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ACTA NÚMERO 17/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia disset de novembre de dos mil onze, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de l’Ajuntament, el
senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan
Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, Na Marta de la Iglesia
i Formatger, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari
de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
CELEBRAT EN DATA 13/10/2011.
S’aprova amb l’esmena al punt 3, en una intervenció del Sr. Rabasseda. Sobre la pregunta que
va formular el Sr. Rabasseda al punt final, s’ha quedat en Junta de Portaveus que es
transcriurà íntegra pregunta i resposta.
Per tant, aquesta s’aprova i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes amb les esmenes
esmentades.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
SORTEIG DE MESES ELECTORALS DE 24/10/11 PER LES ELECCIONS DEL 20
DE NOVEMBRE.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT CELEBRADA EL 24/10/11.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE MASIES I
CASES RURALS.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent proposta:
“Havent-se aprovat provisionalment pel Ple de 16/11/09 el Pla Especial Urbanístic de Masies i
Cases Rurals d’Arenys de Munt, el qual va ser tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB) per la seva aprovació definitiva;
Examinat l’informe emès per la CTUB, en data 28/01/2010, en el qual diu:
- Caldrà suprimir de l’art. 11 del PEU la variació màxima del 5% en la interpretació de les
mides dels plans.
- Caldrà suprimir l’apartat 2 a. l’art. 13 del PEU. En aquest mateix article caldrà suprimir
la necessitat de redactar un PEU en els supòsits 2b, 2c i 2e; però s’haurà de redactar
quan proposin:
• Ampliacions superiors al 5% de superfície o més de 30 metres
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Actuacions sobre l’entorn de l’edificació catalogada i que en conjunt ocupin
més de 200 m2 o es trobin en àrees d’entorn protegit.
• Actuacions en conjunts unitaris formats per vàries edificacions i que
requereixen un projecte unitari.
- Caldrà afegir als articles 13 i 14 “ La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del
sostre disponible a raó de 350m2 per al primer habitatge (principal) i de 180m2 la mitjana
dels restants. Si hi ha més sostre i s’hi vol implantar una activitat complementària, serà
necessària la tramitació d’un PEU”.
- Caldrà afegir a l’art. 15 que els usos artesanals han d’estar vinculats a l’habitatge familiar i
seran usos d’elaboració i transformació dels recursos naturals i agropecuaris vinculats a la
mateixa finca o de l’entorn territorial.
- Caldrà, respecte de l’art. 16, que el document restringeixi la possibilitat d’ampliació del
50% del sostre per usos, i que no sigui superior al 15% i un màxim absolut de 200 m2,
l’article s’haurà de completar amb el text següent:
*Les ampliacions només podran acollir usos complementaris al principal, el
qual es durà a terme a l’edifici primigeni.
* Hauran de ser les mínimes imprescindibles i directament relacionades amb
l’ús previst.
* Com a criteri hauran d’adossar-se a les edificacions preexistents, sense que
aquest fet minvi els valors arquitectònic o paisatgístics de la masia o casa.
- Caldrà suprimir de l’art. 19 la possibilitat de trasllat d’edificacions catalogades.
- A l’art. 24 es podrà eximir de presentar estudi paisatgístic als projectes que afectin espais
interiors de les edificacions i el procediment es basarà en l’art. 50 de la Llei d’Urbanisme.
- Caldrà suprimir la Disposició Transitòria 1a
- No es podran admetre noves construccions o ampliacions en sòls qualificats com a C1 i C3
que tinguin pendents superiors al 20% .
- Caldrà garantir la protecció de boscos, evitant les ampliacions o noves construccions en àrees
ocupades per masses forestals consolidades existents. S’haurà d’aportar ortofoto.
- Dins la clau C1 no es podran ampliar les cases i masies existents i això afecta a les masies
catalogades com a 20,21,22, 23, 28, 33, 34 i 35.
- Les masies dins de la zona reservada a la variant de la C-61, catalogades amb els números
55, 46, 57, 58 i 61, restaran fora d’ordenació, essent només possibles les obres de conservació
i manteniment mínimes.
- Cal completar les fitxes de la següent manera:
* Justificar la inclusió de les cases i masies en el catàleg d’acord amb el 47.3 de
la Llei d’Urbanisme.
* Incloure les dates cadastrals de les finques, ortofoto i foto.
* Concretar les condicions d’ampliacions individualitzades
* Fer constar les condicions específiques d’accés i aparcament
* Concretar els volums impropis a enderrocar
- Cal, respecte a les edificacions incloses a les fitxes:
* Excloure del catàleg per no considerar justificada la inclusió Can Cametes, Volum B
de Can Pau Vergès, volum B de Can Mora, volum B i C de la Campana, volums B i C
de Can Déu, volum B de Can Framis, Can Victoriano, volum B de Can Bellsolell de la
Torre; volums B, C i D de Ca l’Arquer de Goscons, volum B de Can Vives; volum B de
Corral del Forn, Can Tusell, Can Nualart, Paller de Sta. Cecilia, Can Pairò, Can Valent,
Can Comes, Can Dens, Masia al Rial de Can Sala, volum B de Can Clariana i Can Pey.
* Excloure o justificar la inclusió segons el 47.3 de la Llei d’Urbanisme: Can Seix,
volum adjacent planta baixa Mas Gabana, Cal Cotxo, Ca l’Isidre, Ca Gamandè,
Can Rata, Masia de Sta. Cecilia, Can Botè, Can Tutó, Can Martori, Can Ocellet,
volum A de Can Clariana, Can Xecò i Can Rosell-Espiell.
•

Havent-se redactat, per part de Carracedo-sotoca arquitectes s.c.p. un document per
l’aprovació del text refós demanat, en el qual:
_____
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-

S’ha incorporat a l’article 9 de les NNUU del PEU les prescripcions establertes en
l’informe dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i
habitatge de 15 de gener del 2010.
S’ha incorporat en els articles següents del PEU, les esmenes indicades en els art. 11,
art. 13, art. 14, art 15, art. 16 i art. 24. L’article 19 i la Disposició transitòria primera
s’han suprimit.
S’ha exclòs la possibilitat de construir o ampliar en els elements catalogats en les
situacions segúents: No admetre ampliacions en sòl en pendents superiors al 20%: art.
9.5
S’han exclòs les edificacions situades en l’espai de valor ecològic i paisatgístic
identificat en el PGO dins de la zona C1. S’ha introduït a la fitxa una ortofoto. Inclòs en
l’article 9.3 de la Normativa del PEU.
