
favor.
La regidora Sra. Flores, en nom del Govern, diu textualment: “L’Ajuntament d’Arenys de Munt
és conscient del valor patrimonial de l’edifici de l’escola Sant Martí, i per això manifesta:
1. Que es donarà suport i es participarà en la celebració del 75è aniversari de la
construcció de l’escola. Aquesta celebració s’impulsarà a través de la creació d’una
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comissió específica, proposada pel consell escolar de l’Escola Sant Martí, i tindrà lloc
durant la Setmana Cultural del centre.
2. Que s’iniciaran els tràmits pertinents perquè l’edifici sigui declarat un Bé Cultural
d’Interès Local i així, es preservi com a patrimoni local, entenent-ne la vàlua.
3. Que l’equip de govern respecta profundament tothom que impulsi iniciatives
relacionades amb el món de l’ensenyament, perquè entenem que és un dret
fonamental de les persones.
Som plenament conscients que durant la República el sistema educatiu a Catalunya
fou de gran qualitat i esdevingué un referent pedagògic.
4. Que farem arribar aquest acord a la direcció de l’escola Sant Martí.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze membres que
formen el Ple.
PART DE CONTROL:
6. INFORMES SOBRE EL COMPLIMENT
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

DE

LA

LLEI

DE

MOROSITAT

A

El Sr. Alcalde, abans de tractar el punt, diu que vol destacar que els 4 punts s’han aprovat per
unanimitat i això és destacable. A continuació llegeix els informes següents que corresponen
al primer trimestre d’aquest any i haurien d’haver-se passat al ple de maig però les eleccions
han fet que s’endarrereixin i diuen:
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI
CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN
MÀXIM DE 50 DIES PER L’EXERCICI 2011.
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de despesa
per les que han transcorregut més de 50 dies des de la data de registre sense que s’hagi
efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 566.368,36 € segons el detall que s’adjunta, i
que es resumeix en:

_____

Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
31/03/2011

Import total pendent de
pagar

Interessos meritats
pendents de pagar

31/03/2011

732

566.368,36 €

15.102,76 €
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Segon- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot donar
compte al Ple de la corporació.”
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 40/11
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIO
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE . Període: 01/01/2010 fins 31/12/2010
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de despesa
respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que
s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 47.888,33 € segons el detall
que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
01/01/2010 – 31/12/2010

Situació factura
Registrades traspassades
Pendent d’aplicar a pressupost
Total:

