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ACTA NÚMERO 13/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vuit de setembre 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 Josep
Sánchez i Camps, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Santiago
Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M.
Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
No assisteix el regidor En Joan Rabasseda i Ferrer per estar fora de l’Estat.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
El Sr. Alcalde diu que primerament es llegirà una declaració institucional de suport a la llengua
catalana. Manifesta que es llegeix amb el recolzament dels grups CUP, ERC, CIU i PSC i
l’abstenció del grup PP, ni a favor ni en contra.
La Sra. Flores llegeix el text de la declaració institucional següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA I EN DEFENSA
DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua
vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un termini màxim de dos mesos al
govern de la Generalitat perquè implanti el castellà com a llengua vehicular a les escoles.
Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha
funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels i les infants i joves per raó
de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió
social.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i
solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses
institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE
(Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmica), en el qual es constata
que de les tres llengües oficials a Catalunya (català, castellà i occità), el nivell de coneixement
del català i del castellà és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat
espanyol.
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el
català, la llengua pròpia dels Països Catalans, respecte del castellà en diferents àmbits socials i
culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels i les infants i joves de
les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social.
Per tot això, manifestem que:
Ens afegim a la crida que fa “Somescola.cat”, plataforma d’entitats cíviques i educatives per
l’escola catalana, per mobilitzar-nos el proper dilluns dia 12 de setembre de 2011 i fer una
concentració a les 7 del vespre davant l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com donar suport a
les accions previstes pel Dia Europeu de les Llengües, el 26 de setembre.
Demanem a les escoles d’Arenys de Munt que el dilluns 12 de setembre, dia d’inici del curs
escolar, facin visible la campanya en defensa del model d’escola catalana.
Manifestem el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió
lingüística als centres educatius catalans. Manifestem el suport al model d’escola catalana en
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llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el
dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Finalment, instem el Parlament de Catalunya a manifestar amb contundència el seu desacord
amb aquestes sentències i instem el govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a
complir amb eficàcia el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular
i d’aprenentatge en l’ensenyament.”
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA
14/07/11.
Es procedeix a donar lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, essent aprovada per
unanimitat i es transcriurà al llibre d’actes.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA
4/08/11.
Es procedeix a donar lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, essent aprovada per
unanimitat i s’ordena la transcripció al llibre d’actes.
3. PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ A SOREA SA I MODIFICACIÓ DE
LA DATA D’INICI DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
A GUSAM SA.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent proposta de
la Comissió Informativa:
“El Ple de l’Ajuntament de data 24-02-2011 va aprovar l’encàrrec a GUSAM SA de la gestió del
cicle integral de l’aigua formalitzat a través d’un contracte programa a partir del dia 14/09/2011;
d’aquest acord s’ha donat publicitat al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes.
El Ple de l’Ajuntament de data 09-11-2010 va acordar prorrogar el contracte de concessió amb
l’empresa SOREA SA, entre l’11-05-2010 i fins el 10-09-2011, que suposa un total de 16
mesos, en virtut del que determina la clàusula 29 del de la concessió del subministrament de
l’aigua potable, aprovat en data 2/11/99 pel Ple de l’Ajuntament.
Tot això suposa desajustos de facturació que afectarien directament als usuaris, al no coincidir
la data d’inici del servei amb el tancament econòmic del trimestre.
GUSAM, SA ha presentat en data 05-08-11 (reg. 3290/11) escrit en el que demana que l’inici
de la prestació del servei sigui en data 01-10-11, per solventar aquesta diferència.
SOREA, SA ha presentat en data 22-08-11 (reg. 3433/11), escrit en el que comunica que no
tindrà cap problema en continuar prestant el servei municipal d’aigües en el cas de què
l’Ajuntament aprovés una pròrroga forçosa, per tal d’afavorir una correcta transició en la
prestació del servei i afectar en la menor mesura als seus usuaris, fins el 30-09-11.
Vist que la disposició final del Plec de clàusules econòmic administratives que regia la
contractació contempla una pròrroga forçosa en la prestació del servei després de la finalització
del termini de la concessió, amb un màxim de 6 mesos.
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Vist que l’òrgan competent per prendre aquest acord és el Ple de l’Ajuntament, és per això que
es proposa al mateix l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar a l’empresa SOREA, SA la concessió de la gestió del servei d’aigua al
municipi, fins el dia 30-09-11, en virtut del que determina la disposició final del Plec de
clàusules econòmic administratives que regia la contractació, per tal d’afavorir una correcta
transició en la prestació del servei i evitar desajustos de facturació al no coincidir la data d’inici
del servei amb el tancament econòmic del trimestre, per tal d’afectar en la menor mesura als
seus usuaris.
Segon.- Modificar, en conseqüència, les clàusules relatives a l’inici de la gestió del servei
contingudes en el contracte programa signat amb GUSAM SA en data de 28-04-2011 i en tots
aquells documents en els que sigui necessari.
Tercer.- Notificar el present acord a les empreses SOREA, S.A. i GUSAM, S.A. i altres
persones interessades que figurin a l’expedient.”
El Sr. Alcalde recorda que parlem d’una pròrroga del servei i de l’inici de la gestió per GUSAM
SA i que es cenyeixin al tema.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu textualment: “Al ple del mes passat, en el
debat del pressupost municipal per aquest any 2011, des d’ERC alertàvem de la manca d’una
documentació que havia d’acompanyar al pressupost: la valoració del cost del traspàs de
l’aigua corresponent a les inversions realitzades per l’anterior concessionari -SOREA- que
encara resten per amortitzar, i un programa d’actuació, inversions i finançament (PAIF) de
l’empresa municipal GUSAM SA en relació a la gestió integral de l’aigua que hauria de prestar
a partit del 15 de setembre d’aquest any, i que, amb l’aprovació d’aquest punt de l’odre del dia,
aquest nou servei s’iniciarà l’1 d’octubre de 2011. La comissió encarregada de la liquidació del
traspàs de l’aigua, constituïda el 26 de juliol de 2010, en la qual formen part dos tècnics de
SOREA, dos de l’ajuntament i l’Alcalde és a qui correspon valorar el cost del traspàs de la
gestió integral de l’aigua, cost que haurà de fer front l’Ajuntament amb diners del pressupost
municipal. “
El Sr. Alcalde recorda que el tema és la pròrroga del servei i que espera que la volta li porti al
tema.
El regidor Sr. Sánchez continua dient textualment: “El preu que haurem de pagar encara està
per confirmar. S’han dit moltes xifres,
-100mil, 200mil, 400mil, 700 mil euros...-. Des d’ERC sempre hem mostrat la nostra
preocupació sobre el cost del traspàs de l’aigua i com es podrà finançar. El 31 de març de
2011, vam presentar un escrit en el qual es demanava que la subvenció del nou pavelló no
hauria de finançar el traspàs de la gestió de l’aigua, sinó destinar-la a amortitzar deute.
Sortosament el nou equip de govern coincideix amb el que es defensava des d’ERC. No
obstant això, encara no tenim cap garantia que, sense necessitat d’endeutar-nos, puguem fer
front al cost del traspàs. La gestió integral de l’aigua a GUSAM, sovint, pràcticament sempre,
s’ha defensat en base a discursos polítics que podem compartir, però mancats de criteris
tècnics i financers que els avalin.
Per una banda, se’ns ha dit que el traspàs de l’aigua a GUSAM suposa una activitat econòmica
que donarà ales a l’empresa pública municipal, que en els darrers dos anys ha requerit de
finançament públic per a la seva supervivència financera, també, que l’aigua és un negoci rodó
perquè aportarà beneficis a les arques públiques, i que, fins i tot, algun polític agosarat, ha
pronosticat que això repercutirà en una rebaixa en el rebut de l’aigua. Des d’ERC diem, tan
debò sigui així. A banda que es pugui o no rebaixar el rebut de l’aigua, ben segur que molts
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vilatans i vilatanes d’Arenys de Munt agrairan que amb els seus impostos es deixi de
subvencionar l’empresa pública municipal el més aviat possible. Veure una GUSAM que
funciona i és viable, encara que no aporti beneficis a les arquers municipals, però que almenys
no ens costi més diners, és el que, com a mínim, tots desitgem. Esperem que la reunió que ha
de convocar l’equip de govern amb GUSAM, SOREA i els grups de l’oposició, aquest mes de
setembre, serveixi per esvair els nostres dubtes i preocupacions.
També ens preocupa el cost de la gestió del servei. El grup d’ERC ens preguntem si els costos
d’explotació de la gestió integral de l’aigua seran similars, inferiors o augmentaran respecte al
que declara oficialment SOREA, i si caldrà injectar més capital per a noves inversions i quina
repercussió tindrà en el rebut de l’aigua. L’any vinent, el 2012, no comptarem amb la taxa
clavegueram que s’integrarà en el servei d’aigua que durà a terme l’empresa pública municipal
GUSAM SA. 90.000 € d’ingressos ens donen uns rèdits d’uns 60.000 € anuals en concepte de
taxa del clavegueram. Si es mantenen les despeses en concepte de conservació del
clavegueram els propers anys, per valorar l’equilibri financer de la concessió, a grans trets, el
resultat de l’explotació del servei hauria com a mínim apropar-se a la xifra de 60.000 €.”
El Sr. Alcalde li recorda que el punt és una pròrroga de 15 dies i que està parlant de la
claveguera i agrairia que es centrés en el punt.
El regidor Sr. Sánchez continua dient, de forma textual: “Avui se’ns proposa prorrogar el servei
fins el 30 de setembre per facilitar el tancament econòmic del trimestre i d’aquesta manera
afavorir una correcta transició en la prestació del servei sense perjudicar els usuaris. Amb
l’aprovació d’aquesta darrera pròrroga, i si no hi ha cap sorpresa, a partir de l’1 d’octubre
cristal·litzarà definitivament una decisió que es va prendre al ple de l’Ajuntament el 24 de
febrer de 2011, d’encàrrec de gestió del cicle integral de l’aigua a l’empresa GUSAM SA. Una
decisió que no té marxa enrere i cal encarar amb rigor i responsabilitat. Tots els grups polítics
municipals tenim el deure de treballar perquè la gestió integral de l’aigua i clavegueram es
realitzi en les millors condicions econòmiques, fent compatible l’equilibri financer amb la
contingència tarifària, oferint un servei de qualitat i amb suficients garanties de seguretat i
eficàcia.
El nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del primer moment, i ho
anirem repetint cada vegada que convingui, perquè quedi clar, el PSC no té res en contra de
potenciar la GUSAM per tal que esdevingui l’empresa municipal que tots desitgem.
Aprofito la proposta per sol·licitar a l’equip de govern que ens aclareixi un parell de qüestions:
La primera: aquesta proposta que estem debatent, ens l’haguéssim pogut estalviar si en el
moment de fer la pròrroga s’hagués fixat la data 30 de setembre en lloc de la que es va fixar,
pel que significaria d’estalvi, en aquest cas principalment de temps.
La segona: aquesta pròrroga ha representat alguna despesa extra per les arques municipals
pel fet d’haverse negociat, independentment, de la despesa que és de suposar comporta 20
dies més de servei, i ho preguntem perquè aleshores estaríem parlant d’un estalvi, no ja de
temps sinó econòmic.
Ara bé, la realitat que tenim en aquest moment és que no desitgem de cap manera que els
desajustos de facturació que comporta acabar la concessió el dia 10 puguin afectar als usuaris
com se’ns adverteix a la proposta, per tant votarem a favor d’aquesta proposta.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Voldria fer esment a la gestió de
l'aigua. "Felicitar a l'equip de govern", veient les bones perspectives de l'equip de govern que
són tan optimistes, i esperançadores.... Voldria que GUSAM retornés les inversions que es van
fer l'any 2010 i l’actual, això implica uns 240.000 aproximadament, per les explicacions que ens
doneu. És i serà una empresa tan rentable que ho pot assumir i, per tant, reclamar aquests
diners, per poder pagar als proveïdors i no haver de demanar el préstec ICO a l'Estat, que
comportaria més endeutament.
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Si tot va bé com ens dieu, properament rebrem la subvenció que ens deu la Generalitat.
Repeteixo la Generalitat si no recordo malament: 800.000 euros. Amb aquestes injeccions per
part de GUSAM i la Generalitat ,tindríem capital per fer front als pagaments que es deuen.
Per tant, resolc que es faci per part de l'equip de govern les diligencies pertinents per cobrar
aquests diners de l'empresa GUSAM.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que per centrar el tema, sembla estrany que
intentin enganyar a la gent amb els diners de GUSAM i que un dia en farem un monogràfic.
Respondrà les preguntes del Sr. Morell, que ha centrat la intervenció en el tema. Respecte als
períodes, es va fer per mesos sencers i no hi havia la possibilitat de períodes curts, però amb
els temps, s’ha vist que el tema de la facturació era complicat i es fa ara i no hi ha cap cost.
El regidor Sr. Planas diu que GUSAM es dedicarà a l’aigua i tindrà un resultat tan favorable
segons els números i per això demanaven la subvenció i si això no té res a veure, ell considera
que sí i és correlatiu.
El Sr. Alcalde diu que les dades de la subvenció a GUSAM són correctes i de l’aportació del
210000 GUSAM ha fet un retorn de 37000 euros i espera que GUSAM vagi molt bé i podrà
tornar els diners, però no serà de forma immediata. Potser en el decurs d’un any, veurem
números positius i això ho podran comprovar per què a la reunió que es farà es podrà acreditar
la valoració positiva i, per tant, aquest retorn serà de forma gradual amb el pas del temps.
El regidor Sr. Planas diu que l’Ajuntament es pot endeutar amb un préstec ICO, però GUSAM
no.
El Sr. Alcalde diu que no ha dit això, sinó que els guanys s’acumularan en el decurs del temps i
no ha dit que no es pugui endeutar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze membres presents
al Ple.
El Sr. Alcalde diu que faran els dos punts següent conjuntament ja que estan lligats i és un
acord que han arribat en Junta de Portaveus.
A continuació llegeix:
4. PROPOSTA DE CONCERTACIÓ DE CRÉDIT ICO PER PAGAMENT DE FACTURES.
“Atès que d’acord amb el Reial Decret-llei 8/2011, d’1 de juliol, les entitats locals, amb caràcter
excepcional, poden concertar operacions de crèdit a llarg termini a través de l’Institut de Crèdit
Oficial per tal de cancel·lar deutes, preferentment amb empreses i autònoms.
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 23 d’agost segons la qual les certificacions i factures que
corresponen a obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagar i a
obligacions vençudes, líquides i exigibles pendents d’aplicar al pressupost 2010, les quals són
susceptibles de ser finançades amb aquesta operació, s’eleven a un total de 267.568,40 €, xifra
que respecta l’import màxim que l’Ajuntament d’Arenys de Munt pot sol·licitar segons criteri de
l’art. 6 del RD-llei 8/2011.
Tenint en compte que la durada màxima de l’operació és de 3 anys segons l’art. 8 del mateix
text.
Vist l’informe de tresoreria i l’informe favorable d’intervenció emesos el 26 i 29 d’agost
respectivament.
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Atès que la competència per formular la sol·licitud recau sobre el Ple de la Corporació segons
l’art. 9 de l’esmentada norma.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial l’autorització per concertar una operació
d’endeutament de 267.568,40 € a amortitzar en 3 anys, per tal de fer front al pagament
d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagar i d’obligacions
vençudes, líquides i exigibles pendents d’aplicar al pressupost 2010, en els termes que determina
el RD-llei 8/2011.
Així mateix, aquesta operació haurà de quedar cancel·lada, com a màxim, el 31 de desembre de
2014.
Segon.- Aprovar la relació que obra a l’expedient identificativa de les certificacions i documents
que acrediten les obligacions pendents de pagar, havent-se ordenat segons la seva antiguitat,
complint els requisits exigits en l’article 5.2 del R.D. llei 8/2011 pel que fa a l’ordre de prelació
establert i en les quals s’ha donat tracte preferent a les obligacions contretes amb els
treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses, considerant tanmateix l’antiguitat dels
documents o certificacions que acrediten la realització de la despesa.
Tercer.- Ordenar a la Secretària l’emissió dels certificats que siguin necessaris per la tramesa
d’aquesta sol·licitud i facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que donin executivitat
al present acord.
Quart.- Que es comuniqui el present acord a l’Institut de Crèdit Oficial així com a la Intervenció i
Tresoreria municipal.”
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 4/11 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL.
“Vist d’acord amb el Real Decret-llei 8/2011, d’1 de juliol, les entitats locals, amb caràcter
excepcional, poden concertar operacions de crèdit a llarg termini a través de l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO).
Vista la Providència d’Alcaldia de 23/08/11, segons el qual interessa la sol·licitud d’aquest
crèdit, i vist l’informe emès per la Tresoreria municipal en data 26/08/11 sobre la relació de
factures i el compliment de l’ordre de prelació.
Atès que d’acord amb l’art. 9.2 del RD-llei 8/2011, per tal de concertar l’operació de crèdit
caldrà ajustar-se al que disposa l’art. 52 del RDLegislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRHL) i, vist que segons aquest és preferible que
l’operació d’endeutament a concertar estigui prevista en el pressupost municipal.
Atès que en el pressupost prorrogat, que és l’actualment vigent, no està prevista cap operació
d’endeutament i que tampoc està prevista en el Pressupost 2011 aprovat inicialment pel Ple de
passat 4 d’agost, encara pendent de quedar definitivament aprovat.
Així mateix, atès que l’operació d’endeutament estaria destinada a finançar el pagament de
factures de les quals algunes ja s’ha reconegut l’obligació de pagament en l’exercici anterior, i
que per aquests casos no procedeix dotar crèdit en l’estat de despeses, fet que provoca un
desequilibri positiu del pressupost.
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Vista la proposta elaborada pel Regidor d’Economia en data 26/08/11, vistos els informes
emesos per la Intervenció el 29/08/11 i vist el que disposen els articles 177 i ss. del TRHL, i els
articles 35 i ss. del RD.500/1990, i els article 8 i 10 de les Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 04/11 segons el següent detall:
DESPESA