S’ha completat la justificació de la inclusió en el Catàleg de totes les edificacions
segons els criteris de l’article 47.3 del TRLUC, incorporant les dades cadastrals de les
finques i ortofotomapa.
En l’apartat 2 de la fitxa, Condicions particulars, es concreten les condicions
d’ampliació per cada element catalogat. Les NNUU del PEU defineixen les condicions
d’accés i aparcament de les finques. Cada fitxa delimita en el plànol Volums
Catalogats, a escala 1/500, els elements inclosos en el Catàleg.
Elements catalogats que s’han exclòs són: (numeració antiga) fitxes núm. 02, 06, 13,
14, 16, 17, 18, 22, 23, volum C i D de 26, 29, 31, 48, 49, 50, 51, 53, 60 i 62.
S’han justificat els següents elements: volum B de Ca l’Arquer (ara 23), el volum B del
Corral del Forn (27), Cal Cotxo (32), Ca Nualart (33), Ca l’Isidre (34), Can Gamandé
(36), Can Rata i Paller de Sta. Cecília (35), Masia de Sta. Cecília (37), Can Botet (40),
Can Tutó (41), Can Ocellet (43), Can Xecó i Can Pey (45) i Can Rosell-Espiell (46).
S’ha ampliat la catalogació de la fitxa número 10. Can Delàs, un cop s’ha pogut visitar
la finca i la propietat ha aportat més documentació de l’edificació (s’aporta com
documentació annexa).
S’han exclòs els elements afectats per la reserva viària.
Els elements exclosos del Catàleg s’han inclòs en el llistat d’edificacions en sòl no
urbanitzable no catalogades.

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte assessora municipal en data 30/03/2011 sobre el
contingut del document presentat i l’informe emès per la secretària municipal en data
3/11/2011, en el qual explica que s’ha donat compliment a l’apartat 1.1 de la proposta
demanant-se l’informe al Departament de Cultura, a l’Institut Geològic de Catalunya, a la
Direcció General de Turisme, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a l’òrgan
gestor del Parc Montnegre Corredor i a l’organisme amb competència sobre la reserva viària de
la variant al municipi i quin és el procediment a seguir determinat als articles 85 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i article
55 del Reglament 305/2006, de 18 de juliol, de la Llei d’Urbanisme.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords
de conformitat amb l’apartat c) de l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
Primer.- Aprovar provisionalment el text refós del Pla Especial Urbanístic de Masies i Cases
rurals d’Arenys de Munt redactat pels arquitectes de CSA Carracedo-Sotoca arquitectura SLP.
Segon.- Tramitar el document a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, com a òrgan
competent, per a què, si s’escau, realitzi l’aprovació definitiva del mateix.”
El Sr. Molons diu textualment: “Aquest pla especial que el nostre POUM contemplava i que avui
aprovem el text refós perquè Urbanisme ens pugui fer l’aprovació definitiva. És un dels últims
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passos d’un treball intens començat el mandat passat. Un treball intens i exhaustiu, tant que
Urbanisme ens ha dit que n’hi havia masses. Potser per un desconeixement del nostre
municipi. Aprovem aquest text refós per poder donar sortida ja a les masies i cases rurals que
Urbanisme dóna per correctes però no ens aturem aquí, seguirem documentant i justificant les
que no han pogut ser incloses. És un pas més per protegir el nostre patrimoni i el nostre entorn
natural. Vull agrair a la Maribel Mozas, exregidora de Medi Ambient i Promoció econòmica,
comerç i turisme que hi va esmerçar molts esforços perquè avui puguem fer aquest pla. Així
com als tècnics i tècniques municipals els esforços i la implicació en aquest pla especial.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Fa més de tres anys, tots els
grups municipals ens felicitàvem perquè l’ajuntament d’Arenys de Munt lliurava a tots els
regidors els expedients dels Plens digitalitzats (estalvi paper i foment de l’Administració). En el
Ple d’avui, però, hem de lamentar que hàgim reculat en el temps i, per decisió de l’equip de
govern, haguem de tornar a fer fotocòpies a l’ajuntament, gastant paper, tòner i temps... perquè
l’equip de govern ha decidit no passar-nos per correu electrònic ni els expedients elaborats
amb Word. Esperem que aquesta situació s’esmeni aviat.
L’expedient del Pla Especial de Masies és el que ara valorem. Queda clar que el primer Pla
Especial Urbanístic de Masies i Cases rurals d’Arenys de Munt tenia molts punts dèbils, vist tot
el que ha calgut corregir a requeriment de la CTUB. Tot i així, ERC hi va votar a favor. Darrere
el Pla Especial de Masies hi havia un treball intens de la regidoria, els Serveis Tècnics i tota la
gent que hi va participar.
En el Ple de 16/11/2009, fa dos anys justos, sobre aquest Pla Especial de masies, CUP hi va
votar en contra, amb un discurs que els qui seguim la política local ens és molt familiar. Deia:
“Es pot justificar de mil maneres, fins i tot se’ns ha dit que és perquè ho diu la llei i la
incongruència radica en la mateixa llei. Però nosaltres estem defensant els interessos del
nostre municipi i potser hauríem de ser més congruents i eliminar el criteri de no autoritzar a
recuperar masies que no conservin més del 50% de la seva construcció. I ho hauríem de fer
perquè aquesta és una decisió política i no tècnica”. I més endavant afegien que en funció de
l’interès col·lectiu “d’aquest interès general per Arenys de Munt, avui votarem en contra”
En el Pla que ens presentes avui queda clar que la retallada de masies és més elevat. Al
voltant de la futura variant d’Arenys de Munt no es poden protegir les masies, el tema del 50%,
allò de possibilitar la rehabilitació de masies enrunades amb valor social, històric, arquitectònic,
mediambiental i paisatgístic, tampoc ha passat. Tampoc ha anat endavant allò acordat pel
Consell Municipal de Cultura, amb el suport de tots els grups. En aquest context, preguntem a
l’alcalde: si l’any 2009 hi votà en contra perquè el catàleg recollia poques masies i demanava
que se suprimís el criteri del 50% de conservació de l’edificació original, entre moltes altres
coses, (i deia que era una decisió política, i no tècnica, i deia que defensava els “interessos del
municipi”) per què ara que encara hi ha menys masies, i ell mana en les decisions polítiques, hi
vota a favor. Per què ara hi vota a favor tot i que el catàleg queda pitjor que el presentat el
2009?”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “El present Pla especial urbanístic
té per objecte identificar les masies i cases rurals del municipi d’Arenys de Munt susceptibles
de reconstrucció o rehabilitació, així com justificar les raons històriques, mediambientals,
paisatgístiques o socials, que en determinen la preservació o la recuperació.
