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ACTA NÚMERO 14/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze d’octubre 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 Na Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, En Josep Sánchez
i Camps, 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 N’Alfons Molons i Antius i la regidora Na Marta de la Iglesia i Formatger
per estar de viatge.
El Sr. Alcalde diu que, primerament, vol llegir un document sobre el funcionament del Ple i
també el que es considera moció resolutiva segons l’art. 97 del ROM i que és un resum de
l’informe de 9 d’agost de 2011. passat a tots els grups, per a què sigui de general coneixement
i anuncia que properament es penjarà a la pàgina web:
“Vist que aquesta legislatura s’ha manifestat repetidament la intenció de reduir la durada dels
Plens, decisió aquesta que va ser compartida per tots els grups polítics amb presència al Ple
de l’Ajuntament;
Considerant que això permet, entre altres coses, que tots els vilatans que escolten les
sessions, puguin conèixer tots els punts que es tractin a l’Ordre del dia, fomentant la
participació ciutadana i apropant la política municipal als ciutadans els quals tindran el màxim
d’informació;
Considerant, així mateix, que la gestió es fa més transparent al conèixer el ciutadà els
assumptes objecte de debat i s’evita crear discriminació entre els grups polítics municipals;
És per tot això que:
L’alcaldia presidència, com a òrgan encarregat de l’ordenació dels debats al Ple, segons
determinen els articles 24 a 27 del Reglament orgànic municipal, informa DE LA SEGÜENT
ORDENACIÓ DELS PLENS:
Una vegada exposat un punt de l’ordre del dia per part del regidor proposant, els portaveus o
regidors ponents de cada grup municipal disposarà dels següents torns d’intervenció:
·
Un primer torn sense límit de temps.
·
Un segon torn de rèplica amb una durada màxima de cinc minuts.
·
Un tercer torn de contrarèplica amb una duració màxima d’un minut.
Els torns de rèplica i contrarèplica s'han de fer cap al regidor proposant.
Els regidors només podran prendre la paraula i intervenir quan l’alcalde o el president de la
sessió se la doni.
Si en qualsevol dels torns el portaveu o regidor que defensa el punt no realitza intervenció,
perdrà el dret a fer-la amb posterioritat.
Sempre serà el mateix regidor el que intervingui en cada punt.
- En el casos que a la intervenció d’un regidor, durant el seu torn, es faci al·lusió directa a
un altre regidor de forma implícita o explícita, el regidor al·ludit podrà contestar a la
mateixa durant 5 minuts com a màxim i el regidor que fa l’al·lusió malgrat ser al·ludit en
la resposta no disposarà de cap torn de rèplica i perdrà el torn següent.
- Les intervencions hauran de tractar sobre el punt de l’ordre del dia.
- No es tractaran temes que es desviïn notòriament de l’objecte del debat o tornin sobre
el ja discutit. En aquest cas l’alcalde pot cridar a l’ordre i, fins i tot, retirar la paraula.
- Les preguntes que es formulin al Ple no tenen debat, una vegada llegit el text de les
mateixes pel regidor del grup que les hagi formulat, es respondran pel regidor de
govern que la tingui assignada i a les mateixes no poden fer-se repreguntes. Els precs
només tindran resposta si el govern ho considera.
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Finalment informar que, a l’inici de la legislatura i també amb la finalitat d’escurçar el termini de
durada dels Plens, es va pactar amb tots els grups que es formularien, com a màxim, 2 precs i
2 preguntes per grup a cada Ple ordinari i, com a mínim, hi hauria un prec i tres preguntes;
també es va negociar, que cada grup presentaria, com a màxim, una moció a cada ple.
La qual cosa explica per a coneixement de tots els regidors que formen el Ple.”
Respecte a les mocions de l’art. 97 del ROF, llegeix el resum de l’informe fet per secretaria i
que és el següent:
“Vist que en aquest mandat es vol regular la duració del Plens, limitant la seva extensió en el
temps i que s’ha optat per fer un Ple cada mes per tal que no s’acumulin els assumptes.
Proposta aquesta que, per altre part, és compartida per totes les formacions polítiques;
Vist que la presentació de mocions ha generat controvèrsia entre els grups municipals, des
d’alcaldia s’ha demanat un informe jurídic per determinar què és moció i quin tractament ha de
tenir;
Realitzat aquest informe sobre les mocions que s’han presentat al Ple durant l’última legislatura
2007-2011 per part dels grups municipals i examinada la normativa legal i, en especial, el
Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre (ROF), al seu l’art. 97.
Vist que aquest determina: “Moció, és la proposta que se sotmet directament al coneixement
del Ple a l’emparament del previngut en l’art. 91.4 d’aquest Reglament. Podrà formular-se per
escrit o oralment” i,
Vist que l’article 91.4 del mateix text legal diu: “En les sessions ordinàries, conclòs l’examen
dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, el
President preguntarà si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per raons
d’urgència, algun assumpte no comprés en l’ordre del dia que acompanyava a la convocatòria i
que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes”.
Atesa la indeterminació de la normativa legal reguladora, s’han examinat les diferents
resolucions judicials que s’han dictat per resoldre discrepàncies al voltant del que són o del que
haurien de ser mocions. S’ha arribat a la conclusió que: la moció presentada per les diferents
formacions polítiques és una figura residual, vol dir que només obeeix a raons d’urgència i que
es presenta en els casos que no pugui utilitzar-se una altra figura legal, per aquest motiu que
s’ha de considerar que una moció:
1. Només podrà ser presentada als plens ordinaris.
2. Ha de tractar d’un assumpte competència del Ple i no d’altres òrgans municipals, com
Alcalde o Junta de Govern.
3. Ha de servir per adreçar-se a altres administracions traslladant una postura municipal que
no es pugui manifestar per un altre camí.
4. No podrà ser considerada com a tal quan el seu contingut sigui una petició concreta al
govern –en aquest cas es tractaria d’un PREC–o quan sigui feta per realitzar una acció de
control del govern –en aquest cas es tractaria d’una PREGUNTA–.
5. No podrà requerir d’informes o procediments administratius previs a elaborar per part de
l’Ajuntament (com pot ser la dotació d’una partida pressupostària o la investigació sobre
tràmits, estudis o legalitat).
6. El seu assumpte no podria envair l’àmbit de competències d’altres administracions.
El no compliment d’aquestes determinacions implica que la moció no podrà ser incorporada a
l’ordre del dia del Ple fins que no se li dóna la forma jurídica adient. Per altra part, com que
aquesta forma de concebre les mocions prové d’un informe de secretària que ha estudiat a fons
les mocions presentades, només un informe contrari i fonamentat podria donar lloc, previ
estudi, a la modificació de la consideració sobre què és una moció.
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Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
El Sr. Alcalde diu que aquesta declaració es fa amb el recolzament de tots el grups municipals i
amb l’excepció de l’abstenció del grup PSC.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DISCONFORMITAT I DENÚNCIA DE LA LIQUIDACIÓ
DE LA PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
CORRESPONENT A L’ANY 2009 PER PART DEL GOVERN ESPANYOL
L’Ajuntament d’Arenys de Munt ja ha denunciat en diverses ocasions:
El 6/04/2004, amb l’aprovació de la Moció sobre el desequilibri fiscal,
El 5/04/2005, amb l’aprovació de la Moció sobre la publicació dels balanços fiscals entre les
Comunitats Autònomes i l’Estat,
El 4/09/2008, amb l’aprovació de la Moció per a un nou model de finançament local,
que l’actual sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers, i provoca
que, en última instància els municipis i la ciutadania en siguin els principals perjudicats. A més,
els càlculs realitzats no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els
ajuntaments ofereixen a la població.
Enguany, l’Estat ha tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009, i l’Ajuntament d’Arenys de
Munt ha de retornar, segons s’ha donat a conèixer, 244.799,71 euros en concepte de bestreta
en la Participació dels tributs de l’Estat, una xifra difícilment assumible amb els actuals
pressupostos i les retallades d’ingressos que les arques municipals estan patint, i que se suma
a la quantitat que l’Ajuntament ja està pagant a terminis a l’Estat, del total dels 162.545,39
euros a retornar de l’exercici del 2008.
Cal tenir en compte, a més, que l’Ajuntament d’Arenys de Munt assumeix en moltes ocasions
competències que no li són pròpies i que paga dels impostos dels arenyencs i les arenyenques,
per oferir serveis que haurien d’assumir la Generalitat o l’Estat. Igualment cal tenir en compte la
gran quantitat de diners que la Generalitat deu al Consistori, motiu pel qual aquest s’ha hagut
d’endeutar per poder fer front a les inversions realitzades, i, especialment, la greu situació
d’espoli fiscal que les comunitats autònomes dels Països Catalans pateixen a mans de l’Estat
espanyol, i que afecta les inversions de la Generalitat a la nostra població, així com els
mateixos projectes que l’Ajuntament pugui finançar.
En tot cas, el que es posa greument, i novament, de manifest amb aquesta darrera actuació del
Govern espanyol és que cal una reforma integral del sistema de finançament local, i per tant,
de la manera com es financen els serveis que es presten, perquè l’actual sistema depèn de
factors i voluntats que sovint poden ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat social,
menors són els ingressos i les transferències que percep la institució, que, probablement, més
suport presta en aquest nivell a la població.
Els principals perjudicats d’aquest retorn de diners a l’Estat espanyol serem tots els arenyencs i
totes les arenyenques, que ens veurem afectats per aquest acte de deslleialtat institucional que
escanya encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels ciutadans i
ciutadanes d’Arenys de Munt, els quals veuran com l’Ajuntament no podrà oferir la solidaritat
necessària per manca de pressupost.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt DECLARA:
_____
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Primer.- La seva disconformitat amb la liquidació del 2009 de la participació de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt en els tributs de l’Estat i per això enviarà una carta al Ministerio de Economía
y Hacienda on s’expressi la nostra oposició a l’exigència de l’Estat espanyol de retornar els
244.799,71 euros reclamats i on es demani la condonació d’aquest import, com a mesura de
pressió i de visualització d’una problemàtica acumulada des de fa molts anys.
Segon.- Que en el cas que no s’accepti la condonació l’Ajuntament sol·licitarà posposar el
pagament dels imports a retornar, corresponent 162.545,39 euros a l’exercici 2008 i 244.799,71
a l’exercici 2009, per començar-lo a efectuar a partir de l’any 2017, a raó d’una cinquena part
anual durant cinc anys.
Tercer.- Que, mitjançant la present, s’insta el Govern espanyol a modificar les balances fiscals,
amb l’objectiu de posar fi a l’actual situació d’espoli.
Quart.- Que s’estudiaran formules de reclamació judicial per evitar el pagament d’aquests
imports, en coordinació amb altres municipis dels Països Catalans que hagin manifestat la
mateixa posició que l’Ajuntament d’Arenys de Munt; demanant a l’ACM i a la FMC que donin
recolzament a aquesta postura.
El regidor Sr. Galceran, en nom del govern, llegeix el text següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’HOMENATGE
REINVINDICACIÓ DE LA SEVA FIGURA HISTÒRICA

A

LLUÍS

COMPANYS

I

En data 2/10/2008 es va aprovar per unanimitat del Ple d’aquest Ajuntament la moció PER
RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL L’ANUL·LACIÓ DEL JUDICI AL PRESIDENT DE
CATALUNYA LLUÍS COMPANYS, en la qual s’exigia al Govern espanyol la immediata
anul·lació del procés que va condemnar a mort al President de Catalunya Lluís Companys, pel
sol fet de ser-ho i es demanava que es disculpés davant del poble català per aquest crim
d’estat, tal com ja havien fet els governs alemany i francès i en data 7/10/2010 es va aprovar,
també per unanimitat, la moció PER LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 3 DE LA LLEI DE LA
MEMÒRIA HISTÒRICA I RECORDATORI DELS 70 ANYS DE L’AFUSELLAMENT DE LLUÍS
COMPANYS en el mateix sentit que l’anterior.
Com sigui que a l’actualitat i a l’aniversari del seu afusellament, el 15 d’octubre de 1940,
aquets fets demanats en les mocions esmentades no s’han produït i el govern espanyol no ha
realitzat cap acció envers la reivindicació de la memòria del President Companys,
El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt declara:
Que es continua reafirmant en les peticions realitzades en data 2 d’octubre de 2008 i 7
d’octubre de 2010, per l’anul·lació del procés que va condemnar a mort al president de
Generalitat escollit democràticament, Lluís Companys i la modificació de l’art. 3 de la
Llei de la Memòria Històrica.
Que el 15 d’octubre d’enguany es farà un acte institucional d'homenatge a la tardavespre a la plaça Lluís Companys i es convida a tot el poble a participar al mateix.
PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
_____
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La regidora Sra. Carreras diu que a la votació de la moció del grup PSC sobre la sanitat, la Sra.
Navarro vota dues vegades i s’hauria de corregir, mantenint el vot d’abstenció.
S’aprova l’acta amb aquesta esmena i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.
2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSORCI DE
COMUNICACIÓ LOCAL I EN LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT
“En compliment de l’art. 38 del Reial Decret 2568/86, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, resulta necessari procedir
al nomenament dels representants de la corporació en associacions i consorcis dels quals
forma part com a membre de ple dret.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Fer els següents nomenaments en virtut de les delegacions que el regidors tenen
atorgades:
-

CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL: Fèlix Galceran i Aliberch
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Sílvia Vázquez i
Marquès

Segon.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se als regidors afectats pel seu
coneixement i als efectes oportuns, fent constar que hauran de mantenir informada a l’alcaldia
de les gestions realitzades en l’exercici de les seves delegacions.
Tercer.- Comunicar-los, així mateix, als organismes afectats pel seu coneixement.”
El Sr. Alcalde diu que aquesta proposta formaria part del cartipàs municipal però va quedar
pendent i s’ha de realitzar.
El Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “A la Comissió Informativa ja se’ns va
informar de la proposta de representants, i la trobem totalment lògica en funció dels temes a
tractar tant en el Consorci com en la Xarxa de Ciutats. I votarem a favor i desitgem que facin
una bona feina.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels onze membres presents
en el Ple.
3. PRESENTACIÓ DE REQUERIMENT PREVI DE L’ART. 44 DE LA LLEI DE LA
JURISDICCIÓ CONTENCIOSA CONTRA L’ACORD DE LA CTUB DE 14/07/2011, DE
SUSPENSIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL RELATIVA A LA ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA A9.
La regidora Sra. Carreras diu textualment: “Aquesta suspensió es va fer per uns criteris d’un
tècnic que no va tenir en compte alternatives ni la voluntat que té el govern de la Generalitat de
facilitar el desenvolupament d’activitat econòmica, evidentment dins el que la normativa permet
i preveu. Des d’Urbanisme es va tenir una manca de consideració cap a l’ajuntament i una
manca de compliment de la paraula donada a l’ajuntament d’Arenys de Munt. La tècnica
responsable de la nostra zona ens va guiar en la manera de com fer la modificació i també ens
va dir que si hi havia cap problema ens trucaria, doncs creia que la modificació era necessària
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per la zona industrial i que en un futur el tema de les alçades s’hauria de poder revisar en el
conjunt.
La trucada no es va fer i la Comissió va suspendre el tràmit. Un cop sabut aquest tema, el 1r
Tinent d’Alcalde, Alfons Molons, va ser rebut pel Secretari de Territori i Mobilitat, Sr. Damià
Calvet. Aquest va entendre que calia poder desencallar aquest tema i es va comprometre a
trobar la manera de poder-ho fer el més aviat possible. En una segona trobada amb el Sr.
Calvet, en la que s’hi va afegir el nou Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Sr.
Agustí Serra, van dir a l’Alfons Molons que es presentés una al·legació i el posterior
requeriment per poder tramitar la modificació amb la màxima rapidesa. La implicació del
Departament ha estat constant per donar suport i fer un seguiment de com estava la situació,
cosa que agraïm enormement.
Des de l’Ajuntament i molt especialment el Sr. Molons han donat explicacions dels tràmits
portats a terme als propietaris que volen fer la inversió perquè no es fessin enrere, amb el
perjudici que això comportaria pel poble d’Arenys de Munt.
Aquest tràmit ha de permetre accelerar la resolució de l’expedient i així Arenys de Munt pugui
comptar amb aquesta activitat econòmica que ens es tant important.”
A continuació, llegeix la següent proposta:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 14 de
juliol de 2011, va acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació d’Arenys
de Munt a la zona industrial aïllada, clau 9. amb les següents prescripcions:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Cal que l’aplicació dels paràmetres de la clau 9.3, siguin considerats transitoris, d’acord
amb la part valorativa, i per tant, la seva aplicació es restringeixi a aquelles edificacions
que disposen de llicència urbanística municipal atorgada amb anterioritat a l’acord
d’aprovació inicial del Pla General d’Arenys de Munt, i pel que fa a les edificacions de la
Tatxonera, cal restringir la possibilitat d’alineació de vial a aquelles edificacions que hagin
obtingut llicència amb anterioritat a l’aprovació de les Normes Subsidiàries (1988).
Cal admetre només la possibilitat d’adossar els límits laterals en les edificacions
qualificades de zona A9.1 i A9.3 en edificacions de nova planta, quan es compleixin les
directrius que s’estableixen en la part valorativa i no es consolidi una ocupació superior a
la que seria preceptiva si s’apliquessin els paràmetres urbanístics vigents.
Cal supeditar la consolidació de las alçades superiors a 11m a la justificació funcional i
productiva associada a la naturalesa de l’activitat que es desenvolupi i cal establir una
alçària màxima, pel que fa a l’existència d’elements tècnics que sobrepassin el perfil
regulador, que en cap cas podrà superar els 16 m. D’altra banda, cal mantenir el concepte
d’alçària reguladora màxima referit al carener de coberta.
Cal restringir els usos en planta soterrani a aparcament vinculat necessariament a
l’activitat principal o bé a magatzem complementari, i cal prohibir expressament la
possibilitat d’implantar-hi activitats de presència continuada.
Cal suprimir la possibilitat d’ocupar les àrees no edificables de les parcel·les mitjançant
elements físics com, per exemple, sitges, coberts, pèrgoles, maquinària, grues, etc.
Cal substituir l’ordenació volumètrica definida per l’article 86, per la redacció d’un Pla de
millora urbana.

Atès que l’esmentat acord va ser notificat el 18 de juliol de 2011 i que el mes d’agost és inhàbil
per la CTUB,
Atès que contra l’esmentat acord es pot formular requeriment previ previst a l’art. 44 de la Llei
29/98, en el termini de dos mesos des de la notificació i que aquests finalitzen el 18 d’octubre.
Vist el document elaborat per l’arquitecte assessora municipal en el qual es justifica que la
modificació no intenta regular suposades irregularitats sinó ajustar els paràmetres de regulació
_____
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de l’illa a les característiques edificatòries de les edificacions implantades sense que aquestes
condicions impliquin major aprofitament de la parcel·la.
Vist el que determina l’art. 22.2 j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril , Reguladora de les bases del
règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Formular el requeriment previ que preveu l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, el qual ja va ser tramés a l’honorable
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 21/09/11.
L’esmentat requeriment s’incorpora al present acord com annex a tots els efectes legals.
Segon.- Trametre el document complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Com dèiem al passat mes
de febrer, en les raons d’aquesta modificació del Pla General hem de tenir molt en compte
aquesta època de crisi econòmica i creiem que, des de l’ajuntament, hem de facilitar que s’hi
puguin instal·lar les sitges i grues que necessita. Votarem a favor d’aquest tràmit per intentar
resoldre la situació.
També volem felicitar sincerament a la CUP pel seu canvi de posicionament, pel seu gir de 180
graus, en aquesta qüestió. El passat 19 de setembre l’alcalde va adreçar al Conseller de
Territori i Sostenibilitat una carta demanant al Conseller que aprovi el que el Sr. Jiménez va
votar en contra el passat 24 de febrer. Per ERC, tant el mes de febrer com ara, creiem que cal
posar facilitats a la implantació de noves indústries a Arenys de Munt. CUP hi va votar en
contra el passat febrer i avui impulsa aquesta modificació del Pla General. Ho celebrem i a
veure si de mica en mica CUP continua acostant-se als plantejaments d’ERC i de CiU per a
Arenys de Munt...
A més d’aquesta reflexió, també n’apuntem una altra sobre el funcionament dels serveis
tècnics. Massa sovint comprovem com la CTUB tomba les propostes que li arriben d’Arenys de
Munt... A veure si comencem una nova etapa i aquest requeriment que avui aprovarem
realment serveix per a què vagi endavant la modificació del Pla General que cal per a què al
Torrent d’en Puig s’hi pugui instal·lar la nova empresa.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Entenem que la modificació
puntual del Pla General relativa a la zona industrial aïllada A9, és una obra necessària per la
nostra vila, no només per dotar-la d'infraestructures i afavorir la creació de noves empreses o
l'expansió d'aquelles ja existents sinó perquè de forma indirecta això incideix en afavorir
l’ocupació de molta gent del poble que es troba en situació d'atur o en una situació laboral
precària.
Sostenim que la nostra prioritat ha de ser i és els vilatans d'aquest poble, així com aquelles
mesures que repercuteixin de forma positiva en ells, i per aquest motiu manifestem la nostra
conformitat a la formulació del requeriment previ proposat i establert a l'art. 44 de la llei 29/98,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa contra l'acord de la
CTUB de 14/07/2011, entenent que aquest és l'únic mecanisme establert legalment per poder
resoldre aquesta qüestió de forma extrajudicial ja que entre Administracions Públiques no
existeix la possibilitat de recórrer en via administrativa.
No obstant això, donat que el citat requeriment previ és establert legalment com a diligència
preliminar necessària per poder interposar el corresponent recurs contenciós-administratiu, és
a dir, acudir als Tribunals de Justícia per resoldre aquest afer, des de la nostra Agrupació ens
reservem el dret de realitzar les manifestacions i posicionament escaients en el cas de què el
citat requeriment previ a la CTUB fos desatès o desestimat i amb caràcter previ a acudir a la via
judicial.”
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El Sr. Alcalde diu que al febrer no van votar en contra d’impulsar les empreses, sinó d’afavorir a
una empresa i no a altres de la població, ara això s’ha corregit dins el Pla General i considera
que s’ha d’interpretar correctament el sentit del vot en cada moment.
La regidora Sra. Carreras diu textualment: “De ben segur que amb el nou govern de la
Generalitat, la informació serà més fluida i no trobarem tants entrebancs en tirar endavant les
propostes que es fan des de l’Ajuntament i els seus serveis tècnics.
El regidor Sr. Rabasseda diu que si la postura de la CUP hagués tirat endavant, encara
estaríem més endarrerits en aquest tema i que no s’ha de donar més voltes sobre el mateix i
que ens hem d’alegrar de tenir tots el mateix posicionament.
El Sr. Alcalde diu que sí, que s’alegra que tots tinguin la mateixa postura.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels onze membres presents
en el Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/11.
“Vista la Providència d’Alcaldia de 03/10/11, segons la qual es considera necessari
suplementar determinades d’aplicacions i crear-ne alguna de nova, pels motius que exposa en
la corresponent Memòria.
Aquí, el Sr. Alcalde fa un incís i llegeix la memòria de l’expedient següent:
El Pressupost 2011 aprovat el passat mes d’agost i que va entrar en vigor el 15 de setembre,
recollia les dades d’un pressupost executat en set dels dotze mesos de l’any, donant un marge
de maniobra molt reduït, només per a cinc mesos, però, al mateix temps un marge de maniobra
altament condicionat per l’execució dels set mesos anteriors, que provenien d’un pressupost
prorrogat, aprovat i decidit per l’anterior Equip de Govern i sota uns criteris d’executabilitat de
l’anterior responsable econòmic, Per tant aquest era un pressupost amb molt poc marge de
maniobra pel nou Equip de Govern.
Tot i el gran esforç de contenció que es va demanar a les diferents regidories, i que s’està
duent a terme, aquest també ha repercutit a les entitats del poble, atès que els ingressos han
patit una davallada molt important, ara s’han detectat determinades necessitats que els
departaments proposen cobrir en aquest exercici i que fa necessari suplementar els crèdits
inicials de determinades aplicacions o, fins i tot, crear-ne una de nova.
Tenint en compte que el Romanent de Tresoreria, per a despeses generals, obtingut amb la
Liquidació del 2010 ha estat positiu en 1.111.371,39 euros i que, després de practicar
incorporacions de romanent. el pendent d’aplicar actualment s’eleva a 836.351,05 euros, es
considera adient fer-ne ús d’una part d’aquest romanent per tal de donar cobertura a les
esmentades peticions que són necessitats inajornables. Malgrat que al mateix temps també
s’han hagut de contemplar les escasses disponibilitats de tresoreria que actualment té
l’Ajuntament com a producte de l’important esforç que s’està realitzant per poder reduir el deute
existent amb creditors i proveïdors, petits empresaris i autònoms, molts del municipi, alguns
dels quals tenen factures pendents de cobrar des de l’inici de l’any 2010, aviat farà dos anys.
Alhora, també s’han analitzat quines aplicacions ja han esdevingut insuficients i s’opta per fer
ús del romanent per cobrir els saldos negatius, de manera que permeti reposar crèdit en la
corresponent bossa de vinculació, garantint la correcta execució del pressupost i procurant la
inexistència d’operacions pendents d’aplicar a finals de l’exercici.
A través d’aquesta modificació es mira també de resoldre una incidència tècnica detectada en
el moment de l’obertura del pressupost 2011, segons ha informat la Intervenció en data
15/09/2011, essent necessari suplementar una aplicació que, com a conseqüència de les
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modificacions practicades sobre el pressupost prorrogat, ara ha quedat insuficient per atendre
els compromisos adquirits. També es doten aquelles aplicacions necessàries per poder imputar
factures del 2010 que no han pogut acollir-se a les condicions del préstec ICO ja sigui per les
característiques del seu emissor (no és ni una empresa ni un professional) o per la seva data i,
així, poder-les pagar dins del termini previst, aquest proper novembre, i haver-les de demorar
fins al proper pressupost i, per tant, al proper any.
És coneguda la recomanació feta per Intervenció en el seu informe 57/11 de 25/05/11 emès en
motiu de la Liquidació del Pressupost 2010, de no fer ús del Romanent líquid obtingut “més
enllà la finalitat de fer front a la incorporació dels compromisos adquirits i al pagament de
factures registrades al compte 413”, per tal de no empitjorar la situació de la tresoreria
municipal. Però, tenint en compte que actualment s’estan duent a terme mesures d’estalvi, a
més d’altres que s’estan estudiant per poder-les aplicar a partir del proper exercici, i que la
seva aplicació esta permetent recuperar liquiditat, a més de l’augment que és preveu pel proper
any, es confia en la feina que s’està duent a terme i que la situació actual no empitjorarà si no
que més aviat anirà millorant.
Tot seguit, continua llegint la proposta de la comissió informativa:
Vistos els informes emesos per la Intervenció el 03/10/11 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:
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Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 08/11, segons el següent
detall:
AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
10