INGRES

SUPLEMENT DE CREDIT
corrent:

13
13
14
15
16
16

320
324
337
342
231
231

22000
22606
22606
21200
22798
48001

MATERIAL HIGIÈNIC I DE NETEJA PER ESCOLA
1.740,55
CURSOS D'ATENCIÓ SOCIAL, FORMACIÓ I APRENENTATGE MUSICAL
1.284,93
ACTIVITATS I FESTES DE JOVENTUT
336,30
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
443,79
SERVEIS INTERGRALS DE BENESTAR SOCIAL
376,48
AJUTS PROTOCOL D'EMERGÈNCIA SOCIAL
31,41

17
20
20
20
20
20
20
20
20
31
31
31
32
32
32
32
32
35

313
920
920
920
920
920
920
920
920
162
162
171
150
155
155
155
160
130

22700
21300
21302
21600
22102
22204
22300
22700
22706
22701
22706
22003
21200
21001
21300
22700
22103
22706

CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI
MANTENIMENT MAQUINÀRIES I INSTAL·LACIONS DIVERSES
MANTENIMENT DE FOTOCOPIADORES
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS
GAS EDIFICIS MUNICIPALS
TELÈFONS MÓBILS
TRANSPORTS I MISSATGERIA
NETEJA I ACONDICIONAMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT JURÍDIC
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
RECOLLIDA D-ESCOMBRERIES I TRASTOS VELLS
MATERIAL DE JARDINERIA
MANTENIMENT DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES
MANTENIMENT MAQUINÀRIA DE LA BRIGADA
NETEJA DE COLECTORS I CANONADES
GASOIL MAGATZEM I CARBURANT VEHICLES BRIGADA
SERVEI DE GRUA

DESPESA

INGRES

348,11
7.635,08
92,39
1.301,46
648,63
2.224,30
178,27
2.455,58
930,79
819,62
1.770,00
505,50
412,73
2.782,96
58,48
1.459,08
122,16
1.000,26

capital:

20
20

920 62500 MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
920 63201 INVERSIONS A EDIFICIS MUNICIPALS

1.035,01
8.227,00

FONT DE FINANÇAMENT:
NOU INGRES:
capital:
23 91300

PRÉSTECS A LL/T DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC
38.220,87