El Pla especial també té per objecte establir les condicions d’ús i d’ordenació de l’edificació per
poder recuperar-les o preservar-les.
Veient que s’ha examinat l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i
que s’ha actuat en conseqüència redactant el document per la aprovació del text refós, que
segons els informes que hem rebut s’adequa a les seves demandes i més tenint en compte que
és una aprovació provisional no veiem impediment per estar d’acord, ho veiem com un tràmit
necessari perquè Urbanisme pugui fer l’aprovació definitiva. Per tant, votarem a favor.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que degut al que ha comentat el grup ERC, ells
pensaven votar a favor i al no conèixer la documentació, s’abstindran.
El Sr. Molons diu que, fins i tot, com que no té l’acta d’aquell Ple, la Sra. Rectoret va fer un vot
diferent al govern per poder presentar al·legacions. Han estat durant tot aquest temps intentant
que les al·legacions prosperessin, algunes coses s’han pogut posar i d’altres no. Parla com a
portaveu del govern: diu que Urbanisme està modificant alguns criteris per no posar pals a les
rodes al desenvolupament econòmic; per exemple, s’ha fet una excepció sobre Can Delàs per
donar-li una sortida; moltes coses s’han exclòs per desconeixement del territori i ara es porta a
aprovació per tenir-ho aprovat. No vol dir que hi estiguin d’acord, però al menys que algunes
masies tinguin sortida econòmica i que no passi com la masia de can Xicoy, que està
pràcticament enfonsada. No cal buscar incongruències del passat. Ell votaria que no perquè no
hi ha tot el que volen, però s’ha de tirar endavant i el Pla Especial pot ser modificat d’aquí un
temps i cal desenvolupar el tema.
El Sr. Rabasseda diu que ha fet una pregunta a la CUP, no al govern. Entén la intervenció del
Sr. Molons i la comparteixen, però la CUP va fer la declaració dient que era una decisió política
i no tècnica.
El Sr. Alcalde diu que ell va participar en el Consell de Cultura i ell va votar en contra per poder
presentar al·legacions i, gràcies a elles, moltes masies es van incloure al Pla Especial i
continuaran treballant per incloure més masies. Els sap molt de greu el tema del 50% i
continuaran treballant.
El Sr. Molons diu que al 2010 va haver-hi una modificació de la Llei d’Urbanisme i que va
afectar a aquest tema i amb el temps els plantejaments canvien. No podem deixar aturat el
tema, sinó seguir el procediment.
El Sr. Rabasseda diu que al 2009 va votar a favor, ara s’abstindran i no entenen la declaració.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En Santiago Morell i Capellera, dels grups CUP,
CIU i PSC i cinc abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví,
Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups ERC i PP.
5. PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE JUSTICIA PER A LA
PROVISIÓ AMB PERSONAL D’AQUEST DEPARTAMENT DEL REGISTRE CIVIL
DEL JUTJAT DE PAU D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Havent-se rebut en data 5/11/2008 la Resolució de la Consellera de Justícia desestimant la
petició de segregació de l’Agrupació de Secretaries de Jutjat de Pau número 34 formulada per
aquest ajuntament, basant-se en un informe desfavorable del Consell General del Poder
Judicial de data 25 de juny de 2008, malgrat que la població del municipi va superar, fa temps,
els 7000 habitants i estant ja a prop dels 9000.
Vist que en data 8/04/2010 l’Ajuntament va demanar el trasllat del Registre Civil d’Arenys de
Munt a l’edifici de l’Ajuntament amb informe favorable del Jutge de Pau de la població, sense
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que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya hagi donat resposta a
l’esmentada petició.
Considerant que el Registre Civil està atès per un funcionari de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
delegat de la secretària de l’Ajuntament i no per personal del Departament de Justícia, per tant,
el seu sou s’abona de forma íntegra per aquest Ajuntament.
Considerant, així mateix, que en contra el que s’afirma en la resolució de la Consellera de
Justícia, si es dissol l’agrupació de Jutjats de Pau i el personal del registre civil deixa de ser el
de la Plantilla de l’Ajuntament, es produeix un important estalvi pel municipi, que recupera un
funcionari, malgrat que s’hagin de pagar les despeses ordinàries de manteniment (es recorda
que la subvenció a les agrupacions de Jutjats, en l’actualitat, ja no existeix).
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Dissoldre l’Agrupació de Secretaries de Jutjat de Pau número 34 i demanar al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que el Jutjat de Pau d’Arenys de Munt
sigui atès, integrament, per personal de l’esmentat Departament, en compliment del que
determina la Llei 38/98 de Demarcació i Planta Judicial, a l’haver assolit el municipi d’Arenys de
Munt una població de 9000 habitants.
Segon.- Que en el cas que no sigui viable la dissolució de l’agrupació, sol·licitar de forma
subsidiària que la Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia autoritzi el
trasllat del Registre Civil d’Arenys de Munt, del Rial Bellsolell 3, a la Casa Consistorial situada a
la Rambla Francesc Macià, 59.
Tercer.- Que en qualsevol dels casos, l’Ajuntament assumirà les despeses que li pertoquen
legalment.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aquest tema ja l’hem tractat
al Ple en més d’una ocasió, i obre la possibilitat de disposar d’un treballador de l’administració
municipal més. Sempre defensem els drets i els interessos del municipi. I hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del PSC d’Arenys de Munt
entenem que el criteri per tenir personal del Departament de Justícia és independent al fet de
que el Jutjat de Pau d'Arenys de Munt estigui en l'agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
núm. 34, pel següent:
Amb caràcter general, les tasques del Jutjat de Pau les ha de dur a terme:
a) En les poblacions de menys de 7.000 habitants, l'ajuntament, per acord del ple, nomena la
persona que considera idònia.
b) En les poblacions de més de 7.000 habitants i altres jutjats de pau o en agrupacions de
secretaries on la càrrega de treball ho justifiqui, la secretaria l’atén un oficial al servei de
l'Administració de justícia, d'acord amb la plantilla d'aquest cos que aprova el Ministeri de
Justícia.