231

22609

ACTIVITATS PER LA GENT GRAN

11

330

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTECA

11

330

22605

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA

1.500,00

11

330

22608

ACTES CULTURALS I TRADICIONALS

1.800,00

11

330

22611

CICLE DE MÚSICA MEDITERRÀNIA CASTELL JALPÍ

11

330

48100

PREMIS PER ACTES CULTURALS

1.000,00
300,00

460,00
1.200,00

12

338

22609

FESTA MAJOR I ALTRES

13

320

21200

MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS

3.000,00

13

320

22000

MATERIAL HIGIÈNIC I DE NETEJA PER ESCOLA

2.000,00

13

320

22001

PUBLICACIONS EDUCATIVES

13

320

22609

ACTIVITATS LÚDIQUES D'EDUCACIÓ

13

321

46100

APORTACIÓ A LA CAMPANYA ANEM AL TEATRE

15

342

21200

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

15

341

22609

TORNEJOS I TROFEUS D'ESPORTS

1.400,00

16

231

48902

SUBVENCIÓ CREU ROJA -Q02866001G- ASSISTENCIA I VOLUNTARIAT

4.000,00

17

164

21003

MANTENIMENT CEMENTIRI

1.000,00

17

313

22700

CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI

17

313

22701

RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS

9.087,55

16.000,00

350,00
2.400,00
4.091,08
26.000,00

500,00

19

231

48000

SUBVENCIÓ A ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUI - G64186075-

3.000,00

20

920

15100

GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI

2.800,00

20

920

21600

MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS

4.000,00

20

920

22602

PUBLICITAT EN DIARIS OFICIALS I ALTRES

20

920

22700

NETEJA I ACONDICIONAMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

1.000,00
13.000,00

20

337

47900

APORTACIÓ A L'EMPRESA DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

21

491

46600

PARTICIPACIÓ CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD I ALTRES

22

323

22609

ACTIVITATS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

31

171

21000

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

31

172

22700

MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I CAMINS

31

162

22706

RECOLLIDA D-ESCOMBRERIES I TRASTOS VELLS

32

160

20300

LLOGUER DE MAQUINÀRIA

32

155

21001

MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES

32

150

21200

MANTENIMENT DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

5.000,00

32

155

21400

MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA BRIGADA

3.000,00

32

160

22103

GASOIL MAGATZEM I CARBURANT VEHICLES BRIGADA

5.000,00

32

160

22104

VESTUARI BRIGADA

1.000,00

35

130

21400

MANTENIMENT VEHICLE DE LA POLICIA

1.000,00

35

130

22003

MATERIAL PER LA POLICIA I MATERIAL DE TRÀFIC

1.000,00

35

130

22104

VESTUARI DE LA POLICIA MUNICIPAL

1.000,00

35

130

22111

MUNICIÓ PER ARMES DE LA POLICIA

4.000,00
10.841,07
500,00
21.000,00
3.400,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00