Nombre
3
19
22

Import
198,50 €
47.689,83 €
47.888,33 €

Segon- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar
compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe
agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació.”
7. INFORME DE LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE LA VILA DURANT L’ANY 2010.
El Síndic de la Vila, Sr. Surroca, pren la paraula i, desprès de saludar, llegeix el text següent:
“Per quarta vegada en compliment d’allò que determina l’article 28 del Reglament del Síndic de
la Vila d’Arenys de Munt, presento al Ple de l’Ajuntament la memòria de les activitats de la
institució durant l’any 2010.
Però, abans de continuar amb la presentació de les activitats de la Sindicatura, em permetran
que faci una mica d’història de l’origen i antecedents dels síndic de greuges, que pot ajudar a
què les persones que ens escolten tinguin una idea més clara de per què estic jo avui aquí. El
síndic, tot i ser una institució recent, té les seves arrels en la Catalunya medieval, com són les
assemblees de Pau i Treva o els provisors de Greuges. L’any 1027, sota l’impuls de l’Abat
Oliva, es van consolidar aquestes mesures protectores mitjançant la promulgació d’una
constitució de Pau i Treva. Aquestes assemblees de Pau i Treva es van atribuir, amb el suport
del comte, la missió d’exercir de control als excessos de les autoritats. Més tard, durant el
regnat de Martí l’Humà, l’any 1409, van aparèixer els Jutges de Greuges o Provisors de
Greuges, que formaven part d’una comissió que jutjava col·legiadament les queixes
presentades pels ciutadans a l’estament ciutadà o al rei. Aquesta institució del Provisor de
Greuges va durar fins al 1716, que va ser abolida amb el decret de Nova Planta, com la resta
de les institucions catalanes. Per això, per simbolitzar-ne la recuperació, l’any 1984 el Síndic de
Greuges de Catalunya va agafar com a emblema l’escut de Martí l’Humà. Ja en l’època
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moderna, però, no va ser fins al 1809 que es va crear la figura de l’Ombusman (que literalment
vol dir “l’home que fa els tràmits”) a Suècia, amb l’encàrrec d’assegurar l’observança de les lleis
i fer complir als funcionaris del rei les seves obligacions en benefici dels ciutadans. L’any 1919
es va implantar a Finlàndia, i no va ser fins al 1953 en implantar-se a Dinamarca que ja es va
anar expandint progressivament en nombrosos països. L’any 1978 la Constitució Espanyola
també va recollir la figura de l’ombusman amb el nom de Defensor del Pueblo, amb la missió,
entre d’altres, de defensar “els drets fonamentals dels ciutadans”. A Catalunya l’estatut de l’any
79 va preveure el nomenament d’un “Síndic de Greuges per a la defensa dels drets i les
llibertats públiques dels ciutadans, però no va ser fins al 1984 que el Parlament de Catalunya
va aprovar la llei reguladora de la nova institució. El 27 d’abril de 1990 el plenari de
l’Ajuntament de Lleida aprovà la creació del Síndic de Greuges de la Paeria com a institució
independent que vetlla pel respecte i els drets de la ciutadania. A partir d’aquí, es van anar
estenent, poc a poc, les sindicatures municipals, fins que van ser finalment regulades pel “Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003 de
28 d’abril”, que preveu i possibilita la seva implantació en tots els municipis de Catalunya.
En el seu moment, la creació de la sindicatura local al nostre poble va suposar una ràfega
d’aire fresc en l’estructura municipal. Que l’Ajuntament disposi d’un servei capaç d’exercir com
a altaveu de les queixes i suggeriments dels seus veïns és un sa exercici de democràcia, que
afavoreix l’entesa entre l’administració i l’administrat. També, la missió del síndic consisteix,
doncs, en supervisar l’activitat de l’administració municipal, i defensar, si és el cas, els drets de
la ciutadania amb total independència i objectivitat.
Els ajuntaments que decideixen tenir un síndic local han de fer un esforç per dialogar a fons
quan el síndic els fa una recomanació o una proposta de rectificació en alguna de les seves
resolucions. No té sentit que un govern, al nivell que sigui, després d’anomenar un síndic,
trivialitzi o menystingui les seves apreciacions, o s’enfadi pel fet d’haver-les formulat. Fins ara,
les actuacions del síndic que s’han pogut resoldre per mediació, entre les diferents regidories i
els veïns, han tingut uns resultats bastant positius. Però no ha estat així amb les
recomanacions del Síndic com a conseqüència d’una resolució de la Junta de Govern. I aquí és
on l’Equip de Govern hauria d’haver actuat amb més col·laboració amb el Síndic. Si l’Alcaldia
no veia prou argumentada la recomanació o no veia prou clara la possibilitat de posar-la a la
pràctica, abans de despatxar-la olímpicament amb un fred escrit de rebuig, hauria calgut
dialogar i cercar una solució consensuada, però, sobretot, una solució política i no – com s’ha
fet fins ara – una solució funcionarial; vull dir que s’ha donat més credibilitat al parer del
funcionari que al Síndic.
Aquest informe-memoria, a més de complir amb la reglamentació vigent, pretén ser un
compendi que posi a l’abast de l’Ajuntament – polítics i funcionaris – un resum de les diverses
actuacions i recomanacions realitzades, tant a instància de part com d’ofici, informe que els pot
ser d’utilitat, sobretot per als nous regidors i regidores.
En l’anterior legislatura hi va haver algunes discrepàncies amb l’Equip de Govern, cosa per
altra banda bastant normal, a causa de la manca de costum dels senyors Regidors i de les
senyores Regidores a rebre recomanacions o suggeriments d’una institució de control com el
Síndic de la Vila. Però han de ser conscients que la meva feina de defensa dels drets dels