Entenem doncs que, amb independència de pertànyer a una agrupació, el fet de ser una
població com l'actual, de més de 7000 habitants, ja sostè la sol·licitud de demanar personal de
l'Administració de Justícia per a què la funcionària de l'Ajuntament es pugui dedicar a altres
causes, sense necessitat de segregar-se de l'agrupació de secretaries de Jutjat de Pau a la
que pertany.
En conseqüència, sí es pot entendre que existeix el supòsit de fet de poder sol·licitar a la
Generalitat que el Jutjat de Pau sigui atès per personal de l'Administració de Justícia i això per
llei.
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Pel que fa a la segregació, es donen els supòsits per poder sol·licitar-la: existeix l'acord o es
torna a plantejar ara novament; existeix una població major als 7000 habitants. Per tant, no hi
hauria d'haver inconvenient.
Pel que fa a la petició subsidiària del trasllat del registre no hi veiem impediment ja que pot
situar-se a l'edifici que proporcioni millor servei, si bé cal l'autorització administrativa. Per tot
l’exposat, hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord amb els dos punts.
El regidor Sr .Molons, en nom del grup CIU, diu que és un tema que ja havia anat a Ple i és un
pas més i es tracta d’aprofitar recursos materials i humans. Hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze membres que
formen el Ple.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS DE L’EXERCICI 2012.
El Sr. Alcalde diu textualment: “Un any més, l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt proposa al Ple l’adopció, si s’escau, d’un seguit d’acords relatius a la modificació de les
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012.
Aquesta proposta de modificació d’ordenances fiscals és producte del procés participatiu que
es va iniciar el 29 de juny d’aquest any i que va acabar el divendres 28 d’octubre en una
assemblea de poble, que és qui va prendre les decisions sobre les modificacions que avui es
presenten en aquest Ple.
Aquest procés que s’ha iniciat, coincidint amb el canvi de govern, és un procés participatiu
totalment novedós en el qual els vilatans i les entitats han pogut incidir de forma important
sobre la totalitat de les Ordenances Fiscals, introduint canvis molt significatius. Aquí rau la
novetat del procés, en poder incidir en la totalitat de les Ordenances Fiscals, sense cap més
limitació que les que estableix el marc jurídic que les regula.
En aquest sentit, caldria destacar l’alta conscienciació de totes les propostes que s’han
presentat i que, en un moment tan delicat com actual, amb una important crisi econòmica que
està afectant tots els estaments socials de la nostra comunitat (vilatans, empreses,
administracions i Ajuntament d’Arenys de Munt), han incorporat una dosi destacable de
responsabilitat col·lectiva.
Per tant, més enllà de presentar propostes extemporànies o inassumibles políticament o
pressupostàriament, han estan unes propostes que, una vegada analitzades, comportaven un
equilibri destacable i un nivell de coherència i d’assenyament importants.
Tothom ha pogut participar i els que ho han fet, han estat els que s’han marcat els seus
propis límits de participació i el topall de les propostes que han preparat.
S’han presentat propostes des dels diferents departaments del nostre consistori, amb una
bona implicació per part dels propis treballadors de l’Ajuntament. Unes propostes que han
portat a resoldre problemes endèmics que dificultaven les seves funcions administratives i de
les quals ells eren plenament coneixedors. Aquesta participació i implicació dels treballadors,
des del govern l’agraïm enormement, perquè ¿qui coneix millor la seva feina que no ells
mateixos? Qui pot introduir modificacions que millorin la seva feina i que beneficiï als vilatans
que no siguin ells mateixos? Per tant, agraïm aquesta implicació i la seva participació en tot
aquest procés i els impel·lim a què ho continuïn fent en tot allò que sigui millorable dins de les
tasques que realitza l’Ajuntament.
També s’han presentat propostes per part de vilatans, al mateix temps que també s’han
presentat propostes per part de diferents formacions polítiques, com la CUP o ERC. Així com
d’altres presentades pel Síndic de la Vila.
_____
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Des del Govern volem fer un agraïment especial a tots els participants d’aquest procés que
han ajudat enormement a iniciar una nova forma d’entendre la participació ciutadana en
temes econòmics municipals que incideixen sobre la totalitat de la ciutadania.
Hem de dir que totes les propostes presentades, que s’han ajustat a la legalitat vigent, van
ser aprovades en aquella assemblea de poble del 28 d’octubre i avui estan incorporades en
la present proposta de modificació. I d’aquelles que no s’ajustaven a aquesta legalitat, també
s’ha facilitat, i es facilitarà, ajut i assessorament a les persones o col·lectius que les varen
presentar, per tal que, en el proper exercici, aquestes propostes que ara no han estat
incorporades, es puguin presentar, convenientment desenvolupades i retocades per tal que
es puguin ajustar al marc jurídic actual. S’ha de dir que força d’aquestes propostes són molt
interessants pel conjunt de la ciutadania.
Per tant, no s’ha exclòs cap proposta per decisions polítiques, sinó que s’han incorporat totes
les que complien la norma legal.
A part de tot aquest procés de participació ciutadana, que seria el primer fet remarcable de la
modificació d’Ordenances Fiscals per l’any 2012, també ens agradaria destacar un segon fet
remarcable de tot aquest procés i d’aquesta nova modificació de les noves Ordenances
Fiscals que es presenten avui a Ple, és que representa una nova reestructuració de la totalitat
d’aquestes ordenances fiscals que ha permès replantejar la seva aplicació, de tal forma que,
ara, la imputació d’impostos, taxes i preus públics és molt més equilibrada, molt més justa i
sota uns criteris molt més socials.
D’aquesta forma, les taxes, que són els tributs que es cobren per determinats serveis bàsics
que presta l’Administració local i que es cobren a aquells usuaris que fan ús d’aquests
serveis, s’han ajustat de tal forma que s’ha reduït el dèficit que actualment existia i que es
cobria mitjançant altres figures tributaries, com per exemple l’IBI, evitant que siguin sufragats
per tots els veïns, inclosos aquells que no en feien ús d’aquests serveis.
Un fet similar ha succeït amb el preus públics, que són aquells serveis que presta
l’Administració pública però que ho fa en competència amb els sectors privats. Uns serveis,
però, que s’han de prestar sense que impliqui dèficits tarifaris per no fer una competència,
tant inadequada com deslleial, a aquests sectors privats que poden prestar el mateix servei,
que en el cas d’Arenys de Munt són autònoms o petits empresaris. En aquest cas, s’ha
treballat per evitar que la prestació d’aquests serveis sigui deficitària i que la seva subvenció
només sigui per aquelles persones que realment ho necessitin, evitant d’aquesta manera la
subvenció genèrica, que no diferencia entre les classes socials més desafavorides de les
classes més benestants, amb ingressos més alts.