300,00
AUGMENT

FINANÇAMENT

capital:
20

920

62300

MAQUINÀRIES I INSTAL·LACIONS DIVERSES

4.402,20

FONT DE FINANÇAMENT:
Romanent líquid de tresoreria

202.331,90
202.331,90
AUGMENT

202.331,90
FINANÇAMENT

CREDIT EXTRAORDINARI:
corrent:
31

170

48002 QUOTA SOM ENERGIA

100,00

FONT DE FINANÇAMENT:
Romanent líquid de tresoreria

100,00
100,00
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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 no hi ha reclamació
contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que estem davant una proposta de
modificació en una quantitat de més de 200.000 euros i el romanent ha estat molt positiu i és
una bona notícia i encara queda un romanent de 800.000 euros que es poden destinar a
factures; però en els informes d’Intervenció es parla de les tensions de Tresoreria i a aquestes
alçades és segur que ja s’ha cobrat una part del drets de reconeguts però voldrien saber la
situació real.
En l’informe d’Intervenció es recomana, per prudència, pagar els drets reconeguts del compte
413 i que superava els 47.000 euros i en la modificació, només es cobreix la meitat; d’aquesta
partida s’ha contemplat la campanya Anem al teatre, el Consorci de Telecomunicacions, la
recollida d’animals i es tracta de pagar compromisos anteriors ja reconeguts.
En la memòria d’alcaldia es diu que s’estudien mesures d’estalvi que permetran recuperar
liquiditat; com la telefonia mòbil, però algunes aplicacions més destacades no s’ajusten a la
contenció, segurament degut a necessitats creades i per ser un pressupost continuista, és el
cas de productivitat, o esports, es tracta de previsions amb amplis marges de maniobra? O es
tracta del que és necessari? En la partida de gasoil hi ha un augment molt important, i són
conscients que segurament es déu a l’augment del preu del carburant. Les dependències
municipals pugen un 10% i els parcs i jardins també tenen un 5%, el manteniment informàtic
també puja un 10%. No tot és negatiu ja que entenen que el pressupost està en bona part
executat i entenen que s’ha continuat amb l’anterior. Troben positiu que es doti la festa major
amb més pressupost, en gent gran també s’incrementen 1400 euros, celebren que les
subvencions amb Creu Roja i el poble sahrauí es compleix compromisos.
Posen de manifest que és una certa injustícia amb les subvencions d’entitats del poble i que els
partits també podien retallar-se i destinar-ho a subvenció a entitats i en aquest sentit ja han
presentat una moció. Finalment estar a SOM ENERGIA els hi sembla molt bé de cara a ús
d’energies alternatives i que la partida de cultura també s’incrementi, així com les activitats de
la biblioteca, ensenyament, vies públiques.
Mantindran la seva reserva i s’abstindran.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Entenem les modificacions de
crèdit, doncs hem estat al govern i hem participat en més d’una. A vegades, les modificacions
són fruit de manca de previsió o directament de mala planificació i així molts cops ho han
manifestat els grups de l’oposició. No és, al nostre parer, aquest que ens proposen cap dels
dos supòsits veient les causes que motiven aquesta modificació a la providència d’alcaldia.
Però ens crida l’atenció la partida corresponent al manteniment de les instal·lacions esportives.
Volem dir que en partides com neteja i condicionament de dependències municipals,
manteniment de parcs i jardins, o manteniment de vies publiques dotades en xifres de seixanta
mil o fins i tot cent vuitanta mil euros requereixen quantitats que ronden els vint mil euros i el
cas al que ens referim, el de les instal·lacions esportives, pressupostades en deu mil euros
requereix el suplement més alt de vint-i-sis mil euros.
Els hi agrairíem si ens poguessin aclarir aquest punt.”
El Sr. Alcalde agraeix els vots i diu que el romanent és impossible d’utilitzar en la seva totalitat,
i en la modificació no hi ha més que voluntat que cobrir necessitats detectades, cobrir dèficits
per arribar a final d’any i també atendre compromisos del govern anterior per valor de 100.000
euros. Voldria que el regidor de Participació (esports), Sr. Galceran, expliqui la necessitat dels
26.000 euros.
El regidor Sr. Galceran diu que ha hagut de córrer molt per solucionar problemes que estaven
detectats però que no s’havien solucionat: com col.locar làmpades noves que estaven foses,
posar la protecció de la tanca de la pista annexa, fer la canaleta del camp de futbol que estava
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trencada, posar la reixa del camp de futbol dels vestidors al camp, la reixa exterior del camp de
futbol desfeta per actes vandàlics i també la gent que juga al rugby va demanar porteries per tal
que els hi homologuessin i es van comprar porteries.
També s’ha de dotar el manteniment de la piscina durant l’hivern i s’han hagut de canviar les
reixes perimetrals; d’altra banda, a l’hivern entraven ocells al sostre de l’edifici annex de la
piscina i s’ha hagut de tapar. També hi havia una porta rebentada. Finalment, un altre problema
va ser la contractació del conserge del nou pavelló, ja que s’havien de fer les pistes de pàdel i
no les han fet.
El Sr. Alcalde diu que això no deixa de ser un exemple del que s’ha hagut de fer, però malgrat
tot, no s’ha cobert tot i s’ha fet un treball molt important per ajustar-la a la disponibilitat de
Tresoreria. Vol comentar que les gratificacions del personal funcionari són fruit d’un acord per
estalviar hores extres i és molt important.
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 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 i En Santiago Morell i Capellera dels grups CUP, CIU i
PSC; i quatre abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví,
En Josep Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP.
5. MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
El regidor Sr. Morell llegeix el text següent:
“Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental de la
Renda Mínima d'Inserció). El PSC d’Arenys de Munt en fa una valoració positiva del mateix,
considerant-lo un bon instrument d'intervenció social que ha facilitat que moltes persones
superin les dificultats socioeconòmiques per les que han passat i que evita l'extrema pobresa.
El PSC d’Arenys de Munt considera que el PIRMI és un bon programa que cal millorar des del
consens i que ha d'evolucionar per adequar-se més a la realitat actual, adaptant els ajuts a la
diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de la criminalització de les persones
participants en el programa i evitant el manteniment de possibles situacions irregulars
d'alguns/es perceptors/es de la Renda Mínima d’Inserció amb un major nombre de
professionals d'acompanyament i suport.
Pels socialistes la lluita contra la pobresa i l'exclusió social són qüestions fonamentals i
considerem que el grau de desigualtat d'una societat afecta de forma directe el benestar de la
ciutadania, al seu futur i a la mateixa capacitat de desenvolupament econòmic.
Atès que durant el mes d'agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima
d'Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la Generalitat ha decidit
canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat, el 30 d'agost de 2011, un
nou Decret de desplegament de la Llei de la renda mínima d'inserció que modifica
substancialment els requisits per participar i mantenir-se al programa.
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips socials bàsics
assumeixen una gran responsabilitat en relació a l'accés, el manteniment i la sortida dels
ciutadans i ciutadanes del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció
(PIRMI), essent els i les professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, i qui
coneixen les situacions concretes que hi ha darrere dels expedients.
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Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima d'Inserció, abonant
la prestació amb xec nominatiu en lloc de per transferència bancària com sempre s'havia fet,
sense previ avís ni comunicació als Serveis Socials Bàsics i en ple període de vacances
estiuenques, ha provocat patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris de la RMI de les que
depenen 110.000 persones i en alguns casos no haver percebut la prestació a hores d'ara.
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de beneficiaris de
la RMI s'ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar la solidaritat i el
compromís vers els/les que més pateixen.
Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions molt
precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremadament reduïts; persones en
situació de pobresa extrema on sovint s'hi afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut.
Atès que la Renda Mínima d'Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem parlant del
darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions que conforma el
nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs que tenen les persones sense feina i
amb la resta de prestacions esgotades. És una prestació de supervivència per moltes persones
i també per moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen indirectament la pobresa.
Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s'han produït s'han realitzat
mitjançant l'acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el món local, i els
sindicats i les entitats socials.
El grup municipal del PSC proposa al Ple de la corporació el següents acords:
Primer.- Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i
Ocupació el malestar i el rebuig de l'Ajuntament d’Arenys de Munt a les seves darreres
decisions en relació al PIRMI per entendre que suposen un menysteniment al món local, als i
les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones que participen del PIRMI, així
com un retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la
ciutadania.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent a
aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir amb els requisits
vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de la RMI sigui sempre per transferència
bancària.
Tercer.-. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de Desplegament de la
Llei de la Renda Mínima d'Inserció fins a poder arribar a una proposta de major consens amb el
Món Local, els Grups Parlamentaris, els Agents Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis
Professionals i la ciutadania en general.
Quart.- Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i Ocupació
un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i que aquests puguin fer
un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, així com un major nombre de serveis
i recursos de formació i orientació laboral.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l'AMC, als agents socials, al Col·legi
Professional d'Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en Treball Social i
Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social. “
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A continuació diu que el Síndic de la Vila li ha fet arribar el text següent i que el llegeix en
compliment del Reglament de Participació:
“PER UNA MILLORA DEL PIRMI
La RMI la va posar en marxa, el 1990, la Generalitat de Catalunya per cobrir les necessitats
bàsiques i afavorir la inserció socio-laboral dels seus beneficiaris. Però amb el nou decret
regulador de la RMI, que va entrar en vigor al setembre, s’endureixen les condicions per poder
accedir-hi, la prestació deixa de ser un dret subjectiu i passa a dependre dels pressupostos
assignats. Aquesta decisió comporta un tracte desigual de la pobresa, una discriminació per
raons de pressupost entre les persones sense recursos. Uns rebran la prestació i altres, en
canvi, no, tot i estar en la mateixa situació de necessitat. També és evident que el PIRMI no
funciona com a programa d’inserció laboral, ja que no s’inverteix en polítiques formatives i això
provoca una manca de recursos professionals per tal de fer el treball social i educatiu
necessari.
Ara, les persones que volen accedir a la RMI hauran de portar dos anys empadronats, en lloc
d’un com fins ara. Els ingressos a computar correspondran al darrer any i no als últims quatre
mesos, i es limitarà el pagament a 60 mesos.
El canvi de model comportarà una pèrdua de la cohesió social i significarà el pas d’un sistema
preventiu cap a un altre de benèfic.
Els primers efectes negatius es van començar a notar el passat mes d’agost quan la
Generalitat va modificar el sistema de cobrament de la prestació. Aquell mes, el pagament es
va fer mitjançant l’enviament al domicili d’un xec bancari i no a través d’un ingrés en compte
com abans.
A principi de setembre, la Generalitat va rectificar i va tornar a fer els ingressos de la prestació
a través d’una transferència bancària. Els beneficiaris de la RMI són persones que es poden
veure obligats a canviar habitualment de domicili davant la dificultat de fer front als elevats
preus dels habitatges.
Alguns treballadors socials han mostrat la seva preocupació pels problemes que genera la
nova llei i pel que no se’ls consultés ni informés dels canvis. Manifesten que moltes persones
depenen de la prestació per menjar o pagar les medicines i han expressat el seu temor que
alguns s’haguessin quedat sense sostre en no poder pagar l’habitació rellogada on viuen. Les
retallades en la renda mínima poden fer augmentar l’exclusió social i la demanda de moltes
altres prestacions socials a Catalunya.
Aquesta decisió pot ser perjudicial pels consistoris i pot generar per cada persona atesa una
despesa superior del que suposa el pagament de la RMI, ja que hauran de ser els serveis
socials municipals els que hauran d’atendre obligatòriament les necessitats de les persones
que deixin de cobrar la RMI i que no disposin de cap altre mitjà per sobreviure.
Cal, doncs, que el Govern de la Generalitat faci un esforç per esmenar els problemes detectats
en la nova llei, cercant l’acord i la col·laboració dels diferents grups polítics, així com dels
sectors socials i professionals implicats.”
La regidora Sra. Navarro, en nom del grup CIU, diu textualment: “La meva intervenció com a
portaveu local de Convergència i Unió va dirigida a donar unes dades per NO confondre al
vilatà d’Arenys de Munt i extensivament al ciutadà de Catalunya.
Primer donaré unes dades econòmiques per situar-nos en la realitat:
• A 31 de desembre de 2010, el dèficit de Catalunya era del 4,2% del PIB, 8.352 milions
d’€, quan en un primer moment el Tripartit assegurava que era del 3,2 i posteriorment,
va assegurar que era del 3,8%. Aquest dèficit va suposar una desviació del 75%
respecte els pressupostos inicials, que significa que 1 de cada 3 euros no tenia
cobertura pressupostària.
• Hi ha 54.200 milions d’€ en factures que s’estaran pagant fins al 2107, en despeses
compromeses més enllà de l’any 2020 -aquest 2011 de la quantitat de 4.300 milions
d’euros i al 2012 de 3.290-, sumat a un deute actual de 31.740 milions d’euros (el
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pressupost de totes les conselleries de la Generalitat al 2011 va ser de 32.630 milions
d’€).
• La partida corresponent als interessos del deute per l’any 2012 augmentarà un 51%.
Aquesta xifra supera el pressupost de 5 conselleries.
• Per altra banda, l’Estat deu a la Generalitat 151,2 milions d’euros només en matèria de
Sanitat. Així mateix, el Fons de Competitivitat que el PSC i PSOE van votar no pagar a
Catalunya –a propòsit d’una moció presentada per CIU al maig d’aquest any- és de
1.450 milions d’euros.
Ara compararé aquestes xifres amb les d’Arenys de Munt perquè veiem la diferència. La
situació econòmica que el govern passat va deixar al nostre ajuntament va ser de més d’un
milió d’euros en positiu. Ja hem vist abans quan parlàvem de la modificació de crèdit que
malgrat aquesta situació positiva l’Ajuntament ha de fer restriccions en el seu pressupost i hem
de fer una política austera que gràcies a aquest romanent positiu podem fer la modificació de
crèdit.
Per CiU lluitar contra la pobresa i l’exclusió social també son qüestions fonamentals però
nosaltres ho fem diferent.
Hem volgut recuperar el PIRMI per fer-lo sostenible i viable. Aquest programa havia passat de
ser una política activa d’ocupació que era el seu objectiu quan el vàrem crear, a passar a ser
una política passiva, una prestació gairebé automàtica i segura, un camp adobat per al frau
gràcies a la deixadesa del control del seu govern.
No hi ha res més antisocial que posar en risc els programes i els recursos destinats als
col·lectius mes vulnerables fent polítiques sense control.
Tal com està el panorama, les decisions són delicades i els temps que vénen són difícils. Com
a mínim els passem amb un govern seriós i competent a la Generalitat, que fa allò que ha de
fer, allò que ens salvarà com a país i no allò que li donarà vots d’aquí a 3 anys. No ens agraden
aquestes mesures. Per poc que poguéssim, serien anuncis d’increment i no de decreixement.
Però no és possible.