267.568,40
267.568,40

”
El Sr. Alcalde fa un incís, dient que aquestes factures són de principis d’any i no estaven al
pressupost, ja que estava prorrogat. Tot seguit, continua llegint la proposta:
“Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de
forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública de quinze dies no hi
ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
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El Sr. Alcalde aclareix que les factures incloses són de 2010 i principis de 2011, és un
instrument que ha posat l’Estat espanyol a l’abast de l’ajuntament i pensa que s’ha d’aprofitar
perquè no fer-ho suposaria no pagar proveïdors.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: ”Un cop revisada la
documentació, i prèvia assistència a la Comissió Informativa, hem valorat la necessitat d’acollirnos a la línea de crèdit ICO.
Està clar que els moments econòmics que estem passant fan que els municipis quedin amb
notables mancances de finançament i hagin de fer els possibles per liquidar deutes pendents
de pagament, sobretot si són de la petita i/o mitjana empresa.
Tot i això, fem una crida a l’actual equip de govern per evitar que el deute del nostre ajuntament
vagi en augment.
Creiem del tot necessari la creació d’una junta de compres on el proveïdors ajustin preus i
s’eviti també l’especulació per part de les empreses que subministren als ajuntaments.
Cal també ser acurats en les factures i veure realment la necessitat i prioritat de les mateixes.
Un ajuntament és una gran empresa on els diners gestionats són de tots els vilatans, la
honradesa, la dedicació, el coneixement de l’economia és fonamental per evitar l’endeutament
innecessari.
Valorem positivament l’esforç que s’està fent.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “La proposta de sol·licitar un crèdit
a l’ICO presenta la disjuntiva, per una banda, de l’endeutament a un tant per cent que
reconeixem elevat i, per l’altre, el pagament de factures a proveïdors de l’Ajuntament
corresponents a l’any 2010.
En aquest cas, el PSC està a favor de la decisió presa, prioritzant els proveïdors perquè creiem
que primer són les persones i, més encara, les que ara ho estan passant malament, com
autònoms i petites i mitjanes empreses i, per altra banda, des d’un punt de vista més
materialista hem tingut en compte també que molt sovint l’impagament de factures genera
interessos.
Finalment, l’estudi dels detalls pel que fa a la quantitat sol·licitada, la destinació i l’ordre de
pagaments queden reflectits en la proposta i creiem que s’ajusten a les normes que fixa l’ICO.
Per tot l’esmentat, hi votarem a favor.”
D’altra banda, el regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, en relació amb el punt 5 de l’ordre
del dia, diu textualment: “Poc a dir en aquest punt, el considerem un tràmit que s’ha de fer com
a conseqüència d’haver aprovat el punt anterior. Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que votaran a favor però considera que no
hauria de ser l’Ajuntament que s’endeutés.
El Sr. Alcalde diu que s’està treballant en la Junta de Compres des del primer dia que es van
incorporar i és un element essencial per abaratir costos i, respecte a l’endeutament, no
l’augmentem, sinó que fem un canvi i, o fem això, o no paguem proveïdors, malgrat que ens
surt molt car, s’ha de donar una sortida al proveïdors.
Posada a votació la proposta del punt 4, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze
membres presents en el Ple.
Posada a votació la proposta del punt 5, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze
membres presents en el Ple.
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6. MOCIÓ DEL GRUP ERC PER A L’OBERTURA DE DADES MUNICIPALS A L’ABAST
DE TOTA LA CIUTADANIA I LA TRASPARÈNCIA INFORMATIVA.
El regidor Sr. Sánchez diu textualment: “En relació a la moció que anem a presentar el regidors
i regidores del grup municipal d’ERC a l’ajuntament d’Arenys de Munt, m’agradaria abans
exposar unes consideracions que crec importants destacar abans d’entrar en la part expositiva
de la proposta.
Aquesta moció està pensada en clau de poble i la proposta s’ha treballat de manera que pugui
ser assumida per l’equip de Govern. Un govern que vol apostar per l’enfortiment de la
democràcia participativa i la transparència informativa, prioritats coincidents en la moció que
avui portem a votació. Els regidors i regidores d’ERC fem una proposta pensada en clau de
poble, impulsar el que anomenem Govern Obert, que ajudarà a què la ciutadania pugui tenir
una opinió més fonamentada sobre la gestió pública i al mateix temps millorar la seva
percepció respecte a la seva l’administració més propera, l’ajuntament d’Arenys de Munt.
La nostra proposta de Govern Obert es va presentar a la comissió informativa del passat mes
d’agost amb vocació de ser millorada amb les aportacions de la resta de grups polítics. Així ho
vaig fer palès a la comissió informativa, i encara som a temps d’incorporar millores si vostès ho
consideren oportú. Seria una satisfacció haver de retirar la moció perquè els regidors de l’equip
de govern i de l’oposició volen fer aportacions.
Els regidors i regidores d’ERC som conscients que introduir canvis en el sistema informàtic
municipal, el web municipal, i implementar nous sistemes de col·laboració entre diferents
departaments de l’organigrama municipal té un cost, i per tant, a la moció hem adjuntat un breu
informe sobre com implantar el Govern Obert sense que requereixi dedicar-hi moltes energies,
recursos i diners. Una primera fase d’implantació del Govern Obert a l’ajuntament d’Arenys de
Munt és en base a cost zero a partir d’un conjunt de serveis limitat però amb una gran
potencialitat de creixement amb vocació d’ampliar-se amb els anys fins assolir el màxim grau
d’implementació en la gestió pública municipal.
A partir d’aquesta primera fase d’implantació, amb un conjunt limitat de serveis, el procés
d’obertura de dades de l’Ajuntament d’Arenys de Munt pot continuar de manera gradual i
sempre coordinada amb la necessària implementació de noves dinàmiques de col·laboració
interna en l’estructura organitzativa de l’ajuntament. Aquest gradualisme en la seva
implementació permet que, sense pressupost municipal, ni finançament, aplicar conceptes del
Govern Obert en diferents serveis que es poden oferir des del web municipal.
El regidor que els hi exposa aquestes consideracions, creu fermament en la viabilitat de la
proposta i la seva oportunitat. Pensem en clau de poble, i per tant, els hi demano que votin la
moció en clau de poble, no de partit. No tinguin en compte les sigles que la presenten, ni tan
sols la persona que ho fa, pensin en la proposta mateixa, si els sembla interessant o si cal
millorar-la encara més i, en aquest cas, nosaltres estaríem encantats de retirar la moció per
treballar-la conjuntament amb la resta de partits polítics de govern i oposició.
Senyors i senyores regidors, facin ús de la seva llibertat de vot per votar una proposta que
nosaltres, entenem com molt bona per Arenys de Munt i que ajudarà a millorar els serveis
municipals i la qualitat de vida dels nostres ciutadans, que és en definitiva el que tots volem.
Acabada aquesta introducció procediré a la lectura de la moció.”
A continuació llegeix el text de la moció:
“En una veritable democràcia és essencial que la ciutadania tingui accés a la informació que es
trobi en poder de qualsevol ens públic o de qualsevol entitat privada que realitzi funcions
públiques, i així poder tenir una opinió fonamentada i participar de manera real i efectiva en
totes aquelles matèries que els afecten.
El dret d’accés a la informació és el dret de tota persona de demanar i rebre informació
d’entitats públiques, així com d’entitats privades en la mesura que aquestes exerceixin funcions
publiques. El dret obliga les entitats públiques a publicar informació sobre les seves funcions i
despeses de manera proactiva. Aquest dret és també conegut com el dret a saber o llibertat
d’informació.
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Algunes organitzacions estan encapçalant arreu del món la denúncia i la lluita a favor de
l’accés a la informació i de l’establiment de governs oberts. Entre les més destacades es troben
Transparency Internacional, Accés Info, Coalición Pro Acceso, Govern Obert i el moviment
15M.
El dret d’accés a la informació és un dret humà reconegut pel dret internacional, per nombroses
constitucions, i per lleis nacionals en més de 80 països del món. No obstant això, l’estat
Espanyol és l’únic estat membre de la Unió Europea amb més d’un milió d’habitants que no té
una llei específica reguladora del dret d’accés a la informació.
A Catalunya, la ponència parlamentària que ha d'elaborar una proposició de llei de
transparència i accés a la informació pública va quedar constituïda dimecres, 6 de juliol. La
iniciativa conjunta dels grups parlamentaris de crear aquesta ponència es fa ressò de la reflexió
de l’Oficina Antifrau incorporada en la Memòria del 2009.
El grup d’ERC d’Arenys de Munt considera que l’accés a la informació en mans de les
institucions públiques per part dels ciutadans, propietaris legítims d’aquesta informació, és un
dret fonamental pel qual l’ajuntament d’Arenys de Munt ha de vetllar.
Vist que l’obertura d’informació en mans de les administracions públiques, permet als ciutadans
accedir a dades reals, contrastades o empíriques per formar-se una opinió, i poder participar en
aquelles qüestions que els afecten, la qual cosa enforteix la democràcia participativa.
Atès que la transparència i claredat informativa, fomenta la integritat, l’eficàcia, l’eficiència i la
responsabilitat de les institucions públiques.
Vist que tenir accés a les dades de l’administració garanteix la transparència, l’eficiència i la
igualtat d’oportunitats a l'hora de crear valor. La transparència perquè es poden consultar i
tractar dades que vénen directament de les fonts oficials, l’eficiència perquè ciutadans i
organitzacions poden crear serveis de forma més ajustada en col·laboració amb l’administració;
i la igualtat d’oportunitats perquè l’accés és el mateix per a tothom.
Vist que les dades obertes permeten la consulta i la creació d’aplicacions, i en especial de
programari per al seu tractament, i ajudar a dinamitzar l’activitat econòmica de les empreses
que podran disposar, d’una manera àgil i ràpida, de gran quantitat de dades que poden fer
servir.
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 fomentarà en el seu web municipal, l’obertura de
dades públiques d’acord amb els 8 principis del moviment open government data, posant a
l’abast de la ciutadania i les empreses dades públiques municipals en formats digitals,
estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Aquests
principis són:
1) Totes les dades municipals han d’estar disponibles, complertes i en format
digital.
2) Les dades publicades han de ser originals i amb un nivell de granularitat més
detallat possible.
3) Les dades s’han de publicar i actualitzar tan aviat com sigui possible per
preservar el seu valor.
4) Les dades han de ser accessibles pel conjunt més ampli possible d’usuaris i pel
ventall més ampli possible de necessitats.
5) Les dades s’han de poder processar automàticament.
6) Les dades han d’estar accessibles per a qualsevol ciutadà.
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7) Les dades han d’estar disponibles en formats sota llicència de propietat
obertes.
8) Les dades han de ser d’ús lliure.
Segon.- L’Ajuntament d’Arenys de Muntí utilitzarà i promourà la utilització de les eines web 2.0
i del programari lliure, afavorint un rol actiu de la ciutadania en la generació de continguts i
contribuint al desenvolupament de programari d’ús gratuït per a la comunitat.
Tercer.- Traslladar aquest acord a Open Government Data www.opengovernmentdata.org, grup
de treball de la Open Knowledge Foundation.”
El Sr. Alcalde diu que a la comissió li van proposar retirar-la per poder-la treballar i vostè va
reiterar de forma ferma que no volia posposar-ho, avui tampoc s’ha tractat el tema a la Junta de
Portaveus i pensen que la proposta està així i l’equip de govern farà la seva valoració.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “En l’anunciat de la moció crec
que, tant el PSC com tots els partits polítics, hi podrien estar d’acord doncs es parla de les
dades municipals a l’abast de la ciutadania i la transparència informativa. Per tant, sembla clar
que el punt on es pot entrar en conflicte ha de ser el cost econòmic de posar el servei en
marxa. En el escàs temps que hem tingut per consultar la documentació Govern Obert, que ens
han fet arribar, els nostres assessors han coincidit en el cost zero de la fase inicial que
lògicament comporta un conjunt de serveis limitats tal com es fa veure en el document rebut.
Entenem que aquesta és la intenció de la proposta, posar en marxa aquesta primera fase i
deixar un camí obert per a futures incorporacions quan les finances municipals ho permetin.
Per tant, hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que l’Ajuntament dedica molt de temps a posar
eines per arribar als ciutadans i comparteixen la filosofia al 100% i es pot veure a la web, on es
posen tots els temes importants. A més, a través de CONSENSUS s’està fent l’ordenança de
participació i el que proposen és un tema de futur, però per ara només hi ha un fonament del
que ha de ser.
El regidor Sr. Galceran, en nom del Govern, diu textualment: “El concepte web 2.0 és un
concepte utilitzat en un nou tipus de pàgines web, caracteritzades sobretot per un alt nivell
d’interacció dels seus visitants amb els administradors de la pròpia pàgina i entre ells mateixos,
mitjançant diferents tipus d’aplicacions, i un alt nivell d’accessibilitat a la informació disponible i
actualitzada.
Tenint en compte la proposta realitzada, podem dir que la pàgina web de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt ja disposa de diferents eines o aplicacions característiques del concepte web 2.0, o del
que es podria considerar com a tal, com poden ser el Facebook i el Twitter, que són xarxes
socials on totes les persones interessades poden interactuar entre elles i amb la pròpia
administració sobre els temes d’actualitat del nostre poble. A més, també es disposa d’un bloc
referent a les obres i el progressos que es realitzen en aquest sentit o una bústia de
suggeriments i queixes.
D’altra banda, en referència a l’accessibilitat per part dels usuaris a la informació que desitgin, i
tenint en compte la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, la creació d’una pàgina web 2.0 suposa la instal·lació d’un programari que
permeti als usuaris aquest accés, del qual s’ha consultat a dues empreses diferents, obtenint
com a resultat un pressupost excessivament costós per assumir-lo en aquest moments. Això
sense oblidar que no només es tracta del sistema en si sinó també de tenir la persona
adequada per fer-se càrrec del manteniment, actualització etc.
Cal recordar, però, que amb aquest govern l’Ajuntament, en relació a la seva voluntat de
claredat i transparència, des del primer dia ha posat a disposició de tots els vilatans i vilatanes
d’Arenys de Munt dades relatives a la gestió de l’Ajuntament, fent referència a l’estat del deute,
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les despeses de personal o amb accés a les actes complertes dels plens municipals, intentant
així que la informació sigui el més actualitzada i transparent possible.
Per altra banda, GUSAM, per la seva part, ja està gestionant la informació a través d’una
intranet interna i els ciutadans autoritzats ja hi accedeixen des de fa més d’un any.
Per tant, una de les bases per assolir un govern obert és aconseguir que les persones puguin
accedir a la informació que posseeixen les institucions públiques. Un govern obert no és parlar
de què les administracions posin totes les seves dades sense més a l'abast dels ciutadans, sinó
que els ciutadans tinguin accés a la informació i que les dades estiguin exposades d'una
manera assequible, llegible, comprensible, estructurada i reutilitzable per qualsevol persona
física o jurídica.
Amb l'obertura de la informació i l'accés dels ciutadans, s'aconsegueix millorar els nivells de
transparència, els ciutadans poden formar-se una opinió objectiva sobre l'estat de la societat,
les institucions públiques i la gestió d'aquestes; s'evita la corrupció; es fomenta la participació
pública en les decisions de govern; augmenta la qualitat dels processos de decisió política;
permet als ciutadans i les organitzacions socials fer valer els seus drets; fa créixer la confiança
dels ciutadans en els processos de govern; augmenta l'eficàcia en l'administració pública, i per
tant la seva competitivitat, legitimant l'acció dels que la gestionen.
Per a què aquesta voluntat es pugui portar a terme i de forma realista, s’ha de materialitzar des
de l’òptica i el convenciment que també cal intervenir en altres aspectes de funcionament de la
pròpia organització.
És en aquest sentit que actualment poques organitzacions es plantegen la creació d'un lloc web,
que no estigui dotat d'eines de gestió per actualitzar continguts (CMS), que disposi de zona
privada per millorar la gestió interna (Intranet) o incorpori aplicacions avançades que permetin
millorar la seva relació externa (Extranet).
L’equip de govern, tampoc.
D'altra banda, també s'ha popularitzat la presència en Xarxes Socials (Facebook, twiter o tuenti)
de manera que les organitzacions aspiren a tenir presència i dinamitzar els seus serveis a
través d'elles.
Per tot això existeixen eines basades en Programari Lliure que faciliten la implantació
d'aquestes tecnologies al mateix temps que permeten que tots els desenvolupaments a realitzar
siguin programats utilitzant eines de codi obert i estàndards àmpliament estesos (SOA, Portlets,
AJAX, etc.) els quals permeten la seva integració amb altres plataformes i la seva evolució
futura.
Així doncs, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, plenament conscient que el
context de crisi actual pot condicionar el desenvolupament d’aquest projecte, però també
convençut que aquest es el camí a seguir, s’ha marcat com a objectiu per aquesta legislatura
treballar en la implantació d’un sistema de gestió perquè en diferents fases, el ciutadà d’Arenys
de Munt percebi un apropament de la seva administració a partir de la modernització de les
seves estructures de funcionament.
És per això que ens trobem en la fase inicial del projecte iniciat aquest setembre i estem
treballant en.:
•Unificació i normalització de la informació
•Creació d'eines de col·laboració.
També és sabut que es treballa amb una gran quantitat de documents, la majoria encara en
format paper. De fet, el problema al qual ens enfrontem ara és com gestionar aquesta
documentació de forma àgil i efectiva, evitant pèrdues de temps, mantenint un control de
versions, identificant l'autor dels mateixos, catalogant en diferents categories i, associant-los
d'un sol cop d'ull a informació útil.
La prioritat inicial es dirigeix a aconseguir l’eficiència administrativa orientada a la creació d'un
dipòsit d'arxius i continguts, emmagatzemant tota la informació en un mateix sistema per així,
poder efectuar-ne un control, seguiment, recerca i organització de tots els documents i arxius
digitals.
Després de la fase inicial estem estudiant tota una altre sèrie de conceptes encara per acabar
de desenvolupar tals com:
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• Assignació de les Polítiques de Seguretat perquè cada usuari o perfil tingui accés a la seva
informació.
• Dinamització a través de xarxes socials.
• Explotació de tota la informació mitjançant navegador web.
• Utilització de Sistemes de Missatgeria Unificada (SMS, correu electrònic, etc.)
• Preparació de la Plataforma per a la seva integració amb dispositius mòbils i Smartphones.
• Distribució automàtica d'informació mitjançant web 2.0 i RSS.
Els continguts han d'estar actualitzats i estructurats correctament per arribar als veïns de forma
clara. Serà en aquest moment quan és podran plantejar dinàmiques de participació de l’usuari
d’una formà àgil i dinàmica. En tot això estem treballant.
I també, per tot això, creiem que una proposta del tipus de la que es fa des d'ERC seria
acceptable. Feta però en els termes que es fa, resulta ja més difícil d'acceptar.
En primer lloc, s'ha de dir que la implantació d'una estratègia d'accés a la ciutadania des
d'una administració pública local respon necessàriament a la voluntat política de la formació
política que exerceix les funcions de govern.
En aquest sentit, la CUP té el seu model recollit en el seu programa electoral i CiU també té la
seva proposta. Potser, i com ja s'ha insinuat en d'altres ocasions des de l'oposició, aquestes
dues propostes no siguin del tot coincidents. Però, també com ja hem repetit en més d'una
ocasió, la voluntat del poble va ser la d'un govern format per més d'una formació política. I per
això, des de la CUP s'ha optat per aconseguir punts de trobada que, en el terreny que ara ens
ocupa, no creiem pas que sigui difícil.
Però en aquest govern múltiple i divers però decidit així pel poble sobirà també hi té cabuda la
proposta d'ERC. I tant! Però en tant que ERC no opti per compartir també el govern, el model
d'administració electrònica que la CUP decideix portar endavant és el que resulti del pacte
amb CiU, de manera que el que aquest equip de govern portarà a la pràctica no pot ser ni
serà cap altre que el que resulti de la conjunció de les propostes de la CUP i de CiU, fins al
moment.
Però hi ha més raons per rebutjar la seva proposta.
La seva proposta creiem que és poc concreta, és ambigua. Pot ser útil, i ho creiem
fermament, com a tret de sortida d'un debat parlamentari enfocat a l'aprovació d'una llei sobre
aquest assumpte. Vostès mateixos ja han anunciat la constitució d'una ponència
parlamentària per tal d'iniciar els tràmits per a l'elaboració d'una llei. Perfecte! És allà on,
creiem, correspon portar aquestes propostes. I en aquest sentit la votaríem a favor.
Però no ens equivoquem. El Govern Obert, així, en majúscules, no el farem a Arenys de
Munt. I això no vol pas dir que a Arenys de Munt no es podem aplicar polítiques de Govern
Obert. Ho farem, sí, però no de manera individual, aïllada i desconnectada de la resta
d'administracions públiques, locals o no.
Per això, el marc d'una llei és absolutament imprescindible i per a la pràctica el que aquesta
futura llei estableixi ens hi trobaran. Però no per a posar-nos a executar només uns principis.
Mirin. No és la nostra competència ni ho pot ser. Això ha de venir fet, respectant allò que sigui
de competència municipal o que resulti ajustable en funció de la mida de cada municipi. Però
nosaltres no ho podem inventar.
Nosaltres, com a municipi, no podem concretar els principis que vostès ens proposen. Ens
equivocarem, segur. I no ens correspon.
Mirin, cal concretar els principis que vostès ens proposen. Repassem-ho.
1 – "Totes les dades municipal". Sí, però cal concretar què són dades municipals i què és
mera informació. I d'allò que són dades municipals cal determinar quines són rellevants a
l'interès públic i general. Nosaltres no ho podem determinar ni fer-ho de manera diferent que a
Arenys de Mar o a Caldetes, o a Figueres.
Altrament serà un caos. Talment com ja ho són les mateixes web municipals, cada una de qui
l’ha creada. Són molts els ciutadans del nostre país que es relacionen amb diversitats
d'ajuntaments però també són moltes les empreses que s'hi relacionen i amb una activitat
econòmica al seu darrere. Intentin vostès valorar el cost d'ineficàcia que significa per a
aquestes empreses, o d'altres activitats socials, el trobar-se amb gairebé un miler de webs
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municipals diferents.
2 – Ens demanen una granularitat el més detallada possible. Depèn de quina sigui la finalitat i
intenció de les dades. I depèn de l'ús que l'usuari aspiri a fer-ne. No aspirem pas a donar
granularitat pel sol fet de donar-la si al seu darrere no podem valorar que això té una eficàcia
vers la col·lectivitat. Entre d'altres raons perquè és aquesta ciutadania la que en darrer terme
acabarà pagant amb els seus impostos tal granularitat.
I així podríem anar desgranant cada un dels vuit principis que ens proposen. Insistim, no
correspon fer això a un municipi com Arenys de Munt, li ha de venir fet en una gran part.
Però és que tampoc podem deixar passar per alt que durant els darrers dos governs
socialistes justament ha estat ERC qui ha conduït les polítiques en Societat de la Informació i
cal reconèixer que no se n'ha sortit pas. Per posar un exemple concret. On han quedat dins
de l'Administració de la Generalitat la implantació del programari lliure que ara ens proposen