Aquesta reestructuració possibilitarà que l’IBI (Impost sobre Bens Immobles), com a gran
impost recaptador del municipi i molt més generalista, malgrat que s’imputi en base a un valor
cadastral dels habitatges de propietat privada, deixi de servir per subvencionar serveis que
presta l’Ajuntament, que han de ser pagats pels seus usuaris, i es pugui destinar a aquells
serveis bàsics que ha de prestar l’Ajuntament obligatòriament i que, per la seva naturalesa
concreta de serveis bàsics i essencials, la legislació no permet que siguin recaptats via taxes
(estem parlant de: enllumenat, arranjaments de carrers, neteja viaria, manteniment zones
verdes, etc.).
La conseqüència d’aquesta reestructuració ha possibilitat la baixada de IBI, d’un 2,5%,
passant el seu coeficient multiplicador del 0,80 actual, al 0,78.
Aquest seria el tercer element a destacar d’aquesta modificació de les Ordenances Fiscals, la
baixada de l’IBI d’un 2,50%, que, afegit a la no aplicació de la pujada de l’IPC, d’un 3,1%
previst, dóna un resultat acumulat de baixada efectiva sobre el cost de la vida del 5,6%.
Aquesta baixada de l’IBI, que és la figura tributaria de recaptació municipal més genèrica i de
més important afectació entre la totalitat de la població, no és producte de cap caprici polític
sinó que és producte d’aquesta reestructuració dels tributs municipals que ha permès que els
dèficits que existien actualment sobre les taxes i els preus públics s’hagin reduït
considerablement i no hagin de ser repercutits sobre l’IBI. Aquest és el motiu bàsic i únic que
ha permès baixar-lo. Aquesta mesura, en temps de crisi, de ben segur que serà ben
acceptada per la població.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Per tant, tota aquesta reestructuració representa en la seva globalitat una congelació de la
massa tributària ja que sobre la totalitat de la recaptació prevista, que és de 4.504.054,89€,
només s‘ha efectuat un increment líquid de 13.234,75€, el que representa un increment
global del 0,29%. Fet que també coincideix amb algunes de les propostes, que es van
presentar al procés participatiu, que demanaven una congelació de la taxes. Aquest és el
quart element important a destacar sobre aquesta modificació d’Ordenances Fiscals que avui
portem a Ple: La congelació d’aquestes ordenances.
Aquesta congelació dels tributs, afegit a que no s’ha aplicat l’increment de l’IPC (increment de
preus al consum), que es preveu que sigui del 3,1%, implica una rebaixa efectiva del 2,81%
per la totalitat de les ordenances fiscals respecte a l’increment global del cost de la vida.
Fet que vull destacar, per l’esforç important, de contenció que s’està duent a terme des del
Govern.
Esforç de contenció important, ja que no podem oblidar que l’efecte més impactant de la crisi
econòmica ha estat i segueix sent la important caiguda dels ingressos municipals. Estem
patint una reducció de la recaptació liquida del 30,18% de l’any 2009 a l’any 2011. O sigui,
una reducció efectiva dels ingressos de 2.550.000€. Fet que dóna molta més transcendència
a aquesta contenció en la present modificació de les Ordenances Fiscals.
Tampoc podem oblidar que, malgrat aquesta reducció important dels ingressos líquids,
haurem de continuar prestant serveis als ciutadans (que demandaran que siguin amb la
màxima qualitat possible), haurem d’assumir també les obligacions del deute financer
existent, haurem de continuar pagant deute a creditors i proveïdors, continuarem patint les
conseqüències de la retallada en les aportacions que l’Estat fa a l’Ajuntament per la
recaptació d’impostos, com l’IVA o l’IRPF, i havent d’incrementar despesa en àrees tant
sensibles com les relacionades en temes socials, com a producte de la greu crisi econòmica
que estem patint. També haurem de donar resposta a les necessitats socials per combatre
l’atur o l’exclusió social, per exemple.
Per tant, la contenció en les Ordenances Fiscals que avui aprovarem, manifesta de forma
evident la bona gestió que s’està duent a terme, des del govern, en totes les àrees i
regidories de l’Ajuntament i el treball intens que s’està realitzant per aconseguir aquesta bona
gestió, tot i les negatives circumstàncies que ens estan afectant.
Malgrat les modificacions importants que s’ha dut a terme, i que ja s’han detallat, s’han
introduït moltes altres modificacions, algunes de significatives, i m’agradaria fer un petit
resum:
1. Impost sobre Béns Immobles: a part de reduir el tipus de gravamen aplicable als béns
urbans al 0,78 per cent.
També s’ha incorporat una bonificació del 50% per a les famílies nombroses de categoria
especial i d’un 30% per a les de categoria general. Així com una altra bonificació del 50% per
edificis amb sistemes d’aprofitament d’energies alternatives.
2. Impost sobre Vehicles de tracció mecànica: s’han reduït els tipus de gravamen per
autobusos i tractors i les seves corresponents tarifes.
3. Impost sobre Activitats Econòmiques: s’han simplificat els coeficients de situació de la
vies públiques i s’han introduït les següents bonificacions:
• 50% per aquelles empreses que realitzin les seves activitats industrials en zones
allunyades de les zones més poblades del poble i es desplacin cap als polígons
industrials.
• 50% per aquelles empreses que estableixin un pla de transports per als seus
treballadors, amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i de les emissions
causades pel desplaçament dels seus treballadors en vehicles privats.
4. Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. En relació a l’ICIO, es modifica la
totalitat de l’ordenança en adaptació al model publicat per la Diputació de Barcelona. Alhora
s’estableix un únic tipus impositiu i s’estableixen les següents noves bonificacions:
• 95% per aquelles construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
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50% per aquelles construccions, instal·lacions o obres vinculades a plans de foment
de les inversions privades en infraestructures.
• 90% per aquelles construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions
d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades.
• 95% en obres de recuperació o restauració d’edificis d’interès historico-arquitectònic
o que hagin estat declarats Béns Culturals d’Interès Local o Nacional.
• 95% en obres de millora de rètols comercials sempre que es declarin d’especial
interès públic.