Havent tingut vostès la presidència de la Generalitat i el govern en 7 anys no van fer cap
control? En temps de crisi és obligat fer-ho però també ho és en temps de bonança. Els
recursos públics han d’anar a qui els necessita i compleix els requisits. No haver fet bé la
inspecció és una negligència. Potser ha fallat alguna cosa però almenys hem fet alguna cosa. I
amb el soroll de mocions i de consciència social (mala consciència social és el que haurien de
tenir de no haver controlat bé aquesta i altres despeses...) Per mantenir l’estat del benestar i
que no s’enfonsi cal un govern que prengui mesures valentes i ara el tenim. L’alternativa (la
falta de control) ens ha portat al desastre i l’enfonsament del sistema i de l’estat del benestar.
Malgrat que no estem plenament d’acord amb el com, estem convençuts que calia engegar el
procés de revisió de la RMI, que permetés corregir les desviacions que s’havien produït
després de gairebé 15 anys de funcionament de la mesura amb l’objectiu de garantir una
òptima atenció als col·lectius amb major risc d’exclusió social i persones en situació de pobresa
extrema.
Cap cas desatès: Més del 95% dels casos reben la prestació amb normalitat. Els que encara
no ho fan, han estat rebuts un per un pel Departament i s’estan acabant de valorar o resolent
les incidències que poden patir. Per altra banda, les RMI es regeixen pel contracte programa
que signen els ajuntaments i la Generalitat i que és de caràcter anual. Per tant, si ha quedat
algun cas desatès inclòs en aquest contracte, es pot reclamar amb efectes retroactius. Així
mateix, la Comissió Interdepartamental es reuneix mensualment per resoldre qualsevol
incidència que provoqui aquest procés.
Malgrat que demanem més diàleg amb els ajuntaments, cal tenir en compte que el procés es
va parlar amb l’ACM i la FMC, que són les entitats que els representen. Així mateix, el decret
ha estat degudament a exposició pública.
Aquest procés era molt urgent si volíem garantir la cobertura dels casos més necessitats i no
podia dur-se a terme abans de l’aprovació dels pressupostos. Per tant, es va fer
immediatament després de l’aprovació dels mateixos.
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Per tal de desplegar la revisió de la RMI es va utilitzar el mètode de pagament via xec bancari
per tal de poder localitzar totes les persones beneficiaries i corregir-ne la domiciliació si era
necessari. Aquest mes de setembre ja s’ha fet via transferència bancària de nou.
La RMI no és una renda bàsica: En aquest context de crisi econòmica i d’ordenació i
racionalització de la despesa de l’administració és imprescindible que utilitzem correctament les
ajudes socials en relació amb la casuística, per tal d’oferir el millor servei possible. Cada ajuda
té la seva funció:
• Persones que finalitzen el seu període d’atur: Prepara (Estat).
• Persones a l’atur amb una dificultat social afegida: RMI (Generalitat). Aquesta mesura
incentiva a seguir la formació i ha d’anar lligada al Pla Individual de Reinserció (PIR).
• Gent gran: Pensió no contributiva o SOVI (Estat)
• Persones amb alguna discapacitat: Invalidesa laboral (Estat)
• Persones amb dependència: Llei de l’Autonomia Personal (Generalitat)
Hem tingut feina als Serveis Socials de l’Ajuntament, tots en tindrem de feina, cada vegada
més, però vostès ens demanen recursos per atendre aquesta feina, quan el seu govern no ens
ha deixat recursos ni per pagar les despeses normals.
Si us plau, no diguin que nosaltres menystenim a ningú.
Gràcies.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aprofitant l'estiu, el Govern de la
Generalitat feia un nou pas endavant en la seva política social, posant en qüestió el Programa
Interdepartamental de Rendes Mínimes d'Inserció (PIRMI), suspenent el seu pagament i
posteriorment endurint les condicions per accedir-hi.
Una actuació política que, més enllà del que significa en l’agudització de les condicions de vida
del sector més fràgil de la societat, de les persones que malviuen més enllà del llindar de la
pobresa, els estigmatitza en la mesura que contribueix a fer arrelar en l’imaginari de moltes
persones la perversa equació que pobresa és igual a delinqüència i frau.
El Govern català té competències exclusives en matèria de serveis socials, de suport a les
famílies i de protecció de menors. S'han de plantejar alternatives a aquestes persones que han
quedat excloses per decret del PIRMI i que no cobren la prestació d'atur o la deixaran de cobrar
en els pròxims mesos.
Al Grup Municipal d’ERC ens preocupa la situació econòmica precària que moltes persones
estan patint al nostre poble i al nostre país, i per aquest motiu votarem favorablement la moció
presentada pel PSC.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Creiem que l'actitud,
afortunada o no, del govern de la Generalitat ha vingut a evidenciar moltes situacions injustes
que afavoreixen a uns quants espavilats "no necessitats" en detriment dels realment
necessitats i de la resta de contribuents que se senten solidaris, falsament solidaris. A mesura
que s'evidenciï un engany, els contribuents se sentiran estafats i se n'incrementarà el seu
descontentament i això perjudica directament als realment necessitats i a la solidaritat en
general. Per justícia, no ens ho podem permetre. La CUP ja es va avançar a aquesta situació
reclamant en el seu programa electoral que la valoració d'aquestes persones necessitades, de
les seves situacions i de les seves necessitats fos justa precisament per evitar situacions
discriminatòries i injustes. La realitat d'aquestes injustícies que no fa altra cosa que corroborar
el nostre programa electoral, no les podem atribuir a la responsabilitat de l'actual Govern sinó a
aquells espavilats "no necessitats". Ens agradaria que la moció es fes arribar, també, a aquells
espavilats. Tot això ens allunya de votar favorablement aquesta moció. Per altra part, som ben
conscients que aquesta situació genera un perjudici directe a persones que "justament" ho
necessiten tal i com la moció s'encarrega d'argumentar de manera coherent i plena de raó.
Tot això ens allunya de rebutjar la moció. En aquesta dualitat, ben conscient i crítica amb les
injustícies que tot plegat comporta, amb les dels uns i amb les dels altres, fa que el
posicionament de la CUP eludeixi prendre partit per una injustícia més que per l'altre i mostrantnos en contra d'ambdues i sense fer demagògies gratuïtes. Però per damunt de tot la CUP vol
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posar de manifest aquesta acció del Govern de la Generalitat pel seu fons ideològics un dels
objectius declarats és la lluita contra el frau, nosaltres pensem que en lloc de començar pel
petit frau, certament injust, que puguin cometre els més pobres i necessitats caldria començar
pel gran frau fiscal, el de les grans empreses, grans bancs i grans fortunes d’aquest país. Quan
encara és recent l’escàndol del cas Millet i el perdó de l’Impost de successions per a les grans
fortunes, accions com la d’aquest estiu contra els ciutadans exclosos del mercat laboral i del
sistema són una mostra més de l’actual política neoliberal que penalitza els més necessitats.
Així mateix, cal considerar que els catalans no ens mereixem un subsidi d'aquesta mena
concedit per la generositat del Regne d'Espanya. El poble català ha estat tradicionalment eficaç
i d'això se n'han valgut i aprofitat altres estats i altres pobles. Compartim amb vostès l'interès i
preocupació envers les classes desafavorides de la nostra societat, però amb una Catalunya
independent i la gestió pròpia dels nostres recursos econòmics sabríem fer més i millors
polítiques econòmiques i socials que reduirien en molt aquestes classes desafavorides gairebé
fins a la seva inexistència. De les classes desafavorides dels nostres pobles veïns també ens
en voldríem i podríem preocupar, a través de la Unió Europea. Nosaltres creiem necessària la
solidaritat amb la resta de pobles o classes desafavorides i volem exercir aquesta solidaritat,
però d’una manera lliure, no imposada. Per tot plegat doncs, i com que hi ha motius per votar a
favor i per abstenir-se, la CUP s’abstindrà amb 2 regidors i votarà a favor amb 2 regidors”.
El regidor Sr. Morell agraeix les aportacions, les positives i les que no ho són tant, i comenta
que la finalitat de la moció és no criminalitzar a les persones en situació de pobresa, també diu
que l’11 del 10, el diari deia que assistents socials i sindicats demanaven la paralització del
PIRMI, i a l’octubre hi ha beneficiaris que no han cobrat el mes d’agost.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del tinent d’alcalde En
Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, En Joan Rabasseda i
Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, En Santiago Morell i Capellera i En
Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, ERC, PSC i PP; i quatre abstencions del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na
Montserrat Carreras i Cort i la regidora Na Elena Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU.
6. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER ENTRAR A FORMAR PART DE LA DEMARCACIÓ
GEOGRÁFICA DE LA D.O. D’ALELLA.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix:
“Atès que l’agricultura és un sector cada cop més a la baixa i cada cop més desprotegit. Que el
món de la pagesia està cada cop més envellit i amb poques motivacions perquè el jovent s’hi
impliqui i dediqui. Que els agricultors implicats no recomanen als seus hereus que continuïn el
negoci, per les dificultats que tenen per tirar-lo endavant, com és prou sabut per tothom.
Atenent al fet que és una gran oportunitat per protegir, promoure i diversificar els cultius i
impulsar el sector primari, tant important tradicionalment a la nostra comarca i al nostre
municipi. Alhora ofereix la possibilitat de donar feina i apropar aquest món als joves i
emprenedors. El fet d’entrar a la zona geogràfica de la D. O. Alella donaria un prestigi,
reconeixement i per tant més valor als cultius de qui decidís conrear vinya, als que ja en
conreen en petites quantitats i fins i tot fer replantejar el fet de tornar-s’hi a dedicar als qui
antigament ja en cultivaven. De fet la vinya era el cultiu més extens en el nostre municipi abans
de la fil·loxera (plaga que acabà amb tot el cultiu de ceps), llavors és va passar a conrear la
cirera d’en Roca.
Estem, doncs, davant d’una possibilitat única de recuperar un antic cultiu que havia estat
econòmicament molt important per al nostre municipi i de fer-ho per la porta gran, repeteixo,
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amb el prestigi i reconeixement que la D. O. Alella ens ofereix. A més, això, ens permetria
repensar altres maneres de promocionar el municipi, com per exemple, aprofitar la cada
vegada més creixent cultura vitivinícola.
Atenent al fet que alguns municipis veïns (ex. Arenys de Mar, però també molts d’altres), ja han
demanat entrar dintre de la demarcació geogràfica de la Denominació d’Origen Alella, que ja
està en curs la seva petició i que aquesta ja s’ha estès a l’aparell regulador dintre de la
Comunitat Econòmica Europea (CCE), després d’haver passat pel consell regulador de la D. O.
Alella. Si Europa donés el vist i plau ja entrarien a formar-ne part, creant així el precedent i
facilitant l’entrada a possibles municipis interessats.
Des de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) creiem necessari potenciar el sector primari i
l’àmbit de la cultura vitivinícola, dotant-nos d’una eina com és entrar a la demarcació geogràfica
de la D. O. Alella, per poder canviar i potenciar les dinàmiques econòmiques i fomentar aquest
sector perqu`r esdevingui un puntal més per sortir de la crisis en què estem immersos des de ja
fa uns anys. Creiem també que això pot donar llocs de treball al poble, que pot generar noves
empreses o cooperatives i aquesta és una oportunitat que als temps que corren no podem
deixar escapar, no només això sinó que pensem que ho hem d’aprofitar, dotant-nos dels
màxims recursos per potenciar l’economia i el sector primari que al cap i a la fi és d’on trèiem el
bàsic per la nostra subsistència.
És per tot això que des de l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt es
presenta a aquest ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar els tràmits i sol·licitar a la Comissió Rectora que Arenys de Munt entri a formar
part de la demarcació geogràfica de la D. O. Alella, en compliment del que determina el
Reglament regulador.
Segon.- Fer una campanya informativa entre la població sobre els avantatges que implica
formar part d’aquesta D.O.
Tercer.- Informar a tots els agricultors d’Arenys de Munt de la voluntat de l’ajuntament de
formar part de la D.O. Alella per tal que puguin valorar-ho i adequar els seus cultius en aquesta
nova situació.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “D’acord amb el que disposa la
Llei 15/2002, de 27 de juny, d‘ordenació vitivinícola, i la resta de normativa comunitària i
estatal, queden protegits per la Denominació d’Origen Alella els vins que tinguin les
característiques definides en el seu Reglament i que compleixin en la producció, l’elaboració,
l’envelliment, la designació i la seva comercialització.
El fet de formar part de la DO Alella implica una responsabilitat i un compromís per a elaborar
vins de qualitat; de fet, el nom de la DO Alella queda reservat al vins que compleixin els
requisits i les condicions que estableix el seu Reglament.
Arenys de Munt no té una tradició recent en producció vitivinícola, l’elaboració del vi és
totalment anecdòtica i amb una producció pensada per al consum familiar. Considerem que
seria molt millor donar un impuls a conreus més reeixits a Arenys de Munt, com són el cultiu de
la maduixa, la cirera d’en Roca o els productes d’horta, productes amb anys d’experiència, amb
molt bona qualitat i dels quals hi ha força productors i amb una activitat econòmica de certa
importància. El mateix passa als pobles de la nostra zona, l’àrea de la Vallalta fins a Calella,
pobles en els quals la producció vitivinícola és pràcticament inexistent.
Malgrat tot l’exposat, pensem que si el fet d’entrar a l’àrea DO Alella implica que aquest sector
creixi al nostre poble en qualitat i en quantitat, això seria molt positiu per a l’economia d’Arenys
de Munt. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu. “
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El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Benvinguda sigui tota possibilitat
de negoci, de feina o dedicació en aquests moments. Estem a favor però voldríem saber si s’ha
fet un estudi o es pensa fer a fi de saber quants pagesos tenen la intenció de plantar vinya,
quants n’hi ha que en tenen i en quin nivell de qualitat estem en aquests moments.”
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des de CiU donarem suport
a la moció. Creiem que s’ha de treballar per donar la màxima projecció possible als nostres
pobles, cosa que en els darrers mandats la Sra. Maribel Mozas com a regidora de Promoció
Econòmica va tenir molta cura de fer. Per tant, qualsevol actuació que es faci i es promogui en
aquest sentit, encara que no sigui del nostre poble, tindrà el nostre suport.”
La regidora Sra. Vázquez diu que es farà un estudi per tirar endavant aquesta moció.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels onze membres presents
en el Ple.
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES DATES DE CELEBRACIÓ DELS PLENS DE
NOVEMBRE I DESEMBRE.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix la següent proposta de la comissió
informativa:
“Vist que el Ple ordinari corresponent al mes de novembre de 2011 hauria de celebrar-se el dia
10, segons el calendari fixat en la sessió de 22/06/2011, dins la festa major del municipi, i que
en aquesta data està previst que es facin diversos actes com el Pregó de la Festa Major;
Vist, així mateix, que al mes de desembre el Ple ordinari coincideix, el segon dijous, amb un
festiu oficial;
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’aprovació de les següents
modificacions:
Primer.- Que el Ple ordinari corresponent al mes de novembre de 2011 es celebri el dia 17, per
coincidir el dia 10 amb la Festa Major del municipi.
Segon.- Que el Ple ordinari corresponent al mes de desembre es celebri el 15, per ser festiu el
dia 8.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels onze membres presents
en el Ple.
PART DE CONTROL:
8. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT.
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI
CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN
MÀXIM DE 50 DIES PER L’EXERCICI 2011.
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En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de despesa
per les que han transcorregut més de 50 dies des de la data de registre sense que s’hagi
efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 687.906,85 € (sense considerar els
interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es resumeix en:
Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
30/09/2011