dins de l'Ajuntament? Desaparegut del tot. Si no ho han aconseguit fer des d'una posició de
govern, ni que sigui autonòmic, no ens sembla pas que ho puguin aconseguir des d'una
situació de no govern i en un municipi mitjanet -per ser modestos- on, creiem, no correspon
fer això.
Ens parlen de formats oberts. No pateixin. Ben aviat els veuran en la pagina web de
l'Ajuntament. Però no hem d'oblidar que la informació ha de ser accessible abans que res i
usable pels ciutadans, i avui per avui, no podem perdre de vista que tothom és capaç
d'accedir a un fitxer d'Excel o de Word. I si algú ha tingut problemes, nosaltres som els
primers interessats en conèixer-los per a posar fil a l'agulla. Però en la situació econòmica
actual, pocs recursos econòmics i ben pocs esforços es podran destinar a fer Governs Oberts
a l'engròs.
Sabrien vostès com explicar als nostres veïns que els fem un Govern Obert però no podem
netejar les fulles de la Riera? Nosaltres no en sabríem. I tampoc pretenem fer-ho. Hi ha unes
prioritats i, francament, els experiments en Societat de la Informació no deixen de ser
interessants però potser millor deixar-ho per a moments de vaques grasses.
Les dades, especialment les econòmiques, són a disposició de tots els grups polítics amb
representació en aquest Ple i són a disposició de tots els ciutadans. Faltaria més! I ho hem
deixat ben palès recentment amb l'obertura d'un procés de participació ciutadana per a
l'elaboració de les ordenances fiscals o del proper pressupost municipal. Ara bé, no es pot
confondre el que les dades estiguin a disposició de tota la ciutadania amb que es posin
indiscriminadament a disposició pública. Són dues coses ben diferents.
I, si us plau, no juguin amb les paraules. La moció que ens proposen tracta d'igual manera les
dades que la informació i són coses ben diferents que requereixen un tractament i
consideració igualment diferents. No confonguin "informació" amb "dades" ni ho facin
confondre al nostres veïns. "Informació" és el contingut d'aquest Ple. Un contingut que, a
petició d'una reiterada exigència des de l'oposició i coincident amb la voluntat d'aquest equip
de govern, demà tindran, vostès i tots els ciutadans, a la seva disposició. I ho tindran en
format MP3 que, fins on nosaltres coneixem, tots els nostres veïns poden reproduir sense
problemes. Però, si us plau, no ens demanin ara que ho posem a disposició també en OGG,
en SIP (*1) o en JPEG (*2).
Donarem suport, això sí, a qualsevol proposta relativa a Govern Obert que proposi la
promulgació d'una llei de caràcter general, tant si es fa a nivell autonòmic com a nivell estatal,
d'això no en farem una qüestió nacional. Però no a una proposta en clau local. Tot els nostres
veïns tenen accés a les dades que precisin per a les seves activitats ordinàries i els grups
polítics les tenen per a les seves obligacions polítiques. Podem fer més, cert. I ho farem, però
dins del marc del pacte en l'equip de govern, un equip de govern en el que vostès, ho sabem,
hi són convidats.
Per tot això, creiem que no podem acceptar aquesta moció i hi votarem en contra.
I ja més concretament estudiant i aprofundint amb el tema OPEN DATA, ens han sorgit alguns
dubtes:
Ens preguntem: qui actualitza les dades a les quals té accés el ciutadà?
Com es lliguen les dades a la pàgina web?
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Això ho fa el programa de forma automàtica?
Som conscients que no tenim tècnic informàtic?
S'ha de crear aquest lloc de treball per mantenir una pàgina web?
Dels ajuntaments de pobles similars al nostre que hem consultat hem vist que cap ajuntament el
fa servir.
Potser això està en relació al seu cost no tant tècnic o informàtic com de mà d’obra i o
manteniment?
Per acabar recordar que hi ha aprovades mocions en relació al tema com per exemple la del 18
d’octubre de 2005 sota el nom de PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL PROGRAMARI
LLIURE, que tothom pot recuperar al web municipal.
Per tot això creiem que no podem acceptar aquesta moció i hi votarem en contra.”
La regidora Sra. Vázquez diu que des del programa electoral de la CUP, a participació, punt 6,
hi ha l’Ajuntament en línia, una proposta més agosarada i que ja es porta a terme.
El regidor Sr. Sánchez diu que quan porta una cosa, la porta fins al final, ell ha adjuntat un
informe i demostra el cost zero de la primera fase. Diu que sí que hi ha hagut fermesa perquè
la moció es va presentar a l’agost i no s’havia fet res i ara s’ha arribat a la convocatòria del Ple i
no se’ls han fet aportacions i a la comissió li van dir que ho podrien continuar parlant, però no
s’ha fet res aquesta setmana.
Diu el Sr. Galceran que la nostra pàgina web ja és una mica 2.0, però no hi està d’acord, ja que
està desordenada. Troba interessant l’Ajuntament en línia però ells parlen de posar al web
informació i dades que no siguin protegides, ells no parlen d’entrar amb claus, sinó d’una cosa
diferent i complementària del que ja es fa i per això van fer l’informe adjunt; com crear canals fit
que es pot fer en una tarda; perquè ara la informació s’ha d’entrar a web o apuntar al servei de
premsa, també es podria explicar els serveis a donar als ciutadans com tenen, aspirin que la
informació sigui en format .xls que es pugui treballar. Consideren que no hi ha voluntat
d’aprovar aquesta moció.
Sobre la necessitat d’una llei, ells parlen d’Open Data, és a dir, no de dades restringides, i el
govern les ha de determinar. No és necessària una llei i es podria preguntar a la ciutadadania.
Explica que l’Ajuntament de Badalona té uns serveis limitats però amb una gran potencialitat,
es pot descarregar un fitxer amb les actuacions que l’Ajuntament desenvolupa, també es fa al
govern d’Astúries i altres llocs i ells pretenen una cosa molt senzilla i econòmica i parla com a
regidor d’Arenys de Munt, no es fa responsables d’errors d’altres municipis.
El cost real és zero i això ho manté amb fermesa.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que sap que l’Ajuntament de Badalona ho té, i
convida a què tots se seguin en un lloc i pactin, ja que és un bé pel poble.
El regidor Sr. Galceran diu que no estan tancats i ja estan treballant i la web municipal ha fet un
gir. Comenta que no ha dit que tinguem 2.0, sinó aspectes d’ells. Explica que han entrat a webs
i segur que són de cost zero però algú les ha de mantenir i nosaltres no tenim un tècnic.
El regidor Sr. Sánchez diu que de la mateixa manera que es penja un pressupost, es poden
penjar dades econòmiques en format obert i que es mantingui en format excel i no necessiten
manteniment. Crear canals srs tampoc té cost, la noticia es penja i el que fa referència als
serveis també es poden penjar. No entenen el tema de costos i comenta que la CUP els parla
d’entrar al govern per a poder portar tot això, quan des de l’oposició es poden agafar idees.
El Sr. Alcalde diu que s’està treballant en un ajuntament obert. Certament no farà una anàlisi
tècnica perquè no ho és, però és complicat fer una moció i portar-la a Ple, malgrat que és més
difícil desenvolupar-la i treballar-la amb posterioritat i això no es veu des de l’oposició; ells
estan treballant en un encaix del govern, i aquesta proposta, des de l’oposició, s’ha de fer
encaixar també; però si s’aprova, mai es portarà a terme com voldria el grup ERC, ja que no
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estan al govern; per tant, tindrien un desencís i desprès arribarien les crítiques i ells no volen
això. El govern obert és interessant i segurament s’acabarà encaixant a la proposta del govern i
si estesin dins podrien poder-ho treballar conjuntament.
Posada a votació la moció, la mateixa queda denegada per cinc vots a favor dels regidors
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En
Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP; i set vots
en contra del Sr. alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i 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 i Na Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU.
7. MOCIÓ DEL GOVERN PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER
LA INDEPENDÈNCIA.
La regidora Sra. Carreras llegeix:
“El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava
exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania
en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent
dins de la Unió Europea.
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat
de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans.
El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a
Barcelona.
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de
Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de
2010. Moviment del qual Arenys de Munt també forma part.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que
en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut
d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris
no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus
interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els qual també forma part el
d’Arenys de Munt, volem impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per
avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;
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És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de formar part, pels tràmits
legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació d’ens locals amb la
denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte final de defensar
l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i
conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble
català.
Segon.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar en la
redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació ‘MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA’.
Tercer.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva i de Vic pel seu
coneixement i als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Entenem perfectament que el
municipi bressol de les consultes per la independència, on 8 dels seus 13 regidors pertanyen a
formacions independentistes, vulgui manifestar la seva voluntat de formar part de l’associació
de municipis per la independència.
Suposem també que la moció comptarà amb el suport de l’altre soci de govern que tot i que
evita la paraula independència ens parla del màxim de sobiranisme que el poble decideixi.
Dos propostes licites i no fàcils de portar a la pràctica.
Doncs bé, seguint en el terreny de les empreses difícils, el PSC té un projecte per Catalunya
potser encara més utòpic, la construcció d’un estat federal, no ja dins de l’Estat espanyol, sinó
en el marc d’uns estats units europeus.
Així doncs, permetin-me que esperant una moció que proposi que ens adherim a l’associació
d’estats federals europeus, en aquesta m’abstingui.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Arran de la primera consulta per
a la independència aquí a Arenys de Munt, el dia 10 de setembre de 2009, el moviment
independentista ha anat creixent i estenent-se com una taca d’oli.
Aquest moviment que comença des de la ciutadania, entitats i associacions, s’expandeix ara
als municipis, en un procés ascendent cap a les institucions del país fins arribar a l’últim esglaó:
el Parlament de Catalunya.
L’ajuntament d’Arenys de Munt es va adherir al moviment de municipis exclosos de la
Constitució espanyola, juntament amb més d’un centenar de pobles d’arreu de Catalunya. Avui
decidim que el nostre poble s’adhereixi a l’Associació de municipis per la independència, entitat
que a la tardor es constituirà formalment.
Estem a prop d’aconseguir el que molts catalans i catalanes hem estat somniant durant anys;
ara cal que tota la societat catalana i les seves institucions vagin en una sola direcció:
l’assoliment d’un estat propi.
Per tant, el vot del grup municipal d’ERC serà afirmatiu.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que sempre ha dit que és millor sumar que
restar, però que aquest tema considera que no s’ha de tractar en el Ple, ja que no és l’òrgan
adient.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la iniciativa surt de Vic i El Port de la Selva,
un és un alcalde d’Unió Democràtica i l’altre de Convergència, diu que CIU ha lluitat tot el tema
de l’encaix de Catalunya en l’Estat però cada vegada tenen més clar que no els volen i diu al
PSC que també parla d’independència i que també podem parlar de la independència oposantse a la mateixa. Votaran a favor.
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El Sr. Alcalde diu que si volem participar com a estat federal, primer haurem de ser
independents, i sobre el cost pel poble d’Arenys de Munt, ara no ho sabem, però el que està
clar és que la independència tindrà beneficis, uns 3000 euros per persona i any i amb això es
poden fer moltes coses.
El regidor Sr. Planas diu que tal com l’escolta, ell té un punt de vist diferent. Ell és català i vol el
millor de Catalunya i ha nascut aquí i considera que ara mateix hi ha altres prioritats com la crisi
i que pot donar altres dades econòmiques i que no li pertoca parlar aquí d’aquesta tema.
El regidor Sr. Morell diu que el projecte del PSC és un estat federal, però no passa per la
independència, tal i com es planteja.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i 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, N’Elena Navarro i Sanchís, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i En Josep Sánchez i Camps, dels grups CUP, CIU i ERC; una abstenció del regidor
En Santiago Morell i Capellera, del grup PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i
Freixas, del grup PP.
8. MOCIÓ DEL GRUP PSC CONTRA LES RETALLADES A LA SANITAT PÚBLICA.
El regidor Sr. Morell diu que finalment s’ha fet una moció conjunta amb les aportacions del grup
ERC i la CUP i la mateixa ha quedat de la següent manera:
“La sanitat és un dels pilars fonamentals de l’Estat del benestar. L’article vint-i-tres de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions
d’igualtat i gratuïtat als serves sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que
estableixen les lleis. En el mateix sentit es recull en l’article quaranta-tres de la Constitució
Espanyola.
En aquests mesos de legislatura el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat un Pla
de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic i ha encarregat als centres
hospitalaris plans de xoc, amb l’objectiu de reduir la despesa en un 10% dels recursos
pressupostaris i financers.
Aquestes mesures han vingut acompanyades d’un allau d’anuncis de retallades que afecten les
prestacions, amb tancament de quiròfans, plantes senceres i llits dels centres hospitalaris.
Aquestes retallades, moltes de les quals ja s’estan aplicant, provocaran l’increment de les
llistes d’espera i la reducció del personal sanitari, perjudicant greument el dret de la ciutadania
a una assistència digne i de qualitat.
Aquest procés s’està realitzant sense diàleg i consens amb tots els sectors implicats, està
provocant el rebuig generalitzat de tot el personal sanitari, que ha manifestant que les
retallades poden provocar danys irreversibles en la sanitat pública i el canvi del model sanitari
de Catalunya. Així mateix, aquestes mesures estan generant una gran alarma entre la
ciutadania.
Un Pla de mesures per garantir la sostenibilitat no es pot aprovar ni posar en marxa sense
diàleg i acord amb tots els sectors de l’àmbit de la salut, sense tenir en compte els recursos
que s’hi destinen en comparació amb els països de la Unió Europea, ni sense considerar les
greus conseqüències que pot tenir en la qualitat de l’assistència sanitària respecte a la
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ciutadania que són els receptors directes del sistema de salut i que pateixen un greuge
incalculable per les citades mesures.
Per això, cal que el Govern deixi en suspens l’aplicació del Pla i repensi i replantegi les
mesures, tal com ha reclamat el president del Col·legi de Metges i del Consell Assessor en
matèria sanitària.
Especialment en temps de crisi, la protecció social i la universalitat, integritat, equitat i qualitat
dels serveis públics han de ser una prioritat màxima per a tots els governs i Administracions.
Això, amb les diverses escales i competències és vàlid per a l'administració estatal, nacional i
també la local.
Catalunya ha aconseguit tenir un servei de Salut Pública universal i gratuït, millorable, però de
gran qualitat. La Sanitat és el servei més fonamental que la ciutadania pot rebre dels poders
públics. La degradació o supressió d’aquest servei afectaria gravíssimament la nostra qualitat
de vida. Per tant, és un dret que hauria de ser intocable i al que no podem renunciar.
A Catalunya els serveis sanitaris estan, en una gran part, concertats. És a dir, la Generalitat
subcontracta els serveis sanitaris a diverses empreses. La Generalitat dóna diners públics a
empreses privades i semi-privades a canvi d'uns serveis concrets. Com exemple, a Blanes,
L'Hospital Comarcal i l'Hospital Asil Sant Jaume són gestionats per la Corporació Sanitària del
Maresme-La Selva. Així també el Consorci sanitari del Maresme amb l’Hospital de Mataró.
Des del mes de febrer es varen iniciar les retallades en aquests hospitals i en la nostra àrea
sanitària.
Aquestes s'han concretat en:
Reducció d’hores de l'auxiliar de clínica a Consultes externes, a Blanes afecta a 5 persones
(algunes consultes les farà el metge sol).
Reordenació del Sociosanitaris de Lloret, Blanes i Calella.
No es farà activitat extra (activitat extra que pagava el Servei Català de Salut amb la intenció de
disminuir llistes d’espera de quiròfan i consultes).
Només es cobriran les baixes i vacances de cert personal.
Es reorganitzen els serveis de Pediatria i Ginecologia.
S’elimina el servei de Mediadores (personal que atenia persones amb diferent àmbit cultural).
Tancament de 12 llits de Cirurgia a Calella.
Supressió de compres addicionals (pròtesis i altres elements, el que implica un augment de les
llistes d'espera).
Eliminació de pactes o acords que milloraven el conveni en benefici de les persones
treballadores.
Reducció a Blanes d’una ambulància.
Les conseqüències per les persones usuàries seran:
Increment de les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques.
Increment de les llistes d’espera per visites a Especialistes i Metge de Família.
Increment de les llistes d’espera per proves complementàries.
Afecta a la qualitat assistencial.
Afavoreix el tracte impersonal.
Comporta sobrecàrrega pels professionals i el risc d’errors.
Les conseqüències per les persones professionals seran:
Augment de càrregues de treball.
Disminució de la qualitat assistencial.
Augment del risc d’errors i conseqüències legals.
Afecta a la salut laboral (sobrecàrregues físiques i psíquiques, etc.).
Pèrdua de valor adquisitiu.
En aquest moment la direcció de la Corporació Sanitaria del Maresme-La Selva força al
personal de l'empresa a assumir una sèrie de retallades laborals i salarials, que implicaria:
Suprimir els objectius que posa la pròpia empresa
Eliminar els tres dies per assumptes propis, el que implica més hores laborals a l’any.
Eliminar el complement de baixa per malaltia laboral o comuna a partir del primer dia.
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Instaurar definitivament la retallada salarial del 5%.
Reordenació del lliurament i les guàrdies.
Per aquestes raons:
El Grup Municipal dels Socialistes de Catalunya proposa a la consideració del Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat la retirada del pla de disminució de despesa
sanitària a Catalunya i que busqui altres maneres de pal·liar el dèficit de la Generalitat, amb
mesures com la no supressió de l’Impost de successions o la implantació de genèrics
farmacèutics.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat la retirada del pla de disminució de despesa
sanitària a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Tercer.- Demanar al Gerent de la Corporació de Salut del Maresme-La Selva que no apliqui
cap mesura que comporti la degradació del servei de l’Hospital Comarcal de Blanes i de
Mataró.
Quart.- Enviar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Conseller
de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Director Gerent de l’Institut Català de la Salut i a la
Gerència de la Corporació de Salut del Maresme-La Selva.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estem passant per uns
moments molt difícils, la crisi econòmica -que ara ja es pot dir mundial- està fent canviar
ràpidament la gestió dels diners públics.
És veritat que la sanitat sempre ha estat deficitària, però podem realment valorar en diners el
cost d’una vida humana? O la seva qualitat? És evident que no.
El marc socioeconòmic en el que estem ens ha de fer veure tots els errors que s’han produït,
és veritat que possiblement s’ha estirat més el braç que la màniga, és veritat que la sanitat ha
sofert uns moments irreals en el que els serveis sanitaris han esta sovint sobre dimensionats
per les demandes dels usuaris.
Però tot això no ens pot fer perdre el nord, i tenim l’obligació d’aprendre’n.
Tothom té dret a una sanitat de qualitat, a una assistència, a una prevenció i educació.
No podem girar la cara ni tancar els ulls quan el nostre tant famós estat del benestar està
desapareixent, però també faig una crida a la reflexió, entre tots hem d’aconseguir una major
responsabilitat per part, tant dels usuaris, com dels serveis sanitaris, i no deixar perdre un dels
pilars que com a país ens han identificat arreu del món, i és la nostra sanitat.
Hi votarem a favor.“
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que podríem fer molts discursos de per què
hem arribat aquí i que ara els hi ha tocat, s’abstindran, però els preocupa que partits que han
estat al govern ara facin aquestes mocions i els hi va agradar molt l’escrit de la ex-consellera
Geli proposant un altre model; per altra part, considera que van tenir molta sort amb el govern
de l’estat, quan aquest va demanar que es proposessin les mesures i com hi havia eleccions i
les mesures se’ls van endarrerir al gener; a més, les xifres s’han anat multiplicant al llarg dels
últims mesos. No s’hauria de fer alarmisme i s’està fent una feina per sortir de la Crisi, Recorda
que quan es va fer el mapa sanitari,es va treballar per poder col·locar una ambulància a la vila i
per tant, s’ha de veure com funcionarà aquest pla, però sí s’ha de fer un esforç de reducció del
dèficit, per tant, per aconseguir el roure s’ha de comprar una gla.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que ella està implicada en la reforma sanitària i en la seva
intervenció ha dit que hi ha d’haver responsabilitat de tothom; però considera que de la crisi no
se’n surt tallant serveis bàsics, hi ha altres coses per retallar i espera que no ens trobem amb
30 persones esperant per ingressar en un hospital perquè hi ha tres plantes tancades. No s’han
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tocat, amb la reforma, els grans hospitals, en canvi els hospitals més petits són els que s’estan
ajustant i això no és just i és per aquí per a on va la moció.
El Sr. Alcalde diu que la rèplica l’hauria de fer al regidor Sr. Morell i no el Sr. Molons.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que intervenia com a personal sanitari implicat i s’adreçava al
Sr. Molons perquè el seu grup va fer la retallada i li ha volgut explicar com va aquesta i li
demana que, com alcalde, no posi el ganivet al coll a tothom.
El Sr. Alcalde diu que no ho està fent i que abans s’ha passat de temps i no li ha dit.
El regidor Sr. Morell agraeix el suport a la moció i diu que entenen l’explicació de CIU, però les
retallades han causat malestar i han estat molt dolentes per la sanitat i ha d’haver una altra
manera de fer-ho.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde Na Sílvia Vázquez i Marquès i En Fèlix
Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta
de la Iglesia i Formatger , En Josep Sánchez i Camps, En Santiago Morell i Capellera i En
Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, ERC, PSC i PP; i tres abstencions del tinent d’alcalde
N’Alfons Molons i Antius i els regidors Na Montserrat Carreras i Cort i Na Elena Navarro i
Sanchís, del grup CIU.
PART DE CONTROL:
9. 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 173 a la 191, ambdues incloses, des del
1/08/11 al 4/09/11:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria d’organització municipal (delegació alcaldia): 1
Resolucions en matèria de béns: 1
Resolucions en matèria d’empadronament: 1
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 1/08/2011 i el 4/09/2011, en matèria de:
Seguretat i prevenció: 10
URGENCIA
Es posa a votació el següent punt:

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS
PRESENTADES AL PRESSUPOST 2011
El Sr. Alcalde explica que es proposa que s’inclogui aquest punt perquè el pressupost sigui
executiu.
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Els grups municipals d’ERC, PSC i PP demanen que no s’inclogui aquest punt per no haver
tingut temps per estudiar-lo, ja que la proposta els ha arribat a les 4 de la tarda.
El Sr. Alcalde diu que és necessari que el pressupost sigui executiu i que fins i tot s’hauria
d’haver fet un ple extraordinari i finalment s’ha decidit que vagi en aquest Ple.
Posada a votació la urgència d’aquesta proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del
Sr. alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Montserrat Carreras i
Cort i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís dels grups CUP i
CIU i cinc vots en contra dels regidors N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i
Freixas dels grups ERC, PSC i PP.
El Sr. Alcalde passa a llegir la proposta següent:
“Havent-se aprovat inicialment pel Ple de data 4 d’agost del 2011 el Pressupost per a l’exercici
2011, el qual s’ha publicat al BOP de 11/08/11 i al tauler d’edictes, i finalitzant el termini
d’exposició pública el passat dia 30 d’agost, dins el termini s’han presentant les següents
al·legacions:
• Sra. Montserrat Fontbona i Missé, com a presidenta i en nom de l’entitat del Centre
Moral d’Arenys de Munt, amb núm. de Registre 3496 de 29/08/2011.
Resum de les reclamacions:
1) Que es reconsideri la dotació de l’aplicació pressupostària 11.300.48901Subvenció Centre Moral –G58176744- activitats, i enlloc dels 600 € previstos
s’estableixi un nou import superior tenint en compte les característiques de l’entitat i
que en els darrers tres anys se’ls atorgava un import de 5.600 €.
• Sr. Francesc Xavier Oller i Artigas, a títol personal, amb núm. de Registre 3509 de data
30/08/2011.
Resum de les reclamacions:
1) Que el pressupost no ha estat exposat durant 15 dies laborables, tal i com
estableix l’art. 169 del TRHL, sol·licitant que es torni a exposar.
2) Que s’ha aprovat el Pressupost sense un procés participatiu obert als ciutadans.
3) Que s’han incomplert el terminis de presentació del pressupost de l’empresa
municipal GUSAM SA i d’aprovació del Pressupost General segons l’art. 168 i 169
del TRHL, pel que sol·licita la suspensió de l’aprovació inicial.
4) Que els documents que integren el pressupost de l’empresa GUSAM SA no
respecten el contingut de l’art. 166 del TRHL i s’han omès les dades relatives al
servei d’abastament d’aigua i clavegueram, pel que sol·licita que s’incorporin i es
torni a aprovar inicialment el pressupost.
5) Que a GUSAM SA se li preveu atorgar una subvenció per explotació de 147.973,26
€ sense especificar quina explotació és ni justificar-ho amb un Pla.
6) Que el pressupost omet el crèdit necessari per fer front al pagament de la
indemnització per finalització del contracte amb SOREA a partir del 15 de setembre
2011, pel que s’omet un crèdit necessari per complir amb obligacions exigibles, pel
que sol·licita la suspensió de l’aprovació del pressupost.
7) Que s’esmeni l’errada detectada en l’art. 1 de les Bases d’Execució del Pressupost,
on en el punt 4 diu Arenys de “Mar” enlloc d’Arenys de Munt.
8) Que es revisi el salari brut del gerent i s’adeqüi a un criteri d’austeritat.
9) Que el pressupost és injust i discrimina en subvencionar de forma diferent a les
entitats.
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10) Que manca l’existència d’un pla d’estalvi energètic i inversions per reduir els
consums.
11) Que no s’ha previst invertir en el manteniment de les urbanitzacions.
12) Que la documentació que presenta la web de l’Ajuntament sobre el pressupost
2011 no conté tots els documents de l’expedient, al·legant que manca la Memòria,
l’informe d’Intervenció i l’Informe de GUSAM.
13) Que considera exagerat el cost que suposa el cos policial i que no existeix un Pla
de control de la despesa corrent ni una Junta de compres per tal d’estalviar.
14) Que es podria suprimir alguna de les dues aportacions que es fan a associacions
de municipis.
15) Que mancaria una aplicació destinada a la compra de terrenys i una altra per
vivenda social, així com la destinació de recursos a la urbanització i acabament de
la Riera.
• Sra. Mª. Carme Gimeno i Prada, com a presidenta i en nom de l’Associació de
botiguers i comerciants d’Arenys de Munt, amb núm. de Registre 3521 de 30/08/2011.
Resum de les reclamacions:
1) Que es destinen 916.026,25 € als bancs mentre manca liquiditat per pagar als
proveïdors, tot proposant que d’aquest import, 500.000 € es destinin a aquests
darrers.
• Sr. Joan Missé Mas, com a president i en representació de l’entitat de conservació de la
urbanització l’Ajup, amb núm. de Registre 3522 de data 30/08/2011.
Resum de les reclamacions:
1) No es preveu cap despesa d’inversió a les urbanitzacions d’Arenys de Munt, ni
dotació suficient per la prestació de serveis obligatoris i el manteniment de les
urbanitzacions, incomplint la normativa de règim local o urbanística.
2) Que se’ls prestin els mateixos serveis i en les mateixes condicions que a la resta
del nucli urbà i que mentre això no es realitzi, s’apliqui a les urbanitzacions la
bonificació potestativa del 90% de l’IBI a l’empara de l’art. 74 del TRHL.
Considerant que tots ells estan legitimats per formular reclamacions en virtut del 170.1 del RDL
2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe d’Intervenció número 82/11 elaborat al respecte d’aquestes reclamacions en data
8 de setembre, i tenint en compte la normativa aplicable.
El Sr. Alcalde, fa un incís, dient que es presentava a aprovació un pressupost pel 2011 que
s’havia d’haver aprovar al desembre de 2010 i moltes al·legacions s’han presentat com si fos
desembre de 2010, quan el pressupost està executat en dues terceres parts.
Es proposa al Ple, com a òrgan competent i en compliment del que determina l’art. 169 del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’adopció del següent acord:
Primer.- ESTIMAR les següents reclamacions:
- reclamació núm. 7) presentada pel Sr. Xavier Oller i Artigas, demanant que s’esmeni l’errada
detectada en l’art. 1 de les Bases d’Execució del Pressupost, on en el punt 4 diu Arenys de
“Mar” enlloc d’Arenys de Munt. Vist que existeix aquest error d’escriptura, es modificarà de
manera que, en l’article 1 de les Bases, on diu “Arenys de Mar” passi a dir “Arenys de Munt” .
Segon.- DESESTIMAR les següents reclamacions:
A) La reclamació presentada per la Sra. Montserrat Fontbona i Missé, com a presidenta i
en nom de l’entitat del Centre Moral d’Arenys de Munt, pel que fa a reconsiderar la
dotació de l’aplicació pressupostària 11.300.48901 que conté la subvenció que es
preveu atorgar a aquesta entitat.
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El motiu de la desestimació és que les subvencions són voluntàries i eventuals i la seva
percepció en exercicis anteriors no es tradueix en una obligació exigible. L’import assignat en
l’aplicació 11.300.48901 respon a un motiu d’oportunitat i no de legalitat. Aquestes afirmacions
es sustenten en el següent: les subvencions són una activitat de foment de les administracions
públiques, que segons l’art. 123 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) tenen caràcter voluntari i eventual. El fet, doncs, de
que en pressupostos anteriors s’hagin previst imports superiors no es pot invocar com un dret
adquirit a percebre aquest import.
Si bé en aquest cas l’entitat Centre Moral no invoca aquest dret i accepta fins i tot que per
motius de la conjuntura econòmica es vegi reduït l’import, manifesta el seu descontent per la
reducció practicada, que representa un 89,29 % respecte al 2010 i exercicis anteriors.
Amb tot, no ens trobem davant d’un cas d’omissió d’un crèdit necessari per al compliment
d’obligacions exigibles per precepte legal o altre document legítim, que és una de les causes de
reclamació segons l’art.170.2.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRHL), circumstància que sí es donaria si existís un conveni
signat que obligués a consignar un import superior. Però aquest no existeix.
Per tant, es conclou que aquesta reclamació procedeix desestimar-la.
El Sr. alcalde afegeix que al Centre Moral s’ha reduït la seva partida de subvenció, però moltes
entitats han tingut una reducció del 100%.
B) La resta de reclamacions presentades pel Sr. Francesc Xavier Oller i Artigas, a títol
personal, pels següents motius:
- reclamació 1, relativa a l’incompliment del termini d’exposició del pressupost durant 15 dies
hàbils: es desestima amb la següent motivació:
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (Llei 30/92), preveu en l'article 48.6 que: "La declaración de un
día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el
funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del
tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros".
D'acord amb aquest precepte, la consulta d'un expedient en tràmit d'informació pública queda
sotmesa, quan als dies i hores concrets en què podrà fer-se, a les decisions autoorganitzatives
que prengui l'Ajuntament al respecte, i que perfectament podran significar que, malgrat ser un
dia hàbil a efectes de còmput del termini d’exposició, no s'autoritzi la consulta en dissabte (igual
que no s’acostuma a autoritzar durant les 24 hores dels dilluns als divendres). A més, cal
observar que immediatament després d’aquell article 48, la Llei 30/92 ha regulat en l’article 49
la possibilitat de que l’administració, d’ofici o a petició dels interessats, pugui ampliar els
terminis; això sembla denotar que a la Llei 30/92 no li han passat per alt les restriccions que per
als interessats se’n deriven de l'article 48.6, i que és precisament perquè les coneix i accepta,
que ha previst un mecanisme a l’article 49 dirigit a solventar les dificultats que poden sorgir com
a conseqüència d’aquelles restriccions. Així ho ha entès la sentència número 1082/2009 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 04/11/2009. En la mateixa línia, la sentència
número 1822/2000 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 22/11/2000.
Sens perjudici de l’exposat, "El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados", en consulta
1918/1997 expressa el següent criteri, en el sentit de què en tot cas el que no seria lícit és que
l’administració empri argúcies procedimentals, relatives als terminis, dirigides a impedir la
materialització del tràmit que la llei preveu. Com diu la consulta, "Ciertamente los sábados son
días hábiles, a efectos de plazos, con lo cual computan a efecto de la validez de la
convocatoria. Pero lo substancial no es el cumplimiento legal del plazo, sino la posibilidad de
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consulta y estudio de los expedientes durante el mismo, que en el fondo es la finalidad de la
fijación del mismo". No obstant, val a dir que la referida consulta es refereix a un termini
curtíssim (de dos dies) que, pel fet de l’habilitat dels dissabtes, es veia escurçat a la meitat i
pràcticament impedia de fet la realització del tràmit; aquest, però, no és el cas del tràmit que
aquí ens ocupa, en el que el termini d’exposició ha estat de 15 dies hàbils.
Per tot l’exposat, i tenint en compte que qui ho al·lega ha pogut presentar reclamació contra el
pressupost, no es pot entendre que se li hagi privat del dret de consulta de l’expedient ni que el
termini d’exposició pública hagi estat insuficient.
- reclamació 2, relativa a què s’ha aprovat el Pressupost sense un procés participatiu obert als
ciutadans: es desestima en tant que el procés participatiu no forma part de la tramitació de
l’expedient d’aprovació de pressupostos municipals, tal i com es desprèn de l’art. 169 del
TRHL. S’ha respectat, doncs, el procediment legalment establert, si bé s’informa que per
l’elaboració del pressupost 2012 ja s’està duent a terme un procés de participació ciutadana.
- reclamació 3, relativa a l’incompliment dels terminis de presentació del pressupost de
l’empresa municipal GUSAM SA i d’aprovació del Pressupost General segons l’art. 168 i 169
del TRHL: es desestima pels següents motius:
Si bé no s’han complert els terminis de presentació i aprovació del Pressupost previstos en
l’article 168 del TRHL, aquest fet no permet afirmar que l’expedient del nou pressupost no ha
seguit els tràmits preceptius d’elaboració i aprovació. Cal tenir en compte que el propi legislador
ha resolt el no compliment dels terminis quan en l’art. 169.6 del TRHL preveu la pròrroga
automàtica del pressupost anterior en cas de que a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagi
entrat en vigor el nou pressupost. Per tant, a l’haver-se iniciat l’exercici 2011 sense haver entrat
en vigor el nou pressupost, el de l’any anterior ha quedat automàticament prorrogat.
Es conclou, doncs, que el pressupost s’ha elaborat i aprovat seguint els tràmits establerts en
l’art. 168 TRHL i el no compliment del termini ha quedat resolt amb la pròrroga automàtica del
pressupost 2010 en els termes previstos en el mateix cos legal.
- reclamació 4, relativa a què els documents que integren el pressupost de l’empresa GUSAM SA
no respecten el contingut de l’art. 166 del TRHL i s’han omès les dades relatives al servei
d’abastament d’aigua i clavegueram, pel que sol·licita que s’incorporin i es torni a aprovar
inicialment el pressupost: es desestima la reclamació en tant que en data 8/09/11 l’empresa
municipal GUSAM SA ha presentat els Programes anuals d’actuació, inversions i finançament
relatius a les actuacions urbanístiques previstes en el seu pressupost de manera que pot
considerar-se que queden justificats els imports de les despeses i dels ingressos que en ell es
recullen. Per tant, aquests PAIFs s’incorporen a l’expedient quedant subsanat el defecte
inicialment existent, no essent necessari que es torni a aprovar inicialment el pressupost en tant
que aquest defecte no invalida el procediment.
Altrament, pel que fa a la previsió de despeses i ingressos del servei d’abastament d’aigua i
clavegueram, no s’adjunta nova documentació. Però cal tenir en compte que el pressupost de la
societat, per definició del mateix art. 162 del TRHL, constitueix una mera previsió d’ingressos i
despeses, sense tenir, pel que fa a aquestes últimes, caràcter limitatiu; per tant, totes aquelles
despeses i ingressos que acabin executant-se implicaran una desviació major o menor respecte a
les previsions inicialment aprovades, però en cap cas s’impedeix la seva execució.
- reclamació 5, relativa a la previsió d’atorgar una subvenció a GUSAM SA per explotació de
147.973,26 € sense especificar quina explotació és ni justificar-ho amb un Pla: es desestima en
tant que la previsió de subvenció de 147.973,26 € es desprèn del dèficit d’explotació previst en
el pressupost corrent presentat per GUSAM i que consta a l’expedient, pel que sí s’ha de
considerar degudament justificat aquest import.
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- reclamació 6, relativa a què el pressupost omet el crèdit necessari per fer front al pagament
de la indemnització per finalització del contracte amb SOREA: es desestima ja que, si bé la
previsió d’aquesta import no apareix en el pressupost inicialment aprovat perquè en el moment
d’elaborar-lo es desconeixia la quantia en què es tancarà la liquidació del contracte amb
SOREA, cal tenir en compte que un cop s’hagi determinat la xifra, l’Ajuntament tindrà a la seva
disposició els procediments de modificació del pressupost regulats en els articles 177 i ss. del
TRHL i articles 34 i ss del Reial Decret 500/90, per tal de dotar la corresponent aplicació
pressupostària.
- reclamació 8, relativa a què es revisi el salari brut del gerent i s’adeqüi a un criteri d’austeritat:
es desestima en tant que d’acord amb l’art. 104 de la Llei 7/1985 reguladora de las Bases del
Règim Local (LBRL), el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual
serà determinat pel Ple de cada corporació al començament del seu mandat i sols es podran
modificar amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. L’únic al que obliga el Text Refós
de Règim Local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86 és que aquests llocs figurin en la
corresponent Plantilla, la qual cosa ja s’ha previst. Per tant, respon a un criteri d’oportunitat la
valoració de les retribucions del càrrec eventual que s’ha creat en Plantilla i correspon al Ple la
seva aprovació.
- reclamació 9, segons la qual el pressupost és injust i discrimina en subvencionar de forma
diferent a les entitats: en aquest cas es considera adient, en primer lloc, clarificar que cal
distingir entre les aportacions que l’ajuntament realitza pel finançament del dèficit d’explotació
previst en un contracte de concessió de servei públic (per exemple, per la gestió de l’emissora
municipal o de l’escola bressol...), de les aportacions a grups polítics i dietes a regidors (que
tenen un caràcter retributiu), les aportacions derivades del pagament de quotes o altres imports
al que l’Ajuntament ve obligat com a conseqüència d’un acord d’adhesió o altre document i,
finalment, les aportacions/subvencions que voluntàriament atorga l’Ajuntament en exercici de la
seva activitat de foment. Respecte aquestes últimes, com ja s’ha dit en l’apartat A) com a
resposta a la reclamació del Centre Moral, les subvencions són una activitat de foment de les
administracions públiques, que segons l’art. 123 del ROAS tenen caràcter voluntari i eventual i
l’import assignat en cada aplicació respon a un motiu d’oportunitat i no de legalitat. Per aquest
motiu, es desestima la reclamació formulada.
- reclamació 10, sobre la manca de l’existència d’un pla d’estalvi energètic i inversions per
reduir els consums: es desestima en tant que l’elaboració d’un Pla d’estalvi no és cap dels
documents que formen l’expedient del Pressupost municipal (articles 149 TRHL i 18 RD
500/90) pel que la seva omissió no infringeix cap precepte legal. Així mateix, a títol informatiu,
es fa constar que a l’octubre del 2005 es va presentar la darrera auditoria energètica per part
de l’empresa SECE.
- reclamació 11, relativa a la manca de previsió d’invertir en el manteniment de les
urbanitzacions: es desestima en tant que no s’ha omès cap crèdit necessari per fer front a
obligacions exigibles. Això ve motivat per la resposta que més àmpliament es dóna en l’apartat
D) pel que fa a la reclamació 1, que a manera de resum conclou que no existeix cap disposició
o compromís que actualment i de forma específica obligui a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a
invertir a les urbanitzacions; i pel que fa a les despeses de manteniment, tampoc és obligatòria
la seva previsió ja que aquestes urbanitzacions no estan recepcionades i per tant pertoca a les
pròpies entitats fer-se càrrec les mateixes.
- reclamació 12, segons la qual la documentació que presenta la web de l’Ajuntament sobre el
pressupost 2011 no conté tots els documents de l’expedient: es desestima en tant que
l’expedient ha estat a disposició dels interessats a la Intervenció municipal durant tot el termini
d’exposició pública, tal i com es va indicar en la publicació del pressupost inicial en el BOP.
Amb independència, doncs, dels documents publicats a través del web s`ha donat compliment
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a l’exposició pública de l’expedient. Altrament, i de forma addicional, ha estat voluntat política la
publicació al web dels documents més essencials que integren l’expedient, a efectes de facilitar
la seva consulta, tenint en compte en tot cas que no s’ha de confondre els documents que
integren l’expedient, i que són els que determina l’art. 165 i l’art. 166 TRLHL pel que fa als
annexos, dels informes i altres documents que tenen com a finalitat fiscalitzar i ajudar a la
formació de la voluntat de l’òrgan competent per a la seva aprovació.
- reclamació 13, en relació al cost que suposa el cos policial i al fet que no existeix un Pla de
control de la despesa corrent ni una Junta de compres per tal d’estalviar: es desestima en tant
que la determinació de les retribucions dels policies s’ajusta a la legalitat vigent en matèria de
retribució del personal al servei de les administracions públiques. Així mateix, pel que fa a la
valoració del nombre d’efectius i altra despesa que es destina a aquesta finalitat, són
al·legacions que responen a un criteri de voluntat política i no de legalitat, al igual que
l’elaboració d’un Pla d’estalvi o de control de la despesa corrent, així com la creació d’una
Junta de compres. No obstant això, s’informa que aquestes darreres actuacions que proposa ja
s’estan duent a terme per l’actual govern.
- reclamació 14, respecte a la supressió d’alguna de les dues aportacions que es fan a
associacions de municipis: es desestima en tant que l’Ajuntament d’Arenys de Munt està
adherit tant a la Federació de Municipis i Províncies com a l’Associació Catalana de Municipis i
Províncies i en conseqüència actualment té l’obligació de consignar la dotació oportuna per fer
front a les obligacions que se’n deriven. Respon, doncs, a un criteri d’oportunitat la valoració de
la conveniència d’aquestes adhesions i la possibilitat o no de desvincular-se en futurs exercicis,
sempre amb respecte a les regles que els siguin d’aplicació.
- reclamació 15, segons la qual mancaria una aplicació destinada a la compra de terrenys i una
altra per vivenda social, així com la destinació de recursos a la urbanització i acabament de la
Riera: es desestima en tant que aquesta reclamació respon a un criteri d’oportunitat i no de
legalitat, i no es dóna cap de les causes de reclamació previstes en l’art. 170.2 del TRHL. Al
pressupost no hi ha cap aplicació pressupostària destinada a inversions per manca de
finançament.
C) Les reclamacions presentades per la Sra. Mª. Carme Gimeno i Prada, com a
presidenta i en nom de l’Associació de botiguers i comerciants d’Arenys de Munt, pels
següents motius:
- reclamació 1, relativa al fet de destinar 916.026,25 € als bancs mentre manca liquiditat per
pagar als proveïdors, tot proposant que d’aquest import, 500.000 € es destinin a aquests
darrers: es desestima ja que l’Ajuntament d’Arenys de Munt té signats contractes amb entitats
financeres que li han permès tenir accés a una operació d’endeutament quan s’ha considerat
convenient. Per tant, existeix l’obligació de consignar la dotació oportuna per fer front a les
obligacions que se’n deriven d’aquestes operacions, tant pel que fa a les amortitzacions com
als interessos previstos per cada any en concret. La no previsió d’aquests crèdits constituiria un
dels motius de reclamació contra el pressupost, concretament el previst en l’art. 170.2.b) del
TRHL. La xifra ja pagada a data actual és de més de 700.000 euros.
D) Les reclamacions presentades pel Sr. Joan Missé Mas, com a president i en
representació de l’Entitat de conservació de la urbanització l’Ajup, pels següents
motius:
- reclamació 1, relativa al fet de que no es preveu cap despesa d’inversió a les urbanitzacions
d’Arenys de Munt, ni dotació suficient per la prestació de serveis obligatoris i el manteniment de
les urbanitzacions:
_____
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En el tràmit d’aprovació del Pressupost 2010 ja es va presentar una reclamació en aquest
mateix sentit, i ara es desestima de nou pel mateix motiu: la no existència d’obligacions
exigibles per part de les urbanitzacions a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per les quals no s’hagi
dotat el suficient crèdit en aquest Pressupost. Aquesta afirmació, al igual que l’any 2010, es
sustenta, de forma resumida, en el següent:
Es tracten d’urbanitzacions incloses en unitats d’actuació delimitades pel Pla General pendents
de la redacció de figures de gestió urbanística (projecte d’urbanització i projecte de
reparcel·lació) sense recepcionar per l’Ajuntament, ja que no han assolit la condició de sòl urbà
i es troben pendents d’execució d’obres bàsiques. En tots els casos són els propietaris qui
hauran d’abonar aquestes despeses. Per tant, l’Ajuntament no resta obligat a dotar el
pressupost amb una aplicació destinada a inversions.
Pel que fa a les despeses de manteniment i altres serveis obligatoris tampoc és obligatòria la
seva previsió al no estar recepcionades i, per tant, pertoca a les pròpies entitats fer-se càrrec
les mateixes mitjançant el cobrament de quotes als propietaris. No obstant això, es fa costar
que existeix l’aplicació general 32.155.21001 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES, que dóna
cabuda a qualsevol actuació d’aquesta naturalesa que es dugui a terme en el municipi,
independentment de la seva ubicació. És voluntat del govern arribar a acords amb aquestes
urbanitzacions per donar solució a aquestes problemàtiques.
- reclamació 2, per la que sol·liciten que se’ls prestin els mateixos serveis i en les mateixes
condicions que a la resta del nucli urbà i que mentre això no es realitzi, s’apliqui a les
urbanitzacions la bonificació potestativa del 90% de l’IBI a l’empara de l’art. 74 del TRHL: es
desestima aquesta petició ja que no s’infringeix cap precepte legal específic pel que fa als
serveis que es presta a les urbanitzacions, pels motius que anteriorment s’han indicat, ni es pot
arribar a aplicar cap bonificació del 90% de l’IBI al no donar-se cap dels supòsits de bonificació
previstos en l’art. 74 del TRHL. Aquesta darrera afirmació es sustenta en el següent: no es pot
considerar adequada la vinculació que es fa entre la prestació de serveis i el pagament de l’IBI.
Cal tenir en compte que el fet imposable de l’IBI és el següent, segons determina l’art. 1.1 de
l’Ordenança fiscal número 1 reguladora d’aquest impost:
“El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics
que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat. ”
Veiem, doncs, que el pagament de l’IBI no té com a contraprestació la recepció de cap servei
en particular. A més, cal recordar que és un impost d’exacció obligatòria en tots els municipis
d’acord amb l’art. 59.1.a) del TRHL.
Alhora, l’art. 74 del TRHL taxa quins són els supòsits en els que un ajuntament pot concedir
bonificacions de l’IBI, i entre ells no apareix cap cas aplicable a les urbanitzacions pels motius
que es plantegen en la reclamació. La llei preveu la possibilitat de bonificar el 90% però als
immobles urbans que desenvolupin activitats primàries, bonificació que ha acollit l’art. 5.4 de
l’Ordenança de l’IBI pels immobles que es trobin inclosos en l’àrea les qualificada pel Pla
General d’Ordenació Urbana com a zona C1 agroforestal; per tant, no és aplicable a les
urbanitzacions.
Tercer.- Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici de 2.011 que, resumit per
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