vilatans i la millora de l’administració municipal no serà possible si no compto amb la seva
col·laboració. El procés cap a l’eradicació de les males pràctiques administratives, la millora del
servei dels empleats públics, de la participació ciutadana i dels drets dels vilatans, l’hem de fer
junts. Si tirem cada un per costats diferents, no ens en sortirem. Van fer un pas molt important
en el seu moment creant la figura del Síndic. Per això, no els sàpiga greu que en certs
moments em faci una mica pesat en les meves reclamacions.
Algunes de les actuacions que caldria tenir en compte en aquest sentit, ja les exposo en la
memòria, però val la pena recordar-les:
1.- Aprovar la modificació del Reglament del Síndic – tal com vaig proposar a l’Alcaldia –
consistent en la creació d’una “Comissió de Relacions Síndic/Ajuntament”. Aquesta comissió,
integrada per l’Alcalde, un representant de cada grup municipal i el Síndic de la Vila, hauria de
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valorar la possible aplicació al marc normatiu de l’Ajuntament dels informes, recomanacions o
observacions que el Síndic tramet regularment a l’Alcaldia o a l’Equip de Govern, com a resultat
de les resolucions, investigacions o tramitació de queixes presentades pels veïns. Al mateix
temps, tots els regidors/es – i no només els de l’equip de govern com fins ara – podran fer el
seguiment i control de les recomanacions o propostes del Síndic acceptades.
2.- Donar l’oportunitat al Síndic de disposar regularment d’un espai a la ràdio municipal, per
tal de poder explicar la tasca que realitza. (Es va sol·licitar, per escrit a l’Alcaldia en data de
21/2/08 i en data de 23/6/08, sense resposta, i de paraula al regidor de Comunicacions en data
de 6/7/07, també sense resposta).
3.- A les resolucions de la Junta de Govern, caldria informar els vilatans que, en cas de no
estar d’acord amb la resposta de l’Ajuntament, a part del recurs contenciós administratiu, també
tenen la possibilitat de sol·licitar la intervenció del Síndic.
4.- Per part de l’Alcaldia cal un compromís més ferm en acceptar les recomanacions i
suggeriments del Síndic. Fins ara, gairebé sempre ha prevalgut la interpretació o punt de vista
del funcionari enfront de la del Síndic.
5.- Per tal d’oferir un millor servei a la ciutadania, cal dotar el Síndic d’un espai adequat,
accessible i amb la infraestructura necessària per poder desenvolupar amb dignitat la tasca
encomanada.
Però és evident que també els regidors i regidores de l’oposició han de col·laborar en aquesta
tasca de consolidació de la institució del Síndic. Tinc el costum d’escoltar els Plens de
l’Ajuntament i he pogut comprovar com molt sovint han fet preguntes a l’Equip de Govern
sobre queixes que veïns del poble els han vingut a plantejar. Que si un forat a la via pública,
una tanca mal posada, un compromís de l’Ajuntament amb els veïns incomplert, etc. Crec que
en aquests temes menors, de mal funcionament o manca d’actuació dels serveis municipals,
haurien d’aconsellar als vilatans que vénen a trobar-los que s’adrecin al Síndic a tramitar la
queixa corresponent. Fins ara no m’he trobat mai amb cap veí que vingués de part de tal o tal
altre partit.
I passant a les actuacions de l’any 2010, direm que han estat 34, distribuïdes de la següent
manera: 17 en demanda d’informació i assessorament; 15 queixes amb obertura d’expedient i 2
expedients oberts d’ofici.
Les visites rebudes a l’oficina del Síndic durant l’any van ser 52.
15 per exposició de queixes.
17 en demanda d’assessorament o informació.
20 visites vàries o segones visites.
Dels expedients oberts, 3 van quedar pendents a 31 de desembre i la resta es van tancar.
Els expedients tramitats pertanyen a les àrees següents:
4 a Seguretat i Via pública.
2 a Relacions ciutadanes.
3 a Urbanisme.
1 a Medi Ambient.
3 a Administració municipal.
1 a Cultura i Ensenyament.
2 a Serveis Socials.
Les actuacions derivades de consultes o assessorament pertanyen a les àrees següents:
8 a Serveis Socials.
4 a Obres i Urbanisme.
5 a Consum i Relacions ciutadanes.
Per localitat de residència:
32 a veïns d’Arenys de Munt i 1 a un veí de Sant Iscle.
Aquest any 2010 va ser una mica diferent als anteriors. Només es van fer 2 recomanacions a
l’Alcaldia. I, d’aquestes dues, 1 no va ser acceptada i l’altra encara està en tràmit. Les resoltes
amb mediació van ser 12.
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El motiu pel qual s’han fet aquest anys tan poques recomanacions té la seva explicació. 1.- En
poder resoldre les queixes dels veïns amb una tasca de mediació amb les diferents regidories,
que sempre han demostrat bona predisposició en aquest aspecte, sobretot la Regidoria
d’Obres, no ha calgut fer cap recomanació per escrit al Sr. Alcalde. 2.- Que en no haver-se
presentat cap queixa de resultes d’una resolució de la Junta de Govern, no ha estat necessari
fer cap recomanació de rectificació (que com ja saben mai han estat acceptades per l’Alcaldia).
És possible que les meves recomanacions a l’Alcaldia no sempre estiguin encertades o no
siguin viables de dur a la pràctica. L’Ajuntament, però, hauria de fer un esforç per millorar
substancialment la quantitat de recomanacions acceptades. De les recomanacions fetes
aquests quatre anys han estat acceptades, aproximadament un 60%, mentre que la mitjana de
la majoria de municipis és del 85%. Però, si filem més prim i analitzem les recomanacions fetes
sobre resolucions de la Junta de Govern i que el Síndic creia que estaven equivocades i calia
rectificar, trobem que el grau d’acceptació d’aquestes recomanacions és del 0%.
I, per acabar, voldria recordar algunes de les recomanacions fetes en anys anteriors i que