Import total pendent de
pagar

Interessos meritats
pendents de pagar

30/09/2011

950

687.906,85 €

29.149,88 €

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot donar
compte al Ple de la corporació.”
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 92/11
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIO
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE . Període: fins 30/09/2011
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de despesa
respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que
s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 55.357,87 € a data 30/09/2011
segons el detall que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
fins 30/09/2011

Situació factura
Registrades
Pendent d’aplicar a pressupost
Total:

Nombre
13
15
28

Import
16.375,89 €
38.981,98 €
55.357,87 €

Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar
compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe
agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació.”
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 192 a la 217, ambdues incloses, des del
5/09/11 al 7/10/11:
_____
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-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 11
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria de béns: 5
Resolució d’aprovació de l’oferta pública per l’exercici 2011: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 5/09/2011 i el 7/10/2011, en matèria de:
-

Seguretat i prevenció: 8
Gestió Urbanística i Territorial: 2
Cohesió social i assistència primària: 1
Sostenibilitat Ambiental: 2
Participació: 5

PRECS I PREGUNTES:
El Sr. Morell formula els següents:
10. PREC DEL GRUP PSC DE MESURES PER REDUIR LA VELOCITAT A LA
CARRETERA DE TORRENTBÓ.
Vist que la carretera de Torrentbó serveix com a camp de proves per molts vehicles que entren
al nostre poble a gran velocitat i tenint en compte que hi ha una senyal de limitació de 50Km/h. i
un altre de precaució per pas de vianants i semàfor.
Vist que aquesta actuació no només es pròpia de motos i cotxes sinó també de molts ciclistes.
Vist que els senyals anteriorment esmentats no són respectats i es corre un risc molt gran que
es produeixin accidents ja que la situació afecta als vehicles que circulen per la carretera
de Torrentbó, als que s’incorporen a través del carrer Amadeu Vives, als que surten dels
aparcaments de les finques 20 a 24 i fins i tot als que aparquen a banda i banda de la
carretera.
Demanem a l’equip de govern que es procedeixi a la instal·lació de mesures de reducció de la
velocitat tipus bandes de cautxú, lloms o franges transversals a l’asfalt.
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Aquesta
problemàtica ja fa temps que ens és coneguda i és per això que el passat mandat vam fer una
visita al Departament de Carreteres de la Diputació, ja que la competència sobre aquesta
carretera és seva, per demanar poder fer alguna actuació al respecte.
La seva resposta va ser que eren partidaris d’anar suprimint les bandes reductores i substituirles per semàfors allà on fos possible, d’aquí que ens fessin l’actuació a la cruïlla de l’Eixample.
És per això que a fi d’evitar encara més velocitat a la nit es deixen els semàfors funcionant i no
en ambre, petició que havia fet un grup polític en un Ple anterior.
L’única opció que creiem ens queda és poder firmar un conveni amb Diputació per poder posar
de tant en tant un radar i poder fer controls de velocitat.”
11. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA UTILITZACIÓ DE SORRA PER TAPAR LA
CANONADA D’AIGÜES FECALS.
En les últimes setmanes hem observat com hi ha moviment a la riera en la part situada entre el
tram final del Torrent d'en Puig fins davant el nou poliesportiu.
Les actuacions que s’hi realitzen consisteixen en tapar amb sorra la canonada d'aigües fecals
que s'ha trencat en més d'una ocasió, ja que en els darrers mesos havia quedat totalment a la
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vista. Fins i tot ha coincidit que el dia 24 de Set.,despres d'una setmana de treballs, vàrem patir
una tempesta que va afectar la zona i va arrossegar part d'aquesta sorra riera avall, cap als
nostres veïns d'Arenys de Mar.
El fet de posar sorra sobre la zona afectada és una "tirita" temporal ja que en
properes tempestes tornarà a quedar a la vista la canonada.
Preguntem a l’equip de govern si ha considerat alguna mesura més duradora com ara
l'aplicació d'un sauló de formigó per tal que no sigui necessària una nova actuació.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, respon: “Durant aquests últims
mesos el contacte i la pressió des de l’ajuntament per a consolidar tot aquest tram ha estat
intens. A la pàgina web de l’ajuntament d’Arenys de Munt es parla de la passada visita que es
va realitzar a l’ACA (l’Agència Catalana de l’Aigua) i s’hi explica que l’actuació a la zona de la
canonada no és només amb sorra sinó que s’hi estan aplicant uns travessers amb pedres tipus
escullera que estabilitzaran la llera. Posar formigó (sauló de formigó no sabem que és) no és
recomanable al no permetre la filtració de l’aigua. Els travessers de pedra si que ho permeten,
fins i tot a l’alentir la velocitat de l’aigua augmenten aquesta filtració.”
12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL MAL ESTAT DE LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA.
Atès que la Plaça de l'Església és un lloc molt cèntric del poble, amb un trànsit de persones
més elevat que la majoria de carrers, on s’hi concentren, a més, nens i avis, ja que és camí de
l'escola i de l’ambulatori, no entenem la deixadesa que té l'Ajuntament amb aquest lloc tant
important de la vila, i per això preguntem si tenen previst i, si és així, quan, reparar tots els
forats que hi ha a la plaça, doncs entenem que representa un perill per als vilatans.
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “És cert que la
Plaça de l’Església és un lloc molt cèntric i concorregut, per això és un lloc prioritari per la
brigada municipal amb la neteja i el manteniment, fent un seguiment diari amb el CEO i les
màquines d’escombrar. El manteniment del paviment s’ha fet cada vegada que hem detectat
algun forat que fos o representés perill per als vianants.
El tema de renovar o arreglar la totalitat de la Plaça està plantejat, però degut al seu cost, de
moment, no el podem contemplar, el paviment és de pedra natural i la seva composició fa que
la intervenció tingui que ser en la seva totalitat i no per fases.”
13. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA REDUCCIÓ D’HORARI ALS FIRAIRES
D’ARTESANIA CATALANA EL DIA 11 DE SETEMBRE A LA RIERA.
Com cada any, i aquest era el 27è, els paradistes i firaires d’Artesania Popular de Catalunya i
del nostre propi poble sempre han pogut posar les seves parades a la Riera i aprofitar un dia
sencer per donar a conèixer els seus productes i realitzar vendes pel seu negoci el dia 11 de
setembre.
Aquest any 2011, enteníem que l’horari seria el mateix, és a dir, per tot el dia i que es tindria
molt en compte el context econòmic que s’està vivint donant una petita oportunitat de negoci a
tot aquell que tingués interès a fer parada previ pagament de la taxa fixada pel nostre
ajuntament.
Vist que l’horari que se’ls va indicar en el moment de fer el pagament va ser el de poder ser-hi
tot el dia, en els mateixos terminis de sempre.
Vist el programa electoral del partit polític CUP en la seva pàg. 19, on diu:
“Eco 25 Promourem el comerç i fires puntuals de productes artesanals de qualitat i
diferenciadors dels pobles del nostre entorn”.
I també en la seva pàg.13 del seu programa electoral, on diu:
_____
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“Urb. 22 potenciarem les activitats socio-econòmiques del municipi”
Vist que, fins i tot, a les revistes de premsa escrita va sortir anunciat que la Fira d’Artesania
Catalana estaria present durant tot el dia a la Riera d’Arenys de Munt.
Preguntem a l’equip de govern perquè a les 14 hores la Policia municipal va fer marxar i en
conseqüència treure les parades i l’oportunitat de negoci a tots els firaires i artesans que a
l’hora indicada del matí s’havien plantat a la Riera fent que les expectatives de negoci
desaparegueren i sentint-se enganyats.
El Sr. Alcalde diu textualment: “Fem una lectura molt positiva del fet que, des del grup
socialista, valorin el programa electoral de la CUP i li facin seguiment.
Ara bé, el fet que tinguéssim un bon projecte per Arenys de Munt no vol dir que el tinguem que
dur a terme en 4 mesos escassos. Tenim 4 anys per fer-ho.
Però respecte a aquesta qüestió, de la Fira Artesanal de l'11 de setembre, tenint en compte
que no es portaven ni tres mesos de govern; que entremig hi havia hagut el mes de vacances
de l'agost i que la prioritat màxima, a la qual vàrem dedicar tots els nostres esforços des de
l'entrada al govern, no va ser la de dedicar-nos a organitzar fires, sinó la de resoldre la
disbauxa econòmica que ens vàrem trobar; doncs a partir d’aquests paràmetres, vàrem decidir
que la fira artesanal de l'11 de setembre s’organitzés seguint els mateixos criteris que s'havien
utilitzat per part de l'anterior govern, el que vol dir que es va actuar absolutament igual que
s'havia actuat durant els darrers anys de mandat. Entre els quals també havia format part del
govern el grup socialista, que també havia assumit els criteris que ara relataré, i que són,
repeteixo, els de l'anterior govern.
La Fira d’Artesania Catalana, com molt bé vostès apunten, fa 27 anys que es celebra a Arenys
de Munt durant la Diada de l’11 de setembre a la Riera.
En aquesta fira hi participen alhora paradistes que exposen productes per a la seva venda i, en
un espai ben diferenciat, entitats locals que mostren la seva activitat, artesana, de voluntariat,
artística, de cohesió… També hi tenen cabuda les formacions polítiques locals que aprofiten
per donar-se a conèixer als seus simpatitzants.
Però del que parlarem fa referència als firaires artesans que fan venda de productes el dia 11.
No inclou ni les entitats locals ni les formacions polítiques.
La Fira, des dels seus inicis fins l’any 2001 va tenir un horari de 11 a 14 hores, per a tots els
participants. O sigui, durant 17 anys.
A partir de l’any 2001, i a proposta d’alguns paradistes, es va provar de perllongar l’horari fins a
les 7 de la tarda, hora en què començaven altres activitats a la zona de plaça de l’Església.
Aquest nou horari va anar mantenint-se fins a l’any 2008.
Tot i això, cada any es feia una recollida d’informació entre els firaires, per valorar si estaven
satisfets amb el nou horari i les opinions que es recollien eren molt diverses: n’hi havia que ho
veien bé, però eren més els que havien experimentat que les hores de la tarda, entre les 3 i les
7, el públic no sortia a passejar. El moviment de gent començava a partir de les 7 de la tarda,
que era justament l’hora de tancament. D’altra banda, a partir d’aquesta hora començava a ser
un problema mantenir la Fira oberta, ja que a la zona de la Riera hi ha més foscor i els firaires
no anaven preparats amb llums ni aquesta era la seva intenció.
Malauradament, i degut a la crisi econòmica, l’activitat principal que tenia lloc des de feia anys
la tarda del dia 11 de Setembre, les Jornades Internacionals Folklòriques, que atreia més de
800 persones de públic a la plaça de l’Església, va deixar de programar-se a l'any 2008
(suposava uns 4000 euros de despesa).
I per això, l’any següent, el 2009, es va considerar que si es feia la Fira tot el dia, no hi hauria
públic a la tarda i el sacrifici dels Firaires quedant-se tantes hores, seria per no gaire cosa. Tal
com ja havien manifestat en les seves valoracions dels anys anteriors.
S’ha d’afegir aquí que, durant aquests anys que es feia a la tarda, ens havíem trobat amb una
Fira bastant pobre (a partir de les 3 de la tarda), ja que alguns firaires que inicialment es
comprometien a quedar-se tot el dia, acabaven marxant a migdia i es veien molts espais buits
entre una i altra parada. Amb l’inconvenient, afegit, de tenir la Riera tancada durant tot el dia.
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L’any passat es va produir un fet diferenciador en el muntatge de la Fira, que va permetre
realitzar-la durant dos dies seguits. Això es va produir perquè l’Aplec per la Independència
d'Arenys de Munt es va realitzar el diumenge 12 de setembre (l'Aplec independentista en
record del 13S es realitza el diumenge següent a l'11 de setembre). Per aquest motiu es va
organitzar tot perquè la Fira d’Artesania durés tot el cap de setmana i els firaires poguessin
aprofitar els dos esdeveniments. Per tant, si l’any passat es va fer matí i tarda de l’11 de
setembre i del 12 de setembre va ser gràcies a l’Aplec independentista.
Enguany, però, el dia 11 de setembre era diumenge i fins la setmana següent no hi hauria
l’Aplec. Per això tot va tornar a ser com havia estat feia dos anys enrere.
La regidoria d’Economia vetllarà pel comerç local i per les activitats sòcio-econòmiques del
municipi. No ho dubtin. Però la Fira de l’11 de setembre no és precisament l’única plataforma
per fer-ho. Aquest any, a la Fira hi ha hagut la participació de 36 firaires, dels quals 10 eren
d’Arenys de Munt i d’aquests 10, 5 tenen local comercial a la població, per poder-los
promocionar diàriament.
També s’ha de dir que dels firaires que van venir aquest any menys d'un terç van manifestar la
seva voluntat de quedar-se a la tarda.
Possiblement hi va haver alguna persona que va pensar que hauria de ser com l’any anterior,
però ja hem explicat que l’any anterior va ser totalment diferent pel tema de l’Aplec, i fa dos
anys només havia estat mig dia. Malgrat que, per aquest any, mai es va dir que seria per tot el
dia. Tot i això, a la regidoria d’Economia només ha arribat una queixa pel tema de l’horari. La
resta han estat propostes o suggeriments dels mateixos firaires, que hem mirat de recollir-los
per la propera fira.
I també els hi volem dir que, durant el mateix dia 11, es va començar a planificar la Fira per
l'any vinent, que tindrà algun canvis substancials per intentar potenciar-la.
La valoració que s’ha fet enguany, després de consultar a alguns firaires, és positiva. També
s'ha detectat una demanda de paradistes, que els hi agradaria que tornés a fer-se durant tot el
dia.
A aquesta demanda se li donarà una resposta satisfactòria per tal que aquests paradistes
puguin fer el seu negoci i els vilatans trobin un al·licient per sortir a passejar per la Riera a la
tarda.
Si l’any que ve es fa la Fira de l’11 de setembre durant tot el dia s’ampliarà l’horari fins a les 9
del vespre i es farà amb garanties que en aquestes hores hi hagi llum a totes les parades.
També es plantejarà de programar activitats que complementin la pròpia Fira i facin sortir els
vilatans al carrer.
Es reprodueixen a continuació fragments de les cartes que l’Ajuntament envia als firaires cada
any. La selecció és aleatòria, perquè es pugui comprovar que cada any la carta és diferent i
que el que es diu un any no ha de fer pressuposar que l’any següent ha de ser de la mateixa
manera. I si algú té algun dubte sobre el contingut de l’escrit, pot preguntar-ho lliurement, per
aclarir la situació i no trobar-se com sembla que va passar, que ha de plegar en un horari que
no ha confirmat.
“ ANY 2004
La Fira continuarà essent, com l’any passat, de tot el dia. Comença a les 11h. i acabarà a les 8
del vespre. Hem previst que de 15h. a 17h. es pugui tancar la parada, per tal que pugueu anar
a dinar i no sigui massa feixuga la jornada. Durant aquesta estona hi haurà vigilància, però
millor si a més a més podeu tapar els productes amb un drap ... Si no penseu quedar-vos a la
tarda, us preguem que ens ho digueu, perquè no podrem acceptar la vostra sol·licitud. Els
artesans estareu col·locats al bell mig de la riera, tots junts. Les entitats locals sense finalitat de
lucre estaran situades als extrems, ja que acabaran les activitats al migdia.
ANY 2009
La fira aquest any serà només de matí, en horari de 10 a 14 hores. L’hora d’arribada serà les 8
del matí, sent motiu de pèrdua del lloc assignat l’arribada més tard de les 9 hores. El lloc de
celebració de la fira serà a la Riera (de la Caixa Laietana en amunt), com cada any, i quan
arribeu se us informarà de la vostra ubicació.
ANY 2010
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Com a novetat, a la fira d’aquest any, a més de celebrar la Diada de Catalunya,
commemorarem el primer aniversari de la celebració de la Consulta per la Independència a
Arenys de Munt. Per aquesta raó, tindrà una durada de dos dies, dissabte dia 11 i diumenge
dia 12 de setembre, i podreu optar per assistir-hi només un dia o tots dos dies. En el cas que us
quedeu els dos dies, podreu deixar la vostra parada muntada durant la nit, amb servei de
vigilància i sense perill de rierades, ja que les obres de soterrament de la Riera estaran
finalitzades.
ANY 2011
L’hora d’arribada serà les 8 del matí, sent motiu de pèrdua del lloc assignat l’arribada més tard
de les 9 hores. El lloc de celebració de la fira serà la Riera, com cada any, i quan arribeu se us
informarà de la vostra ubicació.”“
El Sr. Planas llegeix les següents:
14. PREC DEL GRUP PP SOBRE L’INFORME SOBRE LA PÀGINA WEB DE
L’AJUNTAMENT DE BADALONA.
Comparativa amb l'actual pagina web, per tal de millorar el servei als ciutadans. M'agradaria
que l'equip de govern arribi a un consens amb els grups de l’oposició. Va refusar un cop i un
altre l'oferiment de la proposta Open Government, bé el Partit Popular no va intervenir, perquè
no tenia informació rellevant del que exposava Esquerra, i per tant nosaltres vàrem posar-nos
en contacte amb l'ajuntament de Badalona, demanant que ens facilitessin la informació de la
pagina web. Agrair l'atenció per part de l'ajuntament de Badalona per l'amabilitat i disponibilitat
que han mostrat facilitant un informe de les passes a seguir per poder implantar aquesta pàgina
web.
Pre : Volem que l'equip de govern examini l’informe de l'ajuntament de Badalona que els hi
lliuraré i valori les avantatges d'aquesta web i l'actual, i apliqui les mesures correctores que es
consideri.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu que no considerava que fos una disputa,
sinó debat d’idees i celebren que hi hagi bona relació amb l’Ajuntament de Badalona i no es
preocupi, que la mirarem.