_____

AJUNTAMENT

EMPRESA
GUSAM SA

TOTAL

OPERACIONS
INTERNES

CONSOLIDAT
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I - Impostos directes

3.579.164,92

3.579.164,92

30.029,75

30.029,75

30.029,75
1.319.250,57

II - Impostos indirectes

3.579.164,92

III - Taxes i altres ingressos

1.166.123,22

153.127,35

1.319.250,57

IV - Transferències corrents

1.836.727,42

147.973,26

1.984.700,68

144.889,52

23.113,74

168.003,26

168.003,26

V - Ingressos patrimonials

147.973,26

1.836.727,42

VI - Alienació d'inversions reals

-

-

-

VII - Transferències de capital

-

-

-

VIII - Actius financers

-

-

-

IX - Passius financers
Total Presssupost ingressos

-

-

DESPESES

6.756.934,83
AJUNTAMENT

324.214,35
EMPRESA
GUSAM SA

7.081.149,18
TOTAL

6.933.175,92

147.973,26
OPERACIONS
INTERNES

CONSOLIDAT

I - Despeses de personal

2.483.198,08

129.017,00

2.612.215,08

2.612.215,08

II – Desp. béns corrents i serveis

2.665.617,25

51.370,00

2.716.987,25

2.716.987,25

III - Despeses financeres

164.740,19

6.700,00

171.440,19

IV- Transferències corrents

532.647,25

532.647,25

384.673,99

VI - Inversions reals

-

137.127,35

137.127,35

VII - Transferencies de capital

-

-

-

VIII - Actius financers

-

-

-

IX - Passius financers
Total pressupost despeses

137.127,35

171.440,19
147.973,26

910.732,06
6.756.934,83

910.732,06
324.214,35

7.081.149,18

147.973,26

910.732,06
6.933.175,92

Quart.- Aprovar definitivament els documents annexos a l’expedient, la Plantilla de personal
que es detalla a continuació i les Bases d’Execució del Pressupost un cop introduït el canvi
estimat en el punt Primer d’aquest acord:
FUNCIONARIS