encara resten pendents:
>Control de la velocitat dels vehicles que circulen per la carretera de Sant Celoni.
>Control de la circulació de bicicletes per les voreres de la Riera.
>Eliminació de la proliferació de vehicles aparcats a les voreres de la carretera de Sant
Celoni que molesten els vianants.
>Posar senyals de “Pas de vianants” a les passeres de la Riera.
>Aconseguir que el bus faci una parada a la part alta del barri de Sant Carles.
>Contestar en temps i forma totes les instàncies dels veïns.
>Distribució entre els jubilats de la targeta social del bus.
>Augmentar les bonificacions en les taxes d’escombraries i clavegueram, així com en
l’impost de l’IBI, a persones de la tercera edat que actualment no entren en els supòsits
regulats per la normativa vigent.
>Prioritzar la construcció d’un nou Esplai per als jubilats i un nou geriàtric.
>Mantenir els parcs, jardins i zones verdes ben cuidats.
>Fer els tràmits necessaris per aconseguir un transport públic per anar a l’Hospital de
Mataró amb més comoditat.
I no ens oblidem del que és molt important i que a Arenys de Munt portem molts anys esperant:
>Fer promocions d’habitatge social a través de l’Incasòl o de qualsevol administració
pública. Recordem que vivim en un estat que es defineix a la Constitució com a estat social i
democràtic de dret que propugna com a valors superiors la llibertat, la justícia i la igualtat. I
segons l’article 9 de la mateixa constitució, correspon als poders públics remoure els obstacles
que n’impedeixen o en dificulten el seu assoliment.
L’article 47 de la Constitució disposa “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i
adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes
pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès
general per tal d’impedir l’especulació”.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya manifesta a l’article 26 que “Les persones que no disposen
dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne”.
Les conseqüències de la greu crisi econòmica estan provocant drames personals, familiars i
socials, vinculats a situació d’atur i pèrdua d’habitatges. Per això, són moltes les veus que
s’han aixecat (i entre elles el nostre ajuntament) denunciant la inadequació de l’actual legislació
hipotecària, que lluny de garantir la igualtat de les parts i la justícia, desequilibra la situació, en
cas d’impagament d’hipoteca, a favor de bancs i caixes. Aquest drama social requereix de
decisions polítiques valentes, justes i solidàries, i tant els síndics com les administracions locals
no podem tancar els ulls, ni romandre en silenci o insensibles.
I acabaré aquestes recomanacions tornant a insistir en el tema de la participació ciutadana. No
hem de deixar passar una altra legislatura sense esgotar les possibilitats que ofereix el
Reglament de Participació Ciutadana. El Consell de Poble, les audiències públiques, els
pressupostos participatius, el Consell d’Economia o el de Comunicacions són mecanismes de
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participació que cal aprofitar al màxim, i, si no ho fem així, perdrem la nostra credibilitat com a
municipi pioner dels processos participatius.
I, finalment, voldria agrair a l’actual alcalde el suport que sempre ha donat a la meva tasca, com
també a les regidores i regidors que van estar a l’anterior consistori. I així mateix espero,
també, poder gaudir del suport i la confiança dels nous regidors i regidores, tant de l’equip de
govern com de l’oposició, que conformen el Ple d’aquest ajuntament. Sàpiguen que sempre em
tindran al seu costat, no per fer d’oposició (ja que per això ja hi ha els polítics encarregats
d’aquesta missió) sinó per ajudar-los a millorar l’eficàcia de l’administració municipal i el servei
als veïns d’Arenys de Munt. Però, per això, vostès han de ser els primers en creure en la
institució del Síndic, ajudant a facilitar al màxim possible la meva tasca de resolució de les
queixes plantejades.
I agrair també a tots els funcionaris municipals la seva col·laboració i l’ajut que m’han ofert al
llarg d’aquests quatre anys que porto en el càrrec.”
El Sr. Alcalde agraeix l’informe i la tasca realitzada pel Síndic que és totalment altruista.
Pregunta si algun regidor vol fer alguna intervenció però no se’n demana cap.
El Síndic de la Vila, Sr. Surroca, dóna les gràcies per l’atenció rebuda.
8. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 69 a la 120, ambdues incloses, des del
12/04/11 a l’10/06/11 (legislatura 2007-2011):
- Resolucions en matèria de personal: 3
- Resolucions de contractació: 8
- Resolucions en matèria d’hisenda: 14
- Resolucions en matèria de sancions de trànsit: 15
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
- Resolucions en matèria d’urbanisme: 3
- Resolucions de designació de lletrats representants de l’Ajuntament en procediments
judicials: 2
- Resolucions presses entre les eleccions i la constitució del nou Ajuntament de caràcter
general: 2
- Resolució 103 de data 25/05/2011 per la qual s’aprova la liquidació del pressupost 2010.
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 121 a la 156, ambdues incloses, des del
11/06/11 a l’10/07/11:
- Resolucions en matèria de delegació de competència i nomenaments de tinents d’alcalde:
8
- Resolucions en matèria de personal: 6
- Resolucions de contractació: 5
- Resolucions en matèria d’economia: 7
- Resolucions en matèria de sancions de trànsit: 6
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
- Resolucions en procediments judicials: 1
Resolucions dictades per delegació d’alcaldia de la legislatura 2007-2011 des del 12/04/11 fins
a l’10/06/11, en matèria de:
- Obres menors: 3
- Ocupació de sales: 3
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-