• 95% per les obres de nova construcció o rehabilitació per aquells que iniciïn l’exercici
de qualsevol activitat empresarial.
5. En relació a les taxes per prestació de serveis, en general, s’han revisat amb la finalitat
d’ajustar el preu al cost, mirant de cobrir almenys un 95% de les despeses. També s’han
revisat els conceptes pels quals s’apliquen i s’ha introduït algun de nou segons els serveis
que efectivament es presten.
•
OF núm. 6 TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: S’ha introduït
el detall de les diferents figures de gestió urbanística, per fixar una taxa específica segons la
feina concreta que impliquen ajustant-se als costos reals de cada tramitació específica.
•
OF núm.8 TAXA INSCRIP. ANIMALS COMPANYIA I RECOLLIDA I
MANTENIMENT DELS ANIMALS EN CENTRE: S’ha creat una taxa anual per animal de
companyia de 8 €/any, amb la corresponent inscripció en el cens, i una taxa per expedició de
la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos de 20€. La inscripció de l’animal
en el cens dóna dret a un paquet de bosses mensual que el propietari podrà recollir en el
mateix Ajuntament.
•
OF núm. 9 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS:
S’han ajustat els preus al cost que representa per l’Ajuntament.
•
OF núm. 11 TAXES RECOLLIDA, TRACTAM. I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES:
Segons l'estudi de costos el dèficit actual s'estima un 25% del cost del servei. S’ha proposat
per al 2012 una reducció d'aquest dèficit en un 10%, augmentant de les tarifes en aquest %.
Malgrat això, per al proper any s’ha proposat elaborar un estudi dels costos del servei per
tipus d'usuari, de manera que cada grup d'usuaris (comerços, domèstics en casc urbà amb i
sense autocompostatge, domèstics en urbanitzacions amb i sense autocompostatge, etc.)
acabes assumint en el futur el 100% del cost net del seu servei. S’ha plantejat també
reestructurar de cara al futur aquesta ordenança sota el criteri de qui més embruta, més
paga. Malgrat això, aquesta reestructuració no es podrà portar a terme fins que no acabi
l’actual concessió i es pugui realitzar la recollida d’escombreries des de l’empresa municipal
GUSAM
•
OF núm. 16 TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS: S’ha introduït
un nou espai, que és el Monument per a la Independència, per poder celebrar casaments
civils. La taxa corresponent seria de 100 € i inclouria la tramitació de la reserva de l‘espai i la
neteja posterior necessària que pugui ocasionar la celebració de l’acte. A més, també s’ha
contemplat el trasllat de material que serà de dues taules i una gàbia de cadires. També s’ha
incrementat l’actual taxa per casaments a la Masia Can Borrell de 30 € a 50 €, ajustant-ho al
cost que representa per l’ajuntament la tramitació de l’expedient i l’adequació de l’espai pel
casament.
De cara al 2013, per a la utilització de la resta d’instal·lacions municipals s’elaborarà un estudi
de costos per tal d’ajustar aquesta taxa al cost real de manteniment de les instal·lacions.
•
OF núm. 17 TAXA UTILITZACIONS PRIV. O APROFIT. ESP. DOMINI PÚBLIC
LOCAL: S’ha incorporat un nou apartat que fa referència a cobrament de taxes per ocupació
de terrenys per espectacles de circ. Malgrat que la proposta inicial era de 450€ o de 490€, al
efectuar el càlcul dels costos que representava per l’Ajuntament, s’ha detectat que el cost real
de tots els serveis que es presten a aquests espectacles és de 800€ més 65€ per dia
addicional i, gràcies a aquest proposta, s’ha pogut detectar aquesta disfunció en el servei que
presten els treballadors de l’Ajuntament a aquests espectacles.
•
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En aquesta taxa també s’ha suprimit l'entrada de guals en carrers sense vorera i s’ha indicat
en l’ordenança l’obligació de posar la placa en lloc visible.
•
OF núm. 18 TAXA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADM. EN ACTIVITATS I
INSTAL.: S’ha ajustat al cost que representa per a l’Ajuntament.
•
OF núm. 23 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: S’ha ajustat al cost que
representa per a l'Ajuntament.”
A continuació llegeix la proposta de la comissió informativa: “El text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats i han de ser objecte de publicació els textos actualitzats
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Llei General Tributària, i el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al
règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
tinença d’una Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
Les modificacions introduïdes per al 2012 als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen tant a l’adaptació normativa corresponent com a la clarificació de conceptes i a
l’actualització dels coeficients, tipus impositius i imports que en elles hi figuren.
Vistos els informes tècnic econòmics i verificat que, en relació a les taxes, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que
es prestarà, conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vista la proposta d’Alcaldia de data 2 de novembre de 2011 i vist l’informe de la Intervenció
municipal de 3 de novembre, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2012 i següents, la modificació de l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, segons
figura a l’Annex d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents, la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex d’aquest acord
del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança Fiscal número 1
Ordenança Fiscal número 2
Ordenança Fiscal número 3
Ordenança Fiscal número 5

_____

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica
reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i obres.
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
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Ordenança Fiscal número 6
Ordenança Fiscal número 8

Ordenança Fiscal número 9

reguladora de la Taxa d’expedició de documents
administratius
reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’inscripció al registre d’animals de companyia i de
recollida i manteniment dels animals en centre destinat a
l’efecte
reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
reguladora de la Taxa de clavegueram

Ordenança Fiscal número 10
Ordenança Fiscal número 11
Ordenança Fiscal número 12
Ordenança Fiscal número 16
Ordenança Fiscal número 17
Ordenança Fiscal número 23

reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans
reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització de instal·lacions municipals
reguladora de la Taxa per utilització
privativa i aprofitament especial del domini públic.
reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Cinquè.- Els acords definitius seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents, i entraran en vigor a partir del dia 1 de gener del 2012:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació
de Barcelona en els supòsits d’adhesió a aquests.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà públic l’adaptació de les
corresponents Ordenances.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que aquest és un tema feixuc, complex i que
fa molt de mal a les butxaques dels ciutadans; a l’assemblea ells ja han aportat el seu granet
de sorra en defensa de la ciutadania, les seves propostes han estat recollides en bona part.