GRUP

PLACES

VACANTS

Funcionaris d'habilitació estatal:
- Secretari
- Interventor

A1
A1

1
1

Escala d'Administració General:
- Tècnic Superior
- Tècnic Grau Mig
- Subescala administrativa
- Subescala auxiliar
- Subescala subalterna

A1
A2
C1
C2
E

2
8
5
7
3

1
6
1
3

A1
A2
C1
C2

2
1
1
1

2

Escala d'Administració Especial:

Serveis tècnics
- Tècnics superiors (Arquitecte)
- Tècnics mitjans (Arquitecte tècnic)
- Subescala Administrativa
- Subescala Auxiliar
_____
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Policia local
- Sergent
- Caporal
- Agents

C1
C2
C2

1
3
12

C2

1

E

2

1

GRUP

PLACES

VACANTS

4
7
5

1

- Assistent social
- Treballadora familiar
- Educador social

2
1
1

1
1
1

Promoció econòmica
- Agent de Desenvolupament

1

1

Medi ambient
- Conserge Museu Fauna Vertebrada

1

CARRECS ELECTES DEDICACIÓ EXCLUSIVA

2

2

PERSONAL DIRECTIU (GESTOR)
”

1

1

4

Manteniment

Educació

LABORALS
Brigada obres
- Oficial primera
- Oficial segona
- Peons
Benestar social