Ocupació de sales (Escorxador): 4
Assumptes propis i vacances del personal: 2
Concessió de material i ocupació via pública: 1
Activitats: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 11/06/2011 i el 10/07/2011, en matèria
de:
- Obres menors: 1
- Seguretat i prevenció: 2
- Obres i serveis: 1
PRECS I PREGUNTES:
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, realitza els següents:
9. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ LES ACTES DEL PLE SIGUIN PENJADES AL WEB
MUNICIPAL.
“Atès que la informació i la transparència han de ser mesures bàsiques del govern municipal
per tal que totes les persones del poble s’assabentin de tot allò que el seu ajuntament proposa,
gestiona, projecta i acorda.
Atès que el web municipal és un mitjà proper i entenem que ha de ser, entre d’altres, un mitjà
informatiu.
Atès que últimament es penja molta informació sobre fets de gestió local.
Preguem a l’equip de govern que també pengin les Actes dels Plens amb la mateixa idea
d’informar a tots els veïns del nostre poble.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “A partir d’ara es penjarà l’acta
del Ple l’endemà del mateix. Concretament estarà penjat a menú ajuntament, submenú plens.
Allà s’hi trobarà un enllaç amb tots els plens des del d’avui, en format pdf de manera que es
puguin llegir o descarregar segons convingui. A part, a la dreta del web, amb una pastilla
vermella també s’hi podrà accedir directament. Estem estudiant la possibilitat de penjar també
el Ple amb mp3 a partir d’un enllaç amb la nova web de Radio Arenys de Munt. A la web es
podrà penjar el Ple aprovat on ja no hi constarà la informació que afecti la protecció de dades.
Respecte a l’arxiu amb mp3 ara ja es penjava a la web de la radio.”
El regidor Sr. Rabasseda, del grup municipal d’ERC, demana fer un aclariment sobre protecció
de dades i el Sr. Alcalde li diu que al punt final de “Precs i preguntes” el podrà fer.
10. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL CABLEJAT PENJANT A LA CANTONADA
RIERA-CARRER OLIVERA.
“Atès que des de fa força temps en la citada cantonada hi ha un edifici en construcció que
malauradament no avança i que donades les condicions actuals no sembla que la situació hagi
de millorar.
Atès que la seguretat i la integritat de les persones ens preocupa en tots sentits.
Vist que a la cantonada Riera-Carrer Olivera hi ha un munt de cables i cordes penjant sobre la
via i a una alçada no superior a un metro 60 centímetres.
Preguntem a l’Equip de Govern si te previst fer un arranjament urgent per tal d’evitar el perill
existent en aquests moments.”
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El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que l’obra és va demanar
per l’empresa PROMO-PUMAR SL:
1. En data 2 d’agost de 2005, l’empresa PROMO-PUMAR,S.L. sol·licita llicència d’obres per
“Construcció d’edifici plurifamiliar de 12 habitatges i 2 locals”.
2. En data 9 d’agost de 2006, s’atorga, a nom de PROMO-PUMAR, S.L, llicència d’obres per
“Construcció d’edifici plurifamiliar de 12 habitatges i 2 locals”.
3. En data 7 d’octubre de 2008, l’empresa PROMO-PUMAR,S.L. sol·licita una primera pròrroga
de la llicència d’obres i aquesta es concedeix fins el dia 9 d’agost de 2009.
4. En data 19 de novembre de 2009, l’empresa PROMO-PUMAR,S.L. sol·licita una segona i
última pròrroga de la llicència d’obres i aquesta es concedeix fins el dia 9 de febrer 2010.
5. En conclusió, a tots els punts exposats anteriorment cal dir que la llicència d’obres resta
caducada des del 9 de febrer de 2010 i que l’execució de l’obra es troba paralitzada d’abans
d’aquesta data.
6. A continuació detallem les actuacions realitzades per part del Ajuntament en referència a
l’obra esmentada.
En quant a l’ocupació de la via pública:
a) S’han fet 7 reclamacions, en el decurs de l’obra, per no sol·licitar l’ocupació de la via
pública, per un import total de 15.733,30 euros.
b) Des de fa temps que l’obra resta aturada, tant el personal tècnic de l’Ajuntament, com
la Brigada i la Policia local hem reposicionat contínuament les tanques caigudes que
envaïen la via pública..
En quant al cablejat penjat:
Des de l’Ajuntament s’han fet trucades, tant a FECSA/ENDESA com a TELEFONICA ,explicant
la problemàtica de l’obra i demanant solucions a les companyies esmentades i encara no han
posat solucions, entre d’altres motius perquè ha de ser la promotora qui demani el trasllat
d’aquest cablejat prèvia liquidació de les taxes pertinents.
11. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE PINTAR EL PAS DE
VIANANTS SITUAT A L’ENTRADA DEL BARRI DE SANT CARLES.
“Atesa la dificultat de travessar amb seguretat l’entrada al barri de Sant Carles per l’afluència
de vehicles que continuadament entren i surten.
Atès que la pintura dels pas de vianants ha desaparegut des de fa temps.
Atès que la seguretat de les persones sovint no és respectada si no està correctament
senyalitzat contribuint a posar en perill a infants i adults.
Preguntem a l’Equip de Govern quant de temps haurà de passar fins que sigui pintat el pas de
vianants.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “El pintor té
assignades les feines de pintura viària i de pintura de manteniment dels edificis municipals.
Té un llistat de totes les incidències que es van produint i de les feines de manteniment que se
li demanen, tant al carrer com als edificis.
Si d’aquest llistat hi ha alguna feina urgent, aquesta passa per davant de les altres. També s’ha
de tenir en compte que al carrer no es pot pintar en dies de pluja o posteriors si el terra no està
completament sec.
Ara mateix queden quatre passos de vianants en aquest llistat, essent un d’ells el de l’entrada
de St. Carles.
Comptant que farà 15 dies de vacances als que té dret com qualsevol treballador i que fins ara
estava al 80% de jornada i que se li acaba el contracte el dia 13 d’agost.
Els puc dir que es pintarà el més aviat possible.
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El que permet racionalitzar la gestió del manteniment dels espais públics ve donat per
l’encomana que té cada un dels membres de la Policia local que té assignats uns carrers del
poble i que quan detecten una incidència fan un parte que deixen a la guixeta del pintor.
Ell cada matí agafa la llista i, si no se li ha ordenat alguna feina en concret, va realitzant aquest
manteniment.”
12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL RÈNTING DE LA MÀQUINA HAKO
“Atès que en el Ple del dia 7 de setembre de l’any 2010 es va aprovar la contractació d’un
rènting d’una màquina d’escombrar amb servei de manteniment per un període de 5 anys amb
un cost total de 126.590 euros .
Atès que aquesta contractació per aquest any 2011 suposava una despesa de 25.318 euros.
Atès que en aquell Ple es va aprovar amb el vot a favor de CiU i el vot en contra de la CUP.
Preguntem a l’Equip de Govern si s’han fet a data d’avui les revisions oportunes que comporta
aquest manteniment i si s’han fet efectives totes les quotes mensuals del rènting.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Les quotes
mensuals s’han fet totes efectives i falta una revisió que no es porta a terme perquè no està
clar si l’ha de pagar l’ajuntament o el rènting i fins que no s’aclareixi no es farà.”