Les seves propostes eren des de dos àmbits:
- Dinamitzar l’economia
- Donar suport a les famílies
En el primer àmbit s’havia d’afavorir implantació d’empreses apostant per l’energia verda i
donant suport al sector de la construcció, aquí s’ha acceptat una bonificació en l’ICIO als
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edificis que instal·lin plaques solar. També s’ha acceptat una bonificació de l’IAE a aquelles
empreses que utilitzin energia verda.
Han tingut en compte que hi ha moltes empreses en circumstàncies adverses i aquestes
empreses que han de pagar IAE se’ls redueix un 20%.
La llicència per obertura nous d’establiments es proposava suprimir-la, però ha estat rebutjada
perquè la llei no ho permet, malgrat que es fa a altres municipis.
Respecte al segell verd, ells ja fa temps que parlen de fer una nova ordenança per tal de
prioritzar noves tecnologies i instal·lació de noves energies, però aquest tema ha quedat fora i
se’ls ha dit que es podria parlar de cara al futur, ja que és difícil, tècnicament de fer, però
donaran el suport que considerin.
Considerin, també, en el sector de la construcció, que s’ha d’apostar per la rehabilitació i es
proposa bonificar el sistema d’adaptació per minusvàlids.
Sobre la línia de suport a les famílies han proposat:
- No augmentar les ordenances i que es congelin, ha estat així però amb matisos, per
què ha pujat la recollida d’escombraries malgrat que es baixi l’IBI i això te incidència.
- Modificar les bonificacions de l’escola bressol, que haurien d’estar lligades a la
capacitat econòmica i només per famílies d’Arenys de Munt, aquesta proposta ha estat
refusada dient que no era legal i recorda que això es fa en altres municipis.
- Respecte a l’IBI, s’ha rebaixat, però s’ha de matissar, ja que una família que viu en una
casa amb alt valor, la rebaixa li repercutirà molt més que hi viu amb una casa amb valor
baix, i és més beneficiosa per una família amb major poder adquisitiu.
- Respecte a la brossa, no estan d’acord amb la pujada del 10% sense aplicar criteris de
progressivitat fiscal i haurien de tenir bonificacions, com és el cas d’aportacions a la
deixalleria, això se’ls ha dit que no és legal, però també es fa a altres municipis de
Catalunya. En aquest tema de compensació IBI i brossa, no és cert, ja que penalitza
sectors com el de comerç que pagaran molt i els hi serà perjudicial, malgrat de parlar
de xifres reduïdes.
- S’ha mantingut el criteri de la taxa de clavegueram, i a l’assemblea del 29 d’octubre, es
va votar i va sortir el que va sortir, però consideren que aquesta assemblea no va tenir
tota la participació que es consideraria necessària i s’hauria de treballar en aquest
tema. Diuen que s’hauria d’haver vinculat el consum d’aigua al clavegueram, però no
es fa i no hi ha progressivitat fiscal per enlloc, sinó que és una taxa lineal i no potencia
el consum responsable de l’aigua. Sol·liciten que aquest tema quedi fora d’aquestes
ordenances i s’apliquin criteris d’estalvi d’aigua com ho fa Mataró.
Diu que han vist coses molt interessant i altres que s’han de matissar, no han estat tan
populars i participatives com es voldria i no poden admetre la taxa de clavegueram lineal,
votaran en contra per presentar al·legacions.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del Grup del Partit dels
Socialistes d’Arenys de Munt valorem positivament la proposta presentada al Ple ja que
sobretot es respecta un dels criteris que vàrem defensar en les nostres propostes
pressupostàries pel 2012: el no increment de la fiscalització sobre els ciutadans revisant a la
baixa l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica;
l’ajustament dels preus públics per tal que cobreixin el 95 % de la despesa i les bonificacions
per famílies nombroses i adaptacions per a persones amb discapacitats.
També destaquem dins les bonificacions aplicades fruit de la implantació de mecanismes i
sistemes d’aprofitament tèrmic i/o elèctric amb energies renovables i l’ús d’aigua reciclada.
Encara així, lamentem el fet què no s’hagin comunicat via correu electrònic les diferents
convocatòries quan una de les coses que es va demanar inicialment és una adreça per tal de
poder participar activament, i encara més quan la comunicació via Internet és un dels principals
eixos d’accés dels ciutadans a l’Administració que defensa l’Equip de Govern.
El nostre vot serà a favor.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan en desacord en part de les
ordenances fiscals pel 2012, ja que s’explica als web que es baixa l’IBI però no que
s’augmenten d’altres; som el vuitè municipi que te més aturats del Maresme i el govern puja els
impostos; els poden aplaudir les bones iniciatives, però aquesta no els hi sembla correcta i
consideren que s’haurien de congelar. Votaran en contra.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Unes ordenances que
contemplen unes pujades d’IPC, que ajusten les taxes i que cap pujada és gran en aquests
moments és el que toca fer. Tot i ser el que després condicionaran els pressupostos i davant la
davallada dels ingressos de les administracions superiors principalment (la dels temes
urbanístics ja van passar fa un parell d’anys...) voldrà dir que els pressupostos hauran de ser
austers i contemplar reduccions. La rebaixa del punt de l’IBI des de CiU, tot i que és molt poc,
no ho hem acabat de veure del tot bé, ja que en global les ordenances han estat molt
ajustades. No tocar l’IBI ja ens semblava bé. No obstant això, com que en el global estem
d’acord, votarem que sí. Volem agrair a la regidoria d’Economia el treball fet i a la gent que va
participar fent propostes. Fent aquests exercicis i fugint de l’electoralisme la gent entén millor el
que cal fer i veu que ens preocupem dels problemes que calen.“
D’altra banda, el Sr. Molons diu a ERC, sobre el clavegueram, que el ha pujat un 18% és el
cost de la connexió, però no la taxa i amb les propostes de pagar clavegueram i aigua
conjuntament s’ha tractat en l’últim Consell de Mataró i en la taxa de l’aigua també es vol
modificar.
Diu al PP que cada vegada més haurem d’adaptar tributs al cost que tenen, no s’han pujat
impostos, només taxes per serveis que es donen, qui més utilitza un servei paga més per ell i
això li sembla de justícia. Votaran a favor.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP volem
expressar la satisfacció que ens produeix el fet que moltes de les ordenances fiscals hagin
sortit del procés participatiu que es va realitzar el passat 28 d’octubre. Nosaltres creiem en les
assemblees populars malgrat encara no tinguin una afluència important de gent. En aquest
procés la CUP va presentar diferents propostes, moltes de les quals es podran tirar endavant. I
això ens fa mantenir ferms i en coherència amb la idea de la CUP de seguir confiant amb la
gent i mantenir polítiques socials que la beneficiïn al mateix temps que la incloguin.