El regidor Sr. Sanchez, en nom del grup ERC, diu textualment: “Primer de tot lamentar que ens
hagin fet arribar la informació avui mateix. Hem rebut l’informe d’Intervenció i la proposta
d’alcaldia per a la resolució de les al·legacions al pressupost 2011 avui mateix, a les quatre de
la tarda. Per tant, creiem que és una irresponsabilitat haver de votar la resolució de les
al·legacions que encara no hem pogut consultar. La qual cosa no ens permet fer una exposició
detallada de les mateixes i poder posicionar-nos sobre la conveniència d’aplicar-les al
pressupost municipal. Per una qüestió de cortesia i respecte per als ciutadans i entitats que han
presentat al·legacions votarem contra la desestimació de la totalitat de les al·legacions
presentades de la Sra. Montserrat Fontbona i Missé, com a presidenta i en nom de l’entitat del
Centre Moral d’Arenys de Munt, Sr. Francesc Xavier Oller i Artigas, la senyora M. Carme
Gimeno i Prada, com a presidenta i en nom de l’Associació de botiguers i comerciants d’Arenys
de Munt i les al·legacions del Sr. Joan Missé Mas, com a president i en representació de
l’entitat de conservació de la urbanització l’Ajup.
_____
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Quan van elaborar el pressupost municipal, haurien d’haver previst que es presentarien
al·legacions i per tant, podrien haver endarrerit el ple ordinari de setembre uns dies per a què
els grups de l’oposició poguéssim estudiar els documents i poder votar aquest punt de l’ordre
del dia sense urgències ni presses.
Tot i el magre marge de temps, fent una lectura ràpida de les al·legacions ens podem trobar en
propostes que encara que no s’ajustin a dret, des d’un punt de vista polític les podrien trobar
interessants. Presentar al·legacions al pressupost municipal, tot i que no s’ajustin als preceptes
que ens diu l’article l’art.170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei d’Hisendes Locals (TRHL), és també una oportunitat de millora del pressupost municipal,
un pressupost que s’ha elaborat en un temps rècord, a només 5 mesos per acabar l’exercici, i
sense marge de temps per a fer un pressupost participatiu. És lògic doncs, que vilatans i
entitats dels poble presentin al·legacions en relació a aquesta manca de participació en
l’elaboració del pressupost municipal, i sobretot, tal i com ens diu el Centre Moral, per respecte
als actuals 2.700 associats els hagués agradat haver estat informats de la retallada en la seva
subvenció que ha passat dels 5.600 € als 600 €. Potser ha mancat mà esquerra i més tacte
alhora d’elaborar el pressupost quan es tracta de subvencions a entitats locals. I no perquè no
s’hagués de retallar, sinó han fallat les formes. Ben segur que entitats com el centre Moral,
l’Associació de comerciants, o la urbanització l’Ajut, haguessin agraït haver estat informats de
la necessitat de les retalles. Esperem que en l’elaboració del pressupost 2012, que permet la
participació de la ciutadania, entitats i partits polítics, aquestes situacions es minimitzaran. El
Centre Moral així ho manifesta en el seu darrer article publicat al Batec.
En relació a les subvencions a entitats, des d’ERC entenem que l’al·legació del Sr. Oller té
sentit. Ens diu que el pressupost és injust i discrimina en subvencionar de forma diferent a les
entitats d’Arenys de Munt. A tall d’exemple tenim la retalla del 89% a la principal entitat del
poble, el Centre Moral. En canvi, la subvenció a partits polítics es manté igual, amb una dotació
de 6.213,38 €. Com les subvencions a partits polítics es paguem per trimestres vençuts, i
encara resten 3.106,69 € per pagar, corresponents al tercer i quart trimestre d’enguany,
proposem a l’equip de govern que aquest import es destini per complementar les partides de
subvencions per a entitats.
Ens hem trobat al·legacions sobre el ja que alertàvem des d’ERC, i és, tal com ens diu el Sr.
Xavier Oller, que manquen els Programes anuals d’actuació, inversions i finançament i en tant
que la previsió de Despeses i Ingressos i les dades relatives als serveis d’abastament d’aigua i
clavegueram i el seu cost del traspàs. Segons ens diu l’informe d’Intervenció aquests ja s’han
adjuntat al pressupost, però de moment encara no tenim constància dels documents. Almenys
el grup d’ERC no hem rebut més informació de la que es va aportar al punt alhora de votar el
pressupost municipal 2011.
Una altra al·legació que trobem interessant és sobre el cost i l’oportunitat de contractar el nou
gerent. Bé, ara ja sabem de qui es tracta, i que dedicarà un 80% del seu temps a la gerència de
l’ajuntament i un 20% a la GUSAM. El que ens sorprèn de tot plegat és que GUSAM es podrà
portar amb una gerència amb un 20% de dedicació ara que augmentarà la seva activitat,
mentre que abans, amb una activitat sota mínims, els darrers dos anys, hem requerit un 100%
de dedicació. Realment ens sobta.
Altres al·legacions que trobem interessants i que es podria tenir en compte en el pressupost
2012 i que coincideix amb el ERC sempre hem defensat: Pla d’estalvi energètic, junta de
compres, que els documents que es presta al web municipal sobre el pressupost haurien
d’estar en la seva totalitat, cosa que des d’ERC ja hem demanat i proposat. Volem que, a
banda d’incloure la totalitat de l’expedient del pressupost municipal, que aquest sigui en format
obert per a què la ciutadania, entitats pugui elaborar propostes en base a documents que
permeten el seu tractament informàtic, en la línia de la moció Govern Obert, que hem presentat
avui al Ple.
Malauradament la nostra intervenció no ha estat suficientment acurada com es mereixen les
persones i entitats que han presentat les al·legacions i les propostes de millora del pressupost
municipal 2011. Ens hagués agradat comptar amb més marge de temps, però la manca de
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previsió per part de l’equip de govern ens ha portat a votar-les per urgència i a corre-cuita.
Esperem que en el futur aquestes situacions no es repeteixin.”
El Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el PP ha deixat una postura coherent de deixar fer,
malgrat que a vegades són absolutament contraris a la política municipal. A continuació, diu
textualment: “En un article en un diari va fer menció al cost que tenen els telèfons mòbils. Vostè
va dir:
- El govern arenyenc preveu rebaixar la despesa corrent en prop de 12.000 euros a l'any. A
més, el batlle no descarta endurir més aquesta directriu, que és vigent des d'aquesta setmana.
“No volem valorar si fins ara es feia un ús abusiu del telèfon, però tampoc ho neguem”, diu.
Personalment he quedat decebut i políticament el Partit Popular creu que s'ha fet ús de manera
populista aquesta dedició per part de vostè. Remarcaria en aquest sentit que vostè, essent el
màxim referent a l'ajuntament, donaria exemple i es rebaixaria el saldo de la seva terminal a un
preu simbòlic de 5 euros, més que de sobres per cobrir el cost per trucar a l'Ajuntament o
posar-nos en contacte amb altres regidors.
Per tant, per part del Partit Popular donarem aquest exemple demanaré que es limiti el meu
terminal fins a 5 euros i així sumar en mesures d'estalvi." Vostè sap que fent tothom el mateix
estalviaria 54.000 euros. Bé, si no hi ha diners pel poble, tampoc per luxes per regidors, ja que
hi ha altres mitjans per comunicar-nos i són gratuïts.
Fer política és donar exemple primer en un mateix, i desprès demanar als altres que segueixin
l'exemple.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu que el pressupost ha retallat moltes
subvencions i també li sembla insuficient el temps de dedicació del gerent a GUSAM.
El Sr. Alcalde diu que el final de la nota de premsa no és seu i que no ha de creure el que es
digui a la premsa; accepta la seva proposta de saldo de 5 euros, però és difícil perquè la
connexió a Internet ja val 12 i comenta que dels pocs regidors que s’ha passat aquest mes del
30 euros ha estat el Sr. Planas i pensa que ha estat fent una bona gestió, però el govern
necessita el mòbil per comunicar-se entre si. Al regidor Sr. Sánchez li diu que s’ha parlat amb
el Centre Moral, faltaria més, i s’han explicat els motius; la Sra. Gimeno demanava que no es
pagués als bancs i això no és legal i sobre l’al·legació de l’Ajup, no es pot tractar ja que no hi ha
inversions al pressupost. És cert que el gestor s’incorpora el 80% a l’Ajuntament per una raó,
s’ha de produir un traspàs de tasques amb el substitut o substituta i aquest s’ha incorporat amb
una jornada al 50%. S’ha fet una optimització dels recursos i el pressupost s’ha aprovat com
acte de responsabilitat i si s’aturés, sortiria molta més gent perjudicada que els que han
presentat al·legacions i hi ha gent que està esperant que s’aprovi definitivament per tirar
endavant iniciatives.
El regidor Sr. Sanchez diu que, per cortesia, els temes personals s’haurien de tractar fora del
Ple, i que és cert que s’han fet propostes de reducció de despesa: en el cas del Centre Moral,
una reducció tan dràstica s’hauria d’explicar més, però ara ja s’està fent un pressupost
participatiu i haurà menys al·legacions i s’alegra que hi hagi una persona a GUSAM SA i casi
s’ha emocionat amb la part final de la intervenció de l’alcalde, però considera que ha mancat
cortesia per estudiar les al·legacions.
El regidor Sr. Morell diu que es van abstenir i el pressupost es va tirar endavant i ara volen
posar de relleu els fets que ja es van comentar al seu moment, i és que no hi ha subvencions a
entitats, ni inversió.
El regidor Sr. Planas diu que demana disculpes si l’Alcalde s’ha ofès i si s’ha passat de saldo
pot abonar-lo o treure-li la terminal i li hagués agradat que li digués en privat i potser en el
proper ple pugui demostrar amb qui s’ha utilitzat i quina feina s’ha fet; s’ha sentit ofès quan fins
ara s’ha fet política d’una manera cordial. Si s’ha de deixar la terminal, ell la deixarà, no la
necessita.
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez
i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís dels grups CUP i CIU i cinc vots en contra dels
regidors N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i
Camps, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas dels grups ERC, PSC i
PP.
PRECS I PREGUNTES:
10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A GARANTIR LA NETEJA DE L'ESCALA DE
PROPIETAT MUNICIPAL QUE COMUNICA EL PASSATGE JAUME I EL CARRER
BELLAVISTA AIXÍ COM DEL CARRER CAL MORO D'AQUESTA POBLACIÓ.
“Vist que la neteja viària del municipi és un servei mínim de compliment obligatori per part del
present Ajuntament d'acord amb allò establert en l'article 67 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.
Vist que aquest servei mínim no s'està garantint en el municipi i en concret i de forma habitual
en determinats indrets d'aquest.
Vist que en l'escala que comunica el Passatge Jaume I amb el Carrer Bellavista no és netejada
de forma habitual i es troba bruta i amb un esbarzerar que impedeix l'accés i ús d'aquesta pels
veïns de la zona, tal com s'acredita de les fotografies núm. 1 a 4, que s'adjunten al present
document.
Vist que la vorera del carrer Cal Moro és intransitable pels veïns a causa de la brutícia, mala
herba i esbarzers presents, existint nota d'insalubritat evident, tal com s'acredita de les
fotografies núm. 5 a 8, que s'adjunten al present document.
Atès que s'ha de garantir el servei mínim municipal de neteja durant tot l'any i que aquest és un
dret de tot veí del present municipi.
Demanem a l’equip de govern que es procedeixi al condicionament i neteja de les zones
municipals citades i el compliment del servei mínim municipal en els termes precisats.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Som
conscients que la neteja és un fet important en el dia a dia del poble. Com que des de la
regidoria d’Obres i Serveis estem elaborant una nova organització de les feines que té
assignades la brigada que no és només la neteja i tenint en compte el personal que tenim
actualment, el seu prec el tindrem en compte.”
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL MANTENIMENT DE LES
CARTELLERES INFORMATIVES MUNICIPALS.
“Atès que les cartelleres municipals han de ser un instrument més d’informació pels veïns/es
del nostre poble i entenem que el seu estat ha de ser impecable.
Vist que l’equip de govern anterior no va tenir prou cura en el manteniment correcte i
comprovant que desprès de gairebé tes mesos del nou govern tampoc no s’ha fet cap
incidència al respecte.
Atès que el deterioro en pintura va degradant cada vegada més aquestes cartelleres.
Vist que tampoc la neteja tant de dins com del vidre exterior es te en compte
Atès que no es tan sol una cartellera, com per exemple la situada al pont de l’entrada al poble,
sinó que són la majoria de les situades pels diversos indrets
Atenent les diverses queixes dels veïns/es del nostre poble i per la nostra pròpia valoració
Preguntem a l’equip de govern si han pensat en fer un manteniment integral i complert tant en
pintura com en neteja i si és així com i quan ho faran.”
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La regidora Sra. Vázquez diu que la neteja actual de Neteja Vidreres no és suficient i treballen
per ampliar-la.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA PUBLICITAT PENJADA A LA
VIA PÚBLICA.
“Atès que la Riera és la via on es concentra la major part de publicitat i atenent que les façanes
dels comerços són aprofitades en gran part.
Veiem que sovint es pengen pancartes per indrets com Can Jalpí i no es despengen per
l’interessat ni per l’ajuntament.
Vist que les cartelleres establertes no cobreixen les necessitats i vist que el cúmul de paper
propagandístic a les façanes produeix un efecte de deixadesa i sovint de competència.
Atès que no hi ha un reglament que indiqui quin ha de ser el procediment ni el lloc.
Preguntem a l’equip de govern sobre la necessitat de reglamentar o destinar de forma explícita
més llocs o mobiliari adequat per penjar dita publicitat en totes les seves formes.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental , Sra. Vázquez, respon:
Respecte a les façanes de cases privades: assenyalar que les mateixes no són directament
competència de l’Ajuntament, sinó que segons l’art. 396 del Codi Civil, les mateixes formen part
dels elements comuns de l’edifici. L’Ajuntament només pot dictar normatives sobre el paisatge
urbà que incloguin “l’aspecte” de les façanes, cobertes i tancaments dels edificis, la qual cosa
no existeix a Arenys de Munt.
13. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A L’ENDREÇA I SENYALITZACIÓ
CORRECTA DE LES ZONES PRÒXIMES A L’ESCOLA SANT MARTÍ, CAP AL
CAPDAMUNT DE L’AVINGUDA SANT JORDI.
La regidora Sra. Vila llegeix:
“Atès que els carrers Avinguda del Remei i Josep M. Soler són densament transitats degut a la
proximitat del CAP i de l’escola Sant Martí, i són una zona molt cèntrica i la població s’hi
desplaça majoritàriament a peu.
Atès que actualment s’ha generat un solar amb dos desnivells al capdamunt de l’Avinguda Sant
Jordi, tocant a la carretera. Atès que aquell espai és on desemboca el rial i és una zona amb
risc d’inundacions i que hi ha unes tanques i restes de runa que fan del lloc un espai mal
endreçat i poc segur, just al costat d’una àrea de jocs infantils.
Agrairíem a l’equip de govern que tinguin en consideració la possibilitat de posar-hi un pas de
vianants, i que s’arrangés la vorera per a què persones amb mobilitat reduïda puguin tenir
accés al dos carrers –Avinguda del Remei i Josep M. Soler- ja que actualment només hi ha una
petita escala que dóna continuïtat a la vorera, i també demanen l’endreça, dignificació i
correcta senyalització de la zona al capdamunt de l’avinguda Sant Jordi just al costat d’un àrea
de jocs infantils.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Bé, tot i que el
redactat del prec està una mica embolicat es tracta de dos llocs diferents del poble. El prec que
comprèn el sector del c/ Josep M. Soler i Av. Verge del Remei el tindrem en comte a veure com
el podem millorar.
En quan a la runa que hi ha al capdamunt de l’Av. Sant Jordi és de les obres de la canalització
d’aquell sector. Ja s’ha fet el requeriment a l’empresa COPASA perquè la retiri a fi de poder
arreglar aquell racó.
Quan hi hagi per part de l’Ajuntament més recursos, és una de les zones que des de la
regidoria de Seguretat i Prevenció tenim com a prioritària per al seu arranjament.”
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14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ ES FACIN FEINES PREVENTIVES
DE NETEJA D’EMBORNALS I REIXES ALS CARRERS I RIALS DEL POBLE.
La regidora Sra. Vila llegeix:
“Davant la proximitat de la tardor i conseqüentment l'època de pluges i rierades, i vist que els
carrers del nostre poble son plens de fulles i d’altres materials.
Atès que des de la ciutadania hi ha una més que raonable preocupació per les conseqüències
generades per l’embossament de les reixes i embornals, cosa que es repeteix cada vegada
que plou.
Demanem a l'equip de govern, que prengui les mesures correctores necessàries per a la neteja
de carrers i rials i concretament els embornals i reixes del nostre poble a fi d’evitar els seus
embussaments.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu que les reixes estan
soldades per evitar sorolls als veïns i quan hi ha pluges intenses, es fa una primera neteja pels
treballadors de la brigada i és una de les tasques que tenen assignada.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L’ESTAT DEL PAVIMENT DEL
CARRER PANAGALL.
La regidora Sra. Vila llegeix:
“Observant la pèrdua d’àrid en el paviment asfàltic col·locat últimament a l’avinguda de
Panagall i del carrer de Sant Jordi, segons pot apreciar-ne en les fotografies adjuntes,
Considerant que aquesta patologia està en la seva fase inicial i la seva reparació resultaria
relativament fàcil de corregir i evitaria que els desperfectes anessin a més.
Preguntem:
a) Si l’ajuntament i els seus serveis tècnics en són coneixedors d’aquesta patologia.
b) En cas afirmatiu, quines són les causes que produeixen aquesta pèrdua d’àrid?.
Insuficient compactació o manca de capa final de rodadura?
c) I en cas negatiu, quines mesures adoptarà aquest ajuntament.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que tot el que exposen
ho ha fet COPASA, que no és una empresa contractada per l’Ajuntament, sinó pel Ministeri i
només en el moment de la recepció els hi farem veure el que està malament i explica que
aquesta matí ens han dit que la setmana que ve els tornarem a tenir treballant al poble i el
carrer Panagall és una de les àrees prioritàries.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL SERVEI DE PREMSA DE
L’AJUNTAMENT.
La Sra. de la Iglesia llegeix:
“Atès que en les darreres setmanes el servei de premsa de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
editat en format digital mitjançant la web municipal diferents notícies on la neutralitat de la
informació i el rigor informatiu es veuen clarament alterats,
Atès que algunes d’aquestes notícies es donaven en un dia festiu,
Atès que no és ètic seleccionar la informació sense criteris objectius, manca de veritat i
neutralitat,
Atès que en el recull de la nota de premsa editada després de la mort d’un dels Catalans més
il·lustres i nobles del moviment independentista Català, el Sr Heribert Barrera, s’obvia
clarament la seva vinculació a ERC, formació política a la que va dedicar tota la seva vida.
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L’any 1936 ingressà a les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Al partit republicà i
a l'exili, emprengué la reorganització clandestina d'Esquerra Republicana de Catalunya,
esdevenint-ne el màxim dirigent a l'interior i secretari general (1976-1987), i fou president del
mateix partit en el període de 1991 a 1995.
Entre els anys 1977 i 1980 Barrera fou membre del Consell Català del Moviment Europeu i
diputat al Congrés dels Diputats (1977-1980). El 1980 va esdevenir diputat al Parlament de
Catalunya –lloc que mantindria fins el 1988– encapçalant les llistes d'ERC, que va aconseguir
14 diputats. A més, fou president del Parlament durant la primera de les dues legislatures
(1980-1984); fou el primer president del Parlament restaurat i el setè des que el parlament fou
constituït el 1932. Posteriorment, fou elegit parlamentari europeu (1991-1994).
El 10 de juliol de 2010, Barrera va encapçalar la manifestació "Som una nació. Nosaltres
decidim" juntament amb els altres presidents i ex-presidents de la Generalitat.
Heribert Barrera va ser votant al districte de Nou Barris de Barcelona durant les consultes sobre
la independència de Catalunya l'any 2011, i mai va deixar de ser militant d’ERC.
Els ideals republicans del Sr. Heribert Barrera i la seva trajectòria dins d’ERC no poden ser
obviats, per un servei de premsa oficial del nostre Ajuntament.
Per tots aquests motius, preguntem a l’equip de govern, qui és el responsable del servei de
premsa del nostre ajuntament, i quins criteris s’utilitzen per editar les notes de premsa. “
El regidor de participació, Sr. Galceran, diu textualment: “L'Ajuntament d’Arenys de Munt ara
com ara no té pressupost per tenir un servei de premsa, com poden suposar això té un cost
que ara no ens podem permetre, és per això que de moment les notes de premsa cada àrea
redacta les seves. Per fer aquestes notes de premsa els membres de l’equip de govern es
regeixen seguint criteris absolutament rigorosos, veraços i neutres.
No considerem ètic per part seva dir que no s'utilitzen criteris objectius, que hi ha manca de
veracitat i neutralitat, de forma genèrica, sense dir exactament on és que consideren que
s'incompleixen aquests criteris o sense posar exemples clars, atès que es genera un dubte
genèric sobre un servei que està realitzant l'Ajuntament, que s'està realitzant amb la màxima
rigorositat. Per tant, són vostès els que amb aquesta pregunta falten a la veritat, a la rigorositat
i a la neutralitat que diuen proclamar, convertint el seu discurs en un discurs demagògic.
Respecte a la nota de condol de l'Ajuntament d'Arenys de Munt sobre la mort d’El Molt
Honorable President Heribert Barrera, s'ha de considerar que:
o La nota és una nota de condol institucional, no d'una nota de premsa ni d'un
recull històric de les seves vivències.
o Com a nota de condol institucional, l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en
representació de tots els vilatans d'Arenys de Munt, no d'un grup minoritari,
destaca la vinculació genèrica del President Barrera amb el poble d'Arenys de
Munt i aquesta va ser com a President del Parlament de Catalunya.
o En cap cas volem convertir la pàgina web de l'Ajuntament, de la que estem
molt orgullosos pel gir i millora que ha fet en una pàgina per fer publicitat dels
partits polítics, això la desvirtuaria i desvirtuaria la tasca del nostre equip de
govern.
o La nota de condol institucional que hem fet des de l’ajuntament no difereix
gaire de les notes de condol que han realitzat altres institucions, com la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, o l'Ajuntament de la
Garriga (per posar alguns exemples) en les quals es cita El Molt Honorable
President Heribert Barrera com a President del Parlament de Catalunya i en
cap cas se'l cita com a ExPresident d'ERC.
La nota de condol sobre el President Barrera no falta a cap veritat, ni objectivitat, ni neutralitat,
quan se'l cita com a President del Parlament de Catalunya, o és que no ho va ser? Ni quan es
cita la seva relació amb en Josep Maria Soler, Alcalde d'Arenys de Munt, o és que no la va
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tenir? Ni quan es cita l'homenatge que el poble d'Arenys de Munt li va retre el 16 de juny del
2001,o és que no se li va fer?
La neutralitat i l'objectivitat no és posar en una nota de condol el que vulgui ERC, sinó el que
realment és objectiu i neutral.
El fet que El Molt Honorable President Heribert Barrera fos President d'ERC, fet que no nega
ningú, ho hauria hagut de fer constar la nota de condol d'ERC d'Arenys de Munt. Que, per cert,
no apareix a la pàgina web d'ERC i només ha estat publicada al Batec.
Informem des d’aquí a vostès i a tothom que l'Ajuntament va demanar, el mateix diumenge 28
d'agost, l'elaboració d'un estudi històric sobre la personalitat d’El Molt Honorable President
Heribert Barrera i la seva relació amb Arenys de Munt, per poder documentar la petició d'un
carrer amb el seu nom. Aquest estudi es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament i no ometrà
en cap cas la relació d’El Molt Honorable President Heribert Barrera amb ERC.
Així mateix lamentem que, més enllà de valorar la celeritat i rapidesa en la publicació de la nota
de condol, diumenge 28 d'agost a les 11 del matí, quan el seu traspàs es va saber el dissabte
al vespre, amb la implicació dels treballadors de l'Ajuntament que van treballar, voluntàriament i
sense cap cost per l'erari públic, un diumenge, ni la valoració que des del govern existeix la
voluntat de demanar a la Comissió del Nomenclàtor un carrer al seu nom. No considerem prou
just que des del seu partit només es fixin en que surtin publicades les seves sigles. La figura
d’El Molt Honorable President Heribert Barrera trascendeix a les sigles d’un partit. Per
Catalunya va ser més que això
I si no volem faltar a l'objectivitat i la neutralitat informativa, cosa que potser vostès amb la seva
pregunta al Ple s’haurien de preguntar si han fet, no es pot obviar que El Molt Honorable
President Heribert Barrera va ser també:
o President de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i
Matemàtiques.
o Membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans.
o Durant un temps va presidir la seva secció de Ciències.
o Membre de la Societé Française de Chimie i de l'American Chemical Society.
o Membre del consell consultiu d'Òmnium Cultural.
o President del Club d'Amics de la Unesco de Barcelona.
o President de l'Ateneu Barcelonès, entre 1989 i 1997.
o President de l'Associació d'Antics Diputats al Parlament de Catalunya, entre
1997 i 2003.
Esperem que cap d'aquestes entitats no considerin que vostès també han faltat a la veritat,
l'objectivitat i la neutralitat al no haver-los citat en la seva pregunta i només hagin citat aspectes
d’El Molt Honorable President Heribert Barrera relacionats amb el seu partit polític i no els hi
demanin que rectifiquin.
Igualment per no faltar a la neutralitat, objectivitat i veritat de tota aquesta informació, que El
Molt Honorable President Heribert Barrera en els darrers temps es va mostrar força crític amb
la política erràtica que estava duent ERC durant els 7 anys de govern a la Generalitat.
Discrepàncies que havia fet públiques en reiterades ocasions, fins al punt de donar
recolzament obert i públic al corrent crític 'Reagrupament'.
I per acabar no volem pensar que en cap cas es confon la institució (el Parlament i
l'Ajuntament) amb el partit. Lamentem tot aquest enrenou, creat des de les seves files, que de
ben segur no hauria satisfet gens, pel seu tarannà, al Molt Honorable Heribert Barrera."
Llegeixo per acabar la nota de Condol per la mort del Molt Honorable President Heribert
Barrera publicada al web de l’ajuntament. Aprofitant el ple per retre-li homenatge i que la gent
que ens escolti jutgi la nostra objectivitat.
“L'Ajuntament d'Arenys de Munt lamenta la pèrdua de tan insigne personalitat del món polític
català i vol expressar el seu més sentit condol per aquesta mort.
El Molt Honorable President Heribert Barrera va ser el primer President del Parlament de
Catalunya després de la mort del dictador i també va destacar per la seva constant lluita
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independentista i el treball que va realitzar, fins l'últim dia, per aconseguir la unitat del
catalanisme. Una unitat que ens portés a aconseguir un País lliure.
El Molt Honorable President Heribert Barrera va tenir una relació molt especial amb Arenys de
Munt. Una relació que va començar durant la República, en la seva joventut, amb algunes
estades a la nostra població, durant les quals va conèixer el batlle Josep Maria Soler 'Martí
Basí', amb el qual va forjar una molt bona amistat. Relació que va continuar durant els foscos
anys de l'exili a França.
Tampoc podem oblidar el sentit homenatge que li va retre el poble d'Arenys de Munt el 16 de
juny del 2001, organitzat pel MAPA, com a resposta a l’injust i dur escarni a què el van
sotmetre les forces mediàtiques espanyolistes per fer evident el seu pensament
independentista en el llibre Què pensa Heribert Barrera, publicat a mitjans de l'any 2001. Sent
el primer municipi que li feia un reconeixement després d'aquells fets.
Per sempre més quedarà en el nostre record la seva lluita constant i fins l'últim alè per la
llibertat del nostre poble i es converteix en un exemple a seguir per la seva honestedat i la seva
humilitat en la pràctica política, així com la seva determinació irrompible en defensa d'uns
ideals col·lectius per tot el nostre País.
Per la seva relació especial amb Arenys de Munt, des del Govern, es proposarà a la Comissió
del Nomenclàtor poder posar el seu nom a un carrer important del nostre municipi.
Descansi en pau.”
17. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Planas, del grup PP, diu que ha estat fent molta feina en els últims mesos i s’ha
reunit amb la regidora Sra. Vázquez per tal de tirar un projecte que pot crear llocs de treball en
un tema mediambiental i si amb això s’ha passat en el consum, abonarà la quantitat i respecte
al tema que ha treballat, voldria que s’involucressin els grups polítics, ja que és viable, diu que
voldria fer una reunió per explicar costos.
El Sr. Alcalde diu que agraeix el prec i demana que es presenti per escrit per estudiar-lo.
La regidora Sra. de la Iglesia, del grup ERC, diu que no estan frustrats per estar a l’oposició i
que si haguessin estat interessats en què entressin, haguessin donat més passos.
El Sr. Alcalde pregunta si és prec o pregunta.
La regidora de la Iglesia diu que el que vulgui i que el deixa triar.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les vint-i-tres hores i dos minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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