13. PREC DEL GRUP ERC PER IMPULSAR UN MODEL ENERGÈTIC
DESCENTRALITZAT, PARTICIPATIU I AUTOSUFICIENT A ARENYS DE MUNT,
MITJANÇANT UN ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB SOM ENERGIA.
El regidor Sr. Sánchez llegeix el següent text:
“El 10 de desembre del 2009, el Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar per
unanimitat la moció presentada pel grup municipal d’ERC que apostava pel un model energètic
més democràtic, participatiu i descentralitzat. La iniciativa plantejava la posada en marxa de
diferents actuacions per facilitar la implantació de panells solars fotovoltaics en habitatges
familiars per ser interconnectats a la xarxa elèctrica amb procediments tècnics segurs.
En la moció presentada per ERC proposava, entre altres coses, la creació d’una cooperativa
gestora de plaques solars. Aquesta funció es va acordar en el Ple que la podria exercir
l’empresa municipal GUSAM, donant suport tècnic i legal per a la instal·lació i posada en servei
de plantes fotovoltaiques i l’explotació de la generació d’electricitat.
El novembre de 2009, un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la
necessitat de reproduir experiències exitoses en altres països europeus per promoure la
participació de la ciutadania en un canvi de model energètic. Aquesta idea va cristal·litzar l’onze
de desembre de 2010 amb l’acte fundacional de SOM ENERGIA, davant l’assistència de
gairebé 150 socis i sòcies, la primera cooperativa d’energia renovable de Catalunya i de l’estat
espanyol.
L’objectiu d’aquesta cooperativa és oferir energia renovable als seus socis i desenvolupar
projectes de producció d’energia mitjançant plantes de biogàs, aerogeneradors i plaques
solars, i aconseguir que aquestes instal·lacions siguin rendibles sense subvencions.
Atès que SOM ENERGIA té previst començar a vendre energia renovable, a partir de la ja
existent al mercat elèctric, el proper mes de setembre del 2011, energia renovable que
compraran al mercat i la vendran als membres associats.
Vist que aquesta incipient cooperativa gironina, té com a objectiu fomentar un augment de la
generació d’energia a partir de fonts renovables del nostre país i ho volen fer desenvolupant
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noves instal·lacions de producció, com són els petits projectes d’energia fotovoltaica, amb la
inversió del socis i sòcies de la cooperativa.
Vist que SOM ENERGIA resta oberta a les administracions locals mitjançant convenis de
col·laboració consensuats i a mida de les necessitats de cada administració en diferents
àmbits:
• La possible participació econòmica a través de SOM ENERGIA dels ciutadans del
municipi.
• La canalització dels processos participatius ciutadans per la priorització de les
inversions en matèria d’energies renovables i estalvi i eficiència energètica del municipi.
• La col·laboració en matèria de conscienciació energètica ciutadana i educació dels més
joves.
• La participació conjunta en projectes a nivell europeu o en d’altres projectes
estratègics, etc.
Atès que la voluntat del Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt, expressada per unanimitat en el
10 de desembre de 2009, coincideix amb l’objectiu de l’empresa cooperativa de generació
d’energies renovables, de treballar per la democratització de l’energia als municipis facilitant la
participació activa dels ciutadans i contribuint d’aquesta manera al canvi cap a un model
energètic descentralitzat i autosuficient.
Demanem a l’equip de govern que es posi en contacte amb l’empresa SOM ENERGIA per
estudiar un possible conveni o acord de col·laboració per impulsar un model energètic
descentralitzat, participatiu i autosuficient a Arenys de Munt.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu que ho han valorat i que
tindran aviat una reunió amb aquesta empresa, però Som Energia és una cooperativa privada i
ells aposten per les empreses públiques.
14. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS PER A LA CONTRACTACIÓ
LABORAL DE 12 ARENYENCS I SOBRE LA CONCURRÈNCIA DE LA
CONVOCATÒRIA.
La regidora Sra. de la Iglesia llegeix:
“Atès que l’ajuntament d'Arenys de Munt ha contractat recentment 12 treballadors mitjançant
una subvenció del Projecte Impuls-Treball i per una durada de 6 mesos.
Vist que els aspirants a aquests llocs de treball havien d’estar inscrites com a demandants
d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i ser residents a Arenys de Munt.
Preguntem a l’equip de govern quantes persones van presentar-se per ocupar aquests llocs de
treball, quins criteris de selecció han seguit per adjudicar-los, i quines tasques està previst que
realitzin durant els sis mesos de durada de cada contracte.”
El Sr. Alcalde respon que s’han seguit els criteris de selecció marcats per la RESOLUCIÓ
TRE/2665/2010, de 30 de juliol, en el seu article 6 Requisits de les accions per a l’ocupació:
Punt 6.1.1 “Les contractacions s’han d’adreçar als treballadors/ores aturats/ades inscrits com a
demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i que no hagin participat en
projectes del programa de plans d’ocupació amb contractes de durada igual o superior a sis
mesos els darrers 18 mesos des de la data de l’oferta.
Tenen caràcter preferent les persones que compleixen els requisits de l’apartat anterior i que a
més es trobin en una de les situacions següents:
a) Treballadors i treballadores que han participat en accions formatives relacionades amb els
sectors prioritzats a la convocatòria.
b) Joves de fins a 30 anys.
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c) Treballadors i treballadores amb discapacitat i altres col·lectius en situació de risc d’exclusió
social. *”
* Es considera estar en risc d’exclusió o estar en exclusió social (segons el grau) entre d’altres
a les persones amb fills càrrec sense ingressos o amb ingressos baixos, les persones sense
sostre, amb molt baixa qualificació, les dones maltractades, els treballadors/es majors de 52
anys, els caps de família monoparental, les persones recloses en règim obert, les persones
aturades amb baixa qualificació laboral i els drogodependents.
A més a la selecció s’ha mesurat i seguint el Protocol de Gestió de Plans d’Ocupació redactat
pel Servei Local d’Ocupació:
1) la disponibilitat en quant a les condicions, l’horari i jornada proposats, l’interès envers el
lloc de treball i la motivació cap a l’ocupació en general.
2) en quina mida els candidats acomplien els requisits del perfil específic en cadascun
dels llocs de treball per tal d’implementar els diferents projectes, ja fos en quant al nivell
de formació, com de l’experiència prèvia o de coneixements necessaris.
Aquest any, degut a la gran quantitat de persones que s’han mostrat interessades en participar
en la selecció per a ser contractades a través dels projectes de plans d’’ocupació, s’ha fet una
preselecció de candidats mitjançant la valoració dels seus currículum vitae, segons aquests
s’adaptessin o no al perfil desitjat en cadascun dels projectes.
Resultats de la selecció:
Peó de neteja viària
• 2 candidats seleccionats (tots dos menors de 30 anys)
• 6 candidats en reserva (3 amb càrregues familiars, 2 han fet formació en una
especialitat prioritzada a la convocatòria i 1 té un certificat de disminució)
• 31 candidats no seleccionats
• 2 candidats no presentats
Peó de brigada