De les diferents propostes que presentava la CUP destacaríem 5 propostes sobre l’Impost
sobre béns immobles de les que se’n van aprovar 4, una de les quals era la reducció del
gravamen del 0’80 al 0’78 en béns urbans la qual cosa pot suposar un estalvi important als
vilatants.
Respecte:
Impost Vehicles Tracció Mecànica. La CUP va presentar 2 propostes que van ser acceptades.
Impost Construccions i obres. La CUP va presentar 5 propostes que van ser acceptades.
Impost Activitats econòmiques. La CUP va presentar 3 propostes que van ser acceptades.
Taxa expedició de documents administratius. La CUP va presentar 1 proposta que va ser
acceptada.
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals. La CUP va presentar una proposta que va
ser acceptada.
Taxa de clavegueram. La CUP va presentar 1 proposta que no va ser acceptada.
Taxes de recollida, tractament i eliminació d’escombraries. La CUP va presentar 4 propostes de
les quals 1 va ser acceptada.
Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament a via pública. La CUP va
presentar una proposta que no va ser acceptada.
Taxa utilització instal·lacions municipals. La CUP va presentar 1 proposta que va ser
acceptada.
Taxa utilitzacions privades o aprofitament espais domini públic local. La CUP va presentar 3
propostes de les quals 1 va ser acceptada.
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Taxa intervenció integral de l’Administració en activitats i instal·lacions. La CUP va presentar 1
proposta que va ser acceptada.
Taxa per llicències urbanístiques. Lla CUP va presentar 1 proposta que va ser acceptada.
Taxa per aprofitament del domini públic. La CUP va presentar 1 proposta que no va ser
acceptada.
En resum, la CUP va realitzar un total de 30 propostes de les quals 21 han estat aprovades i
això ens produeix una gran satisfacció.”
El Sr. Alcalde agraeix la participació de tots a l’assemblea de poble i també al grup socialista.
Diu que ens encallem molt en el tema de les propostes econòmiques que, en el fons, no són
tant complicades, fins i tot, s’han presentat a mà i alguna molt interessant. Per tant, tothom
podia fer-la i en la segona jornada van participar més de trenta persones; tots sabem que els
processos de participació requereixen de pedagogia i s’ha d’ajudar per a què la gent s’impliqui.
També, parlant de participació, sembla que a ERC sí li van quedar moltes propostes en el tinter
i, en el seu moment, no va haver-hi limitació, i només les que no s’ajustaven a la legalitat, no
s’han incorporat. Li sap greu aquest vot en contra, perquè van presentar la bonificació del 95%
per noves activitats, aprovada; 90% energies sostenibles, aprovada; 95% adaptació
minusvàlids, aprovada; 25% energies renovables, aprovada; rendiment negatiu 25% i s’ha pujat
al 50% i està aprovada; el tema del circ també s’ha esbrinat el cost real. El tema de la taxa
d’inici de l’activitat només pot eximir-se si s’acredita manca de capacitat econòmica i s’hauria
de desenvolupar la petició de cara a l’exercici anterior. Pel que fa a l’escola bressol, com que
està en concessió, no es poden aplicar bonificacions i el tema del segell verd, també s’ha de
desenvolupar.
En la recollida d’escombraries s’ha trobat que tenim un 25% de dèficit del servei i ajustar la taxa
és complicat i més quan es té en concessió i quan es gestioni des de GUSAM tot això es podrà
aplicar i també “qui més embruta, més paga”.
En el tema del clavegueram, el 18% és per a la connexió, i és el seu cost real i només ho paga
el que vol connectar-se, no la resta d’usuaris. El que implica la pujada del clavegueram són 10
euros per rebut i el que suposa la rebaixa de l’IBI són 20 o 25 euros per rebut.
El regidor Sr. Sánchez diu que han fet la proposta del circ fent referència a altres municipis i li
sembla molt bé que es cobri correctament. És cert que al clavegueram només fa referència a la
connexió, però cobrem 90.000 euros, però gastem 20.000 i no hi ha equilibri, a més aquest
tema no va ser plantejat a l’assemblea. És cert que l’escola bressol està gestionada per
concessió i és difícil modificar el preu públic, però ho havien d’intentar.
La modificació d’ordenances ha de seguir un criteri de prudència i que potser en època de crisi
el que tingui més que pagui més. L’IBI no és de 800 o 1000 euros, però ell no paga tant i, per
tant, no notaran la rebaixa. Si que ho notaran més qui tingui un immoble valorat molt més alt.
Una altra cosa a la que no volen renunciar és la de dinamitzar l’economia local i no volen
plantejar a corre-cuita una ordenança d’aquest tipus.
Per altra banda, pel que fa a la llicència d’obertura, a altres municipis l’estan eximint de
pagament, és un tema de competitivitat i és viable.
El Sr. Alcalde diu que l’ha deixat continuar perquè el que diu és interessant. El govern
comparteix això que les càrregues fiscals s’apliquin segons la situació de les famílies, però les
càrregues importants no les té l’Ajuntament, sinó l’Estat i la Generalitat; no es poden confondre
les taxes i impostos. La taxa de clavegueram que només consta 20.000 euros, però això és
l’amortització de la xarxa però hi ha moltíssims altres costos i això ho veurem molt bé quan ho
gestioni GUSAM.
Amb els preus públics, l’Ajuntament no pot cobrar per sota del seu cost, perquè estem en
competència amb els privats, i les subvencions no poden ser genèriques, sinó a les famílies, ja
que d’altra manera estaríem en competència deslleial.
Impostos de l’Ajuntament són l’IBI, l’ICIO, l’IAT i la Plusvàlua i en ells no és possible posar
progressivitat social, sí que és veritat que si l’habitatge està valorat alt, notarà més la rebaixa
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en quantia, perquè el percentatge és el mateix, no podem moure’ns en altres impostos i no
tenim maniobra.
Les taxes s’han de cobrar per sota del cost, els preus per sobre i els impostos seguint la llei.
El procés de participació ha tingut moltes propostes, no només les d’ERC, però també hi ha
hagut un criteri de prudència a l’ajustar-se els criteris de cost i esperen que això continuï així de
cara al 2013, tant ERC com els altres.
El regidor Sr. Sánchez diu que ha aprés molt sobre que