15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA EN PARCS I JARDINS.
Degut als temps que corren, creiem que seria oportú que l'equip de govern es plantegés fer un
estudi amb el consum d'aigua. Si volen, el Partit Popular col·laborarà per reduir-los a parcs i
jardins, com també a edificis públics, essent responsable amb el medi ambient i econòmic,
s'estalviaria del 30% a un 40% de mitja. Viable en l'aspecte que s'amortitzaria en poc temps la
inversió.
El Partit Popular demana que es prengui aquesta mesura com una inversió per estalviar en la
factura de l'aigua, que d'aquesta manera repercutiria positivament a la caixa municipal i així fer
més suau les reformes econòmiques.
Pregunta: Realitzaria l'equip de govern aquesta inversió que va encaminada a l'estalvi?
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, respon: “De sempre l’aigua
que ens ha subministrat SOREA per a ús municipal, parcs i jardins i edificis municipals, ha estat
gratuïta.
A més, el poble d’Arenys de Munt disposa de diversos pous que s’utilitzen pel reg de zones
verdes.
Per tant, no existeix una despesa d’aigua important pel reg de zones verdes municipals.
De totes maneres estem oberts a què ens expliquin opcions per estalviar.”
_____
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16. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ L’ESTELADA QUE ONEJA A L’AJUNTAMENT
EN DATES ASSENYALADES S’HI QUEDI FINS QUE EL POBLE DE CATALUNYA
PUGUI EXERCIR EFECTIVAMENT EL SEU DRET A LA LLIURE DETERMINACIÓ.
El regidor Sr. Sánchez llegeix:
Vist que en el ple celebrat el passat 26 de setembre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Sant Pere de Torelló, es va aprovar per unanimitat del regidors assistents l’acord municipal
d’adherir-se a l’associació de Municipis per la Independència.
Vist que en el mateix acord, l’alcalde Jordi Fàbrega, va incloure un nou punt en el qual declara
que l'ajuntament deixarà també de manera permanent l’estelada penjada al balcó. Una
estelada que oneja ja des del dia 11 de setembre i que s’hi quedarà fins que el poble de
Catalunya pugui exercir efectivament el seu dret a la lliure determinació.
Atès que com a fet reivindicatiu i amb la finalitat de crear consciència col·lectiva que el poble
català no gaudeix de la llibertat que li correspon, l’ajuntament de Sant Pere ha fet una crida a la
resta d’ajuntaments del país per tal que s’adhereixin a la iniciativa.
Demanem a l’equip de govern que l’ajuntament d’Arenys de Munt se sumi a la iniciativa de
l’ajuntament de Sant Pere de Torelló, i que com a acte de protesta contra l’estat espanyol que
no reconeix el nostre dret d’autodeterminació, es pengi l’estelada al balcó de l’ajuntament
d’Arenys de Munt fins que el poble de Catalunya pugui exercir efectivament el seu dret a la
lliure determinació.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu que es valorarà la proposta i
es tindrà en compte.
17. PREC DEL GRUP ERC PER MILLORAR LA SEGURETAT DE LA PARADA DEL BUS
DAVANT LA BENZINERA.
El regidor Sr. Rabasseda llegeix:
Vist que la parada del bus que fa el trajecte Arenys de Munt – Arenys de Mar situada davant la
benzinera d’Arenys de Munt està construïda de manera que no es contemplen les normes de
seguretat per als usuaris, que han d’accedir directament a la carretera en baixar de l’autobús.
Demanem a l’equip de govern que s’emprengui algun tipus de mesura per millorar-ne la
seguretat i, si actualment no és possible desplaçar la parada o millorar-ne la infraestructura pel
cost que representaria, pintar un pas de vianants o millorar la senyalització de la parada.
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Aquesta
carretera pertany i és competència de la Generalitat.
La problemàtica que ens presenten ja la tenim constatada i és per això que ja vam parlar fa
temps amb el Departament de Carreteres de la Generalitat per mirar de donar-hi una solució.
No volen pintar un pas de vianants enmig de la carretera a no ser que sigui amb un semàfor.
Fins ara no hi ha hagut cap accident de vianants, potser degut a què es vigila molt abans de
travessar la carretera, cosa que potser no es faria tant si hi hagués un pas de vianants pintat al
terra amb el perill que comportaria si no fos respectat pels conductors.
L’única possibilitat seria canviar la ubicació de la parada, fer entrar l’autobús a la urbanització i
fer-lo sortir pel C/ Lluis Guerrero direcció la illeta d’entrada a la urbanització Aiguaviva. Això
alentiria molt la baixada cap a Arenys i, a part de tenir que revisar tots els horaris perquè no es
podrien cobrir les freqüències marcades, s’hauria de negociar amb les tres parts més que
formen part del conveni.
Tot i així, es pot tenir en compte.”
_____
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18. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE EL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ DEL
GERENT ADJUNT DE GUSAM I DELS NOUS TREBALLADORS D’AIGÜES
D’ARENYS.
El regidor Sr. Sánchez pregunta:
Atès que a partir de l’1 d’octubre l’empresa municipal GUSAM SA, a través de la nova marca
Aigües d’Arenys, s’ha fet càrrec del servei d’abastament d’aigua d’Arenys de Munt.
Atès que per portar a terme la gestió de l’aigua s’ha contractat nou personal: un cap, un
administratiu i dos operaris, segons ens han explicat des de l’empresa municipal.
Vist que el fins ara gerent de l’empresa GUSAM SA dedica un 20% de la seva jornada laboral a
l’empresa municipal i un 80% a la gerència a l’ajuntament.
Atès que GUSAM SA ha contractat un gerent adjunt amb una dedicació del 50% de la jornada
laboral.
Preguntem a l’equip de govern, quin ha estat el procés de selecció del gerent adjunt i nous
treballadors de GUSAM SA, com queda definida l’estructura organitzativa de l’empresa
municipal per aquest any 2011 i l’any 2012, i si està previst que el gerent de l’ajuntament tingui
una dedicació del 100% i es desvinculi de GUSAM SA.
El Sr. Alcalde diu textualment: “L’art. 2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), no inclou, dins del seu àmbit d’aplicació al personal de las empreses
públiques. El personal de les empreses locals, en la mida que es tracta de societats
instrumentals però no són Administració, no està vinculat a les mateixes per una relació
funcionarial, sinó sotmès al règim laboral i a la jurisdicció social.
La contractació de nou personal per part de l’empresa ho serà amb caràcter laboral, havent de
mantenir-se el principi d’incomunicabilitat entre el personal de l’empesa mercantil i el de
l’Administració matriu.
Es planteja la qüestió de si, per a la selecció del seu personal, les Societats municipals s’han
de sotmetre’s als principis de convocatòria pública, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, que
estableix l’EBEP i el criteri més comú és que les Societats mercantils que, malgrat
persegueixen un interès públic, tenen discrecionalitat per a la selecció del seu personal.
Per tant, la contractació del gerent també serà en règim privat i només el reglament de serveis,
al seu article 106 determina que: «El càrrec de Gerent recaurà, sempre, en persona
especialitzada designada por l’òrgan superior de govern de l’Empresa».
Pel que fa a l’organigrama, junt amb la resposta, trobaran un esquema que els hi passo a
explicar:

_____
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Ple Ajuntament d'Arenys
de Munt

Junta General

Secretaria (a)

Consell d'administració
Presidència

20

Responsable
Aigües d'Arenys
Administratiu/va
d'atenció al

Servei d'aigües

50

Secretaria (b)

Gerència

Adjunt a gerència

(GUSAM s.a. ambiental)

Direcció
financera i administració

Gestió estructural i
urbanisme

I pel que fa a la pregunta sobre si està previst que el gerent de l’ajuntament tingui una
dedicació del 100% i es desvinculi de GUSAM SA, els hi hem de dir que sí, que està previst.”
19. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA PROPOSTA DE REFORMAR L’HOTEL
D’ENTITATS DE MANERA QUE TAMBÉ SIGUI BIBLIOTECA.
La regidora Sra. Vila pregunta:
Vist que per resolució d’alcaldia presidència de 26 de setembre de 2011 es demana destinar la
subvenció de 645.000 € del PUOSC per a la biblioteca que s’havia de construir a la parcel·la de
Can Globus a una nova biblioteca a l’edifici de l’antiga nau de Can Fernando Soler (edifici
qualificat d’equipament de la UA5 Can Có 1), essent també una reforma, en comptes d’obra
nova.
Vist que l’equip de govern ha dit que amb aquest projecte, hi ha l’opció de destinar l’espai a la
Biblioteca, a l’Hotel d’Entitats, o compaginar tots dos equipaments a la mateixa instal·lació.
Atès que el grup municipal d’ERC va proposar una solució similar de rehabilitació i ampliació de
l’actual biblioteca, complint els requeriments necessaris que es demana des de Diputació, en
un espai més cèntric que els que se’ns proposa des de l’equip de govern.
Atès que l’equip de govern ha manifestat que en el pressupost municipal no es pot assumir un
endeutament de 761.451,10 euros (interessos inclosos), que tramitats a través d’un crèdit
bancari suposarien 126.908,50 euros anuals durant 6 anys, si es pretén assumir l’obra de
reforma de l’actual biblioteca amb un cost valorat en 1.290.000 euros segons la proposta
d’ERC. La qual cosa, segons l’equip de govern, implicaria haver d’augmentar els impostos.
Atès que l’obra de rehabilitació de l’Hotel d’entitats per reconvertir-lo en biblioteca,
previsiblement requerirà de cofinançament, tanmateix des de la regidoria d’Economia s’ha
insistit que és impossible aconseguir finançament d’una entitat bancària, posicionament que va
quedar palès amb les intervencions del regidor d’Economia i alcalde senyor Josep Manel
Jiménez en el darrer debat celebrat a ràdio Arenys de Munt.
_____
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Atès que en el pressupost per a l’exercici 2011 que ja està aprovat, no es contempla cap
aplicació pressupostària que permeti la redacció del projecte que també contempli la biblioteca,
argument que també es va defensar des de l’equip de govern per justificar la inviabilitat de la
proposta d’ERC, però que ara, en circumstàncies molt similars, sí sembla possible.
Vist que la proposta de l’equip de govern no ha estat tractada ni comunicada en cap Consell de
Participació Ciutadana, ni amb els partits de l’oposició, ni amb ERC que sempre hem mostrat el
nostre interès en treballar conjuntament per no perdre la subvenció de la biblioteca.
Vist que l’únic coneixement sobre la darrera proposta de l’equip de govern per salvar la
subvenció de 645.000 € per la biblioteca és una nota de premsa publicada al web municipal.
Preguntem a l’equip de govern com és que han pres la decisió del canvi d’emplaçament de la
biblioteca, sense haver-ho tractat en el Consell de Cultura, ni comunicat als partits de l’oposició,
i quin és el cost previst per a la reforma de l’antiga nau de Can Fernando Soler per
transformar-lo també en biblioteca i com es finançarà.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “La pregunta es
refereix tant al projecte com al finançament de les obres.
Pel que fa al projecte:
El termini per presentar al·legacions al PUOSC 2010 finalitzava el 30 de setembre amb caràcter
oficial i s’hi havia d’adjuntar un projecte.
La situació actual de l’Ajuntament és la següent:
• Està realitzant una modificació del Pla General referent a la UA10, que fa inviable
l’execució del projecte demanat inicialment dins el programa general del PUOSC
específic de biblioteques.
• L’Ajuntament no té un projecte per rehabilitar l’edifici de l’actual biblioteca tal i com
planteja ERC, ni diners per redactar-lo i, per altre part, el Servei de Biblioteques de la
Diputació no troba que sigui el lloc adient.
• Hi ha un encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació de l’hotel d’entitats, que té
una superfície superior als 1.500 m2, en el qual es podria encabir la biblioteca.
El govern és conscient que potser tampoc sigui aquest el lloc adient, però si no es volia perdre
el programa específic del PUOSC 2012 (de 645.000 € de subvenció), s’havia d’intentar
urgentment presentar una petició acompanyada de projecte (ampliació d’un projecte ja existent
i que no ens costava diners) i això és el que s’ha fet dins el termini (30 setembre).
Pel que fa al finançament:
El primer pas és que el PUOSC mantingui la subvenció pel nou projecte recordant que, segons
les seves bases, no pot excedir el 50% del cost total de l‘obra; per tant, l’Ajuntament hauria de
trobar finançament per pagar la seva part més el mobiliari, que no és objecte de la subvenció, i
si la resposta és positiva, es mirarà de buscar una solució al pressupost del 2012, sempre que
hi hagi una aprovació popular a aquesta proposta.
Cal ser conscients que no presentar res suposava la pèrdua del PUOSC específic.”
20. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS CANVIS EN LES SUBVENCIONS
ATORGADES.
La regidora Sra. Flores pregunta:
És ben sabut que estem en temps difícils i que les polítiques de caire solidari dels ajuntaments
es troben sèriament compromeses. Les dificultats econòmiques fan necessària molta creativitat
als ajuntaments però també en les entitats destinatàries d'aquestes polítiques, especialment en
els àmbits socials, esportiu o cultural.
Els reajustaments que això comporta, coincident aquest any amb canvis de govern o, en el cas
concret d'Arenys de Munt, amb pressupostos prorrogats, genera en la ciutadania i en les
pròpies entitats dubtes, desconcert i incerteses raonables.
_____
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És per això que l'Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt pregunta a l'Equip de Govern, una
vegada aprovat el pressupost de 2011, pels criteris que s'han seguit alhora de concretar els
reajustaments en matèria de subvencions a les entitats de la nostra vila i amb indicació
expressa de quins han estat els canvis respecte de les subvencions atorgades durant l'any
anterior, el 2010.
El Sr. Alcalde diu textualment: “En aquest punt s'ha de fer una especial incidència en el fet que
l'Ajuntament d'Arenys de Munt va estar actuant amb un pressupost per al 2010, prorrogat fins al
4 d'agost passat, o sigui fins el 4 d'agost del 2011.
Fet que vol dir que es va estar actuant amb criteris polítics de l'anterior govern, però uns criteris
polítics establerts no al desembre del 2010, per aplicar-los durant el 2011, sinó amb uns criteris
establerts al desembre del 2009, un any abans, per dur-los a terme durant el 2010.
En aquesta època, d'una important crisi econòmica, no rectificar decisions o criteris durant més
d'un any, en l’aspecte econòmic, ha estat una greu irresponsabilitat política, només atribuïble a
l'anterior responsable econòmic de l'Ajuntament, ja que d'un any per l'altre la situació
econòmica ha empitjorat notablement. Per a què tots ens fem una idea donaré dues dades:
mentre que la recaptació liquida de tot l'exercici 2010 va ser de 7.430.630,38 euros, en el que
portem d'any 2011 només tenim una recaptació liquida de 4.607.630,03 euros. El que vol dir
que estem tenint, a hores d'ara, una reducció dels ingressos líquids de l'Ajuntament de
2.830.000,35 euros. Un a reducció d'un 38,09%.
Però l’anterior responsable econòmic, en decidir prorrogar els pressupostos i no tenir la valentia
d’assumir uns de nous, entomant les retallades necessàries per aquest any, no va corregir les
subvencions a atorgar a les entitats.
És aquí a on pren sentit aquesta greu irresponsabilitat, ja que es va estar actuant durant els 5
primers mesos de l'any com si res hagués canviat en el panorama econòmic local, com si els
ingressos continuessin sent els mateixos que l'any anterior, quan realment estaven canviant
moltes coses.
Davant d'aquesta situació, els criteris per atorgar subvencions els podem dividir en tres: les
subvencions que efectivament es van donar amb l'anterior govern, les subvencions que,
malgrat no ser donades, ja estaven compromeses per l'anterior govern per ser donades i les
subvencions que va donar l'actual govern.
En el primer cas, subvencions efectivament donades per l'anterior govern i que han hagut de
ser recollides obligatòriament en el Pressupost pel 2011, hi ha:
RACÓ DE VACANCES