2 candidats seleccionats (1 ha fet formació en una especialitat prioritzada a la
convocatòria)
• 6 candidats en reserva (4 amb càrregues familiars)
• 31 candidats no seleccionats
• 2 candidats no presentats
Peó/peona de jardiner/a
• 1 candidat seleccionat (és aturat no perceptor de prestacions ni subsidi)
• 6 candidats en reserva (1 amb certificat de disminució, 1 menor de 30 anys, 2 majors
de 52 anys i 1 un família monoparental)
• 40 candidats no seleccionats
• 1 candidats no presentat
• Total candidats: 48
Arxiver/a
• 1 candidata seleccionada (és aturada perceptora de subsidi per càrregues familiars)
• 3 candidats en reserva (1 menor de 30 anys, 2 no perceptors de prestació ni subsidi)
• 9 candidats no seleccionats
• 1 candidat no presentat
• Total candidats: 14
Agent cívic/a
• 1 candidata seleccionada (és aturada major de 52 anys)
• 6 candidats en reserva ( 3 menors de 30 anys, 1 no perceptora de prestació ni subsidi,
1 ha fet formació en una especialitat prioritzada a la convocatòria)
• 20 candidats no seleccionats
• Total candidats: 27
Tècnic/a auxiliar de turisme
•
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1 candidata seleccionada (és aturada amb càrregues familiars perceptora de prestació
per desocupació)
• 3 candidates en reserva ( 1 perceptora de PIRMI)
• 6 candidats no seleccionats
• 1 candidata no presentada
• Total candidats: 11
Dinamitzador/a del menjador social
• 1 candidat seleccionat (és aturat perceptor de prestació per desocupació)
• 5 candidates en reserva ( 2 perceptores de PIRMI)
• 14 candidats no seleccionats
• Total candidats: 20
Auxiliar de biblioteca
• 1 candidata seleccionada (és aturada amb càrregues familiars no perceptora de
prestació per desocupació ni subsidi)
• 2 candidates en reserva ( 1 menor de 30 anys i 1 aturada no perceptora de prestació
per desocupació ni subsidi)
• 28 candidats no seleccionats
• Total candidats: 31
Informador/a
• 1 candidata seleccionada (és perceptora de PIRMI)
• 5 candidates en reserva ( 2 menors de 30 anys, 3 no perceptores de prestació per
desocupació ni subsidi)
• 28 candidats no seleccionats
• Total candidats: 34
Monitor/a d’informàtica
• 1 candidata seleccionada (és menor de 30 anys)
• 2 candidats en reserva ( són menors de 30 anys)
• 19 candidats no seleccionats
• Total candidats: 22
•

15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA SITUACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 816.000
€ DEL NOU PAVELLÓ, QUE ERC HA INSTAT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A FER EFECTIU EL SEU PAGAMENT.
El regidor Sr Rabasseda llegeix la següent:
“Vist que a principis del mes de febrer de 2011, la regidoria d’Esports de l’ajuntament d’Arenys
de Munt, va avançar que la subvenció del Consell Català de l’Esport es cobraria en el mes de
març de 2011.
Atès que no es va complir el termini expressat per mateix equip de govern del mandat passat,
el grup d’ERC a l’ajuntament d’Arenys de Munt, i el diputat per ERC al Parlament, Pere
Aragonès, vàrem presentar una proposta de resolució per instar a la Generalitat a fer efectiu el
pagament de la subvenció per al pavelló de Can Zariquei i que s’haurà de debatre al Parlament
de Catalunya.
Vist que després que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar els comptes generals del 2009,
i no hi ha cap requisit legal ni cap impediment per cobrar aquest ajut.
Atès que en resposta al document lliurat per l’equip de govern CUP i CiU el dia 17 de juny del
2011, on es manifesta la voluntat de que el grup municipal ERC d’Arenys de Munt entri a
formar part del govern d’Arenys de Munt, des d’ERC s’ha reiterat un cop més en la necessitat
de destinar la subvenció del nou pavelló a amortitzar el préstec concertat per al nou
equipament, o a cancel·lar crèdits que suposen un tipus d’interès més alt.
_____
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Atès que tots els grups polítics a l’ajuntament d’Arenys de Munt coincidim que rebre aquesta
suma de diners és vital per a millorar les arques municipals.
Preguntem a l’equip de govern si tenen coneixement de novetats en relació al cobrament de la
subvenció de 816.000 € del nou pavelló per part de la Generalitat de Catalunya, i la raó per la
qual no es va fer efectiu el seu pagament durant el mes de març de 2011, tal i com es va
preveure des de la regidoria d’Esports del mandat passat.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que aquest tema ve de la
legislatura passada. El subdirector del Consell Català de l’Esport, que no ha canviat, va
reconèixer que al no haver-se fet el tràmit de canvi d’anualitat pressupostària, ara cal esperar
que s’aprovi el nou pressupost. També els ha dit clarament que l’Ajuntament va fer bé tots els
passos i no depenia el pagament de la liquidació del pressupost municipal; per això repetir una
mentida no ho fa veritat.
16. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA MILLORA DELS ACCESSOS A LA PISCINA
MUNICIPAL.
La regidora Sra. Vila llegeix la següent:
“Atès que fa pocs dies que hem iniciat la temporada d’estiu a la piscina municipal i moltes
persones ja fan ús de les seves instal·lacions.
Atès que moltes d’aquestes persones hi van a peu i el camí és feixuc per a persones d’edat i
amb dificultats.
Atès que en el projecte de la bassa de laminació es contemplava un camí de circumval·lació a
tot el perímetre de la zona.
Vist que moltes persones utilitzaven un camí particular per a escurçar l’accés a la piscina i no
haver de fer tota la volta a la bassa, i que ara aquest camí està tallat als vianants per ser un
camí particular.
Preguntem a l’Equip de Govern perquè es dóna aquest fet i demanem que es resolgui aquest
problema, a més de demanar a l’empresa constructora de la bassa, que finalitzi l’enjardinament
i l’adequació de l’espai.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Aquest fet es
dóna perquè, tal com han dit vostès, el camí que es feia servir era un camí particular i, en anar
a demanar que aquest any, com l’anterior, ens deixés passar per casa seva, la resposta ha
estat de què no era possible degut a l’incivisme d’alguns usuaris que li entren a la seva finca i
se li emporten les hortalisses que té sembrades.
S’ha mirat de fer per la banda esquerra un accés que anés directe a la bassa de laminació
però, al no estar acabada i recepcionada l’obra, no ha estat possible.
El requeriment a l’empresa perquè acabi la zona ja ha estat fet un munt de vegades però amb
resultat negatiu i com que l’ajuntament no és el que paga l’obra no hi tenim res a fer.
No obstant això, ja hi ha reunions demanades a més alt nivell a l’ACA i a la Conselleria, així
com també, passat l’estiu, amb el Ministerio.”
El Sr. Alcalde diu que ara poden fer els precs i preguntes que considerin i per això la seva
insistència en no deixar intervenir i no interferir en els punts.
17. PRECS I PREGUNTES
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El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu, respecte al tema de publicació d’actes a
la pàgina web, que només tractava d’aclarir que hi ha normativa de protecció dades i que hi ha
temes que s’han de retirar, com és el cas del NIF o dades que afecten a la intimitat.
El Sr. Alcalde diu que agraeix la precisió i la tindrà en compte.
La regidora Sra. Vila diu, també en nom del grup ERC, que en el plànols del projecte de
canalització de la riera, a la zona de la bassa, surt aquest camí que s’ha tractat amb anterioritat
i pregunta si s’ha d’expropiar.
El regidor Sr. Molons, com a regidor de Gestió Urbanística i Territorial, diu que aquest camí es
desenvoluparà quan es desenvolupi el sector B1, no el projecte de la riera, per tant, no caldrà
expropiar.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu, sobre SOM ENERGIA és una cooperativa
innovadora, que s’ha de recolzar l’actuació privada i creuen que a tota empresa privada que
intenti innovar se’ls ha d’ajudar i pot ser una bona proposta oportunitat. I comenta, de la
subvenció dels 816.000,00 euros, que és essencial que es reclami el seu pagament i recorda
que el PP ha recolzat al Parlament la proposta del grup ERC perquè el que és bo pel poble i
això no té ideologia.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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