5.000€ Aprovada en JGL del 9-05-2011

En el segon cas, subvencions que, malgrat no haver estat donades pel govern anterior, hi havia
el compromís de ser donades i es van haver d’incorporar al Pressupost:
ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS

500€

CATE-COLÒNIES

2.500€

CENTRE D'ESPORTS ARENYS DE MUNT

4.000€ L'equip femení d’hoquei es va
classificar per la Champions europea.

ARENYS AMB EL POBLE SAHARAUÍ

6.000€

Les subvencions que ha atorgat l'actual govern:
CENTRE MORAL

600€ Per la representativitat que té com a
entitat i per ajudar-la en les diferents
accions que realitza al municipi.

GEGANTERS D'ARENYS DE MUNT

600€ Perquè si que creiem en les nostres
tradicions culturals i per donar
recolzament a una entitat que porta els
gegants d'Arenys de Munt per tot el
País.

CREU ROJA DE CATALUNYA

_____

5.000€ Pel servei d'ambulàncies que realitza
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al municipi durant tot l'any en diferents
actes organitzats per entitats de poble.
FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA GERIATRICA NTRA. SRA.
DEL REMEI

10.000€ Per una qüestió social per la nostra
gent gran.

També volem dir que pel proper Pressupost en agradaria introduir una nova dinàmica per
atorgar subvencions a les entitats, molt més justa i equitativa, al mateix temps que, amb una
redistribució de les despeses, esperem poder fer una aportació més important que la d'aquest
any.”
21. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA DINÀMICA EN ELS PLENS.
La regidora Sra. Flores formula la següent:
Amb l'arribada del nou Equip de Govern com a resultat de les eleccions del 22 de maig passat,
s'ha modificat significativament el funcionament de l'Ajuntament en totes les àrees amb el
propòsit de millorar-ne l'efectivitat.
Un dels canvis importants ha afectat a la periodicitat en la celebració dels plens. Entenem que
això comportarà la celebració de més plens ordinaris i menys d'extraordinaris amb el resultat
d'una major eficàcia en l'activitat política de tots els grups municipals i amb menys sorpreses
“extraordinàries”.
En el darrer ple, on van ser resoltes les al·legacions al pressupost de 2011 i aprovat amb 8
mesos de retard, es va introduir a l'ordre del dia del ple, que era ordinari, un punt per urgència,
precisament la resolució d'aquelles al·legacions.
Al respecte d'aquesta nova dinàmica, l'Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt demana quina
serà la nova dinàmica de convocatòria de plens ordinaris i de plens extraordinaris i sobre els
criteris a l'hora d'incorporar punts per urgència als ordres del dia.
I completant la pregunta amb un prec, l'Assemblea de la CUP demana a l'Equip de Govern que
consideri amb atenció la previsió dels assumptes a tractar minimitzant així els assumptes que
s'hagin de tractar per urgència atès que compromet especialment la participació dels grups
polítics d'aquest Ajuntament.
El Sr. Alcalde diu textualment: “Amb la nostra voluntat de realitzar el Plens amb caràcter
mensual, per reduir la seva durada i per ampliar la participació dels ciutadans i dels grups
polítics, al mateix temps que ampliar la informació i la transparència d'aquesta informació (no
podem obviar que en el passat s'havien realitzat Plens Extraordinaris a les 12 o a les 2 del
migdia, sense publicitat, sense públic i sense retransmissió radiofònica), hem entrat en la
introducció d'una nova dinàmica.
La nostra voluntat és que només es realitzin Plens Extraordinaris en aquells plens que siguin
realment extraordinaris. El que vol dir que tot aquella qüestió que no sigui realment
extraordinària serà tractada en el Ple ordinari mensual més proper. De tal forma que
eliminarem en gran mesura els Plens Extraordinaris els quals limiten molt la tasca de control,
precisament per ser extraordinaris. No podem obviar que a l'any 2009 es van realitzar 12 plens,
6 d’ells extraordinaris, i que a l'any 2010 es van realitzar 15 Plens, 9 d’ells extraordinaris.
D’aquesta manera, es limitava de gran manera l’actuació de control de tots els grups
municipals deixant-la només en els sis plens ordinaris cada any.
El mateix passava amb la participació dels ciutadans.
Ara amb aquesta nova dinàmica s'ha doblat l'actuació dels grups municipals i dels ciutadans.
Per tant, hem guanyat notablement en control, participació, claredat i lliurament d'informació a
tots els grups municipals i als ciutadans.
Per altra banda, també tenim la voluntat de reduir el tractament de propostes per la via
d'urgència a aquelles propostes que realment siguin urgents, per evitar que els ciutadans i els
grups municipals no disposin de la informació necessària.
_____
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En aquest sentit, volem fer referència al punt urgent que es va introduir en el darrer Ple per
resoldre les al·legacions al Pressupost del 2011.
Aquest punt va ser una excepcionalitat notable a aquesta nova norma i el caràcter urgent
estava plenament justificat.
Segons aquests criteris, si no s’hagués considerat com a urgent aquell punt estaríem tractant
aquelles al·legacions en el Ple d'avui. Fet que vol dir que hauríem endarrerit l'aplicació del
Pressupost pel 2011 fins al 13 d'octubre, allargant la problemàtica econòmica, de la que hem
estat parlant abans, i portant el funcionament de l'Ajuntament a la paràlisis durant gairebé dos
mesos. No podem oblidar l'excepcionalitat que representa aprovar el Ple pel 2011 a l'agost del
2011 i dos mesos de paràlisi econòmica o de continuïtat d'un pressupost del 2010 clarament
desfasat, hauria estat d'una greu irresponsabilitat per part de tothom.
Tampoc podem oblidar que aquell 8 de setembre, el Govern ja disposava de la resolució
d’aquelles al·legacions i que per a poder-les posar en coneixement dels ciutadans afectats
hauríem d’haver esperat fins a avui, en un lamentable exercici d’escassa transparència i
d’efectivitat.
És per aquest motiu que aquest punt va ser tractat per urgència, perquè era realment urgent,
per no dir urgentíssim.
En el futur? Esperem que aquesta situació no es torni a donar perquè, si aprovem els
pressupostos quan toca, o sigui a mitjans de desembre, si es produeixen al·legacions, podran
ser tractades amb normalitat en el primer Ple ordinari de gener o en el de febrer, un o dos
mesos després, però a principis d'exercici, fet que no ens portarà a agreujar la situació
econòmica de l'Ajuntament, tal com si hauria passat amb aquest.
I per la resta d’assumptes importants la cadència mensual dels plens ens permet introduir-los
de manera ordinària i sense retallar garanties als grups municipals, com sí ha passat en d’altres
moments.
I quan hi hagi un assumpte que realment sigui urgent, se li haurà de donar tractament d’urgent.
Però ens evitarem confondre allò que és important amb allò que és urgent. “
22. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor del grup ERC, Sr. Rabasseda.
El regidor Sr. Rabasseda dóna les gràcies al Sr. Alcalde i diu textualment: “Avui, quan hem
començat el ple, fora de l’ordre del dia, vostè ens ha explicat les normes de funcionament, de
regulació de les intervencions en el Ple i ha parlat de les mocions, parlant de les mocions com
a figura residual. Això són les paraules que jo he anotat de la seva intervenció: figura residual.
Suposo que molts regidors i molts veïns que ens escolten recordaran les mocions que el Sr.
Jiménez presentava no fa gaires mesos. Però, a part d’això, quan ha argumentat el
funcionament del Ple ha citat una normativa, la normativa legal que explica que regula el
funcionament del Ple, una normativa que diu moltes coses. Una normativa que suposo que, Sr.
Alcalde, sap que diu, entre altres coses, que la sala de plens on estem ara, hi ha d’haver el
retrat del Rei, cosa que des d’Esquerra Republicana no volem ni de bon tros, no. Llavors, clar
diu, les mocions, cita aquesta normativa que regula el ple, hi ha uns informes de secretaria que
li diuen i que avalen el seu posicionament. Llavors la pregunta és molt concreta. Nosaltres
pensem que això és una qüestió de voluntat política. Per què aquesta normativa que regula el
funcionament del Ple en el cas de les mocions que presenta l’oposició la segueix al peu de la
lletra i en d’altres casos no.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Bé, el criteri per aplicar aquesta normativa ja no el decideixo jo,
el decideix la Secretària a partir d’aquesta normativa, d’aquest informe jurídic que s’ha
establert.”
El regidor Sr. Rabasseda diu textualment: “Ha entès la pregunta Sr. Alcalde?”
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El Sr. Alcalde diu textualment: “Bé, doncs no sé, probablement no l’ha formulat com calia
formular-la.”
El Sr. Rabasseda diu textualment: “ Li puc tornar a formular?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Sí.”
El Sr. Rabasseda diu textualment: “Aquesta normativa. Un cas concret. Diu moltes coses, eh.
El reglament del ple diu moltes coses. Una de les coses que diu és que, aquí, al seu costat, hi
ha d’haver el retrat del Rei. Nosaltres no el volem. I vostè, com a autoritat del Ple, decideix
saltar-se la normativa. Llavors diu les mocions que presentem l’oposició no les acceptem si no
són urgents i tot això, i les anomena figures residual basant-se en la mateixa normativa. La
pregunta és: per què aquesta normativa la segueix en uns casos sí i en uns altres no.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Bé, que vol que li digui, la realitat és que en aquest ple no hi ha
hagut mai la fotografia del Rei, per tant, com que no hi ha hagut mai no hi ha tradició de què hi
sigui la fotografia del Rei, per tant, no entenc el perquè.”
El Sr. Rabasseda diu textualment: “Jo no li pregunto si hi era o no hi era, li pregunto és molt
concret, per què una normativa la segueix en un cas i en l’altre no. Vostè és l’alcalde i té
autoritat per prendre les decisions.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Bé, moltes gràcies per la seva pregunta. Sr. Morell.”
El regidor Sr. Morell, del grup PSC, manifesta que, tal i com ha explicat a la Junta de Portaveus
vol explicar la seva abstenció a la primera declaració institucional, sobre la liquidació dels
tributs de l’Estat. Diu que ells van votar a favor de les 3 mocions que esmenta el document, i
ara, malgrat estar d’acord amb la filosofia de la proposta, no estan d’acord amb els termes de
redacció de la mateixa.
El regidor Sr. Planas diu textualment: “Sobre la legalitat de les mocions, la normativa de si és
legal ho deixo a l'equip de govern. Que faci segons la seva opinió. Ho deixo al seu parer.
I en l'informe de la pagina web, els ho vaig demanar educadament, com sempre intento amb
tots els grups polítics, sigui quin sigui el seu color, més que res per intentar millorar l'aspecte de
cara a què els ciutadans tinguessin els millors serveis possibles. No del tema propagandístic.
No? Ni molt menys, el Sr. d'Esquerra Republicana va dir que Badalona utilitzava aquesta
pagina web, vaig estar fullejant-la i la vaig trobar coherent i per això ara quan rebi l'informe dels
informàtics els el faré arribar a tots els grups polítics que estem aquí representats.”
El Sr. Galceran diu que li va cridar l’atenció d’anar a Badalona entre altres, però que l’ha dit que
s’ho mirarà.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les vint-i-dues hores i vint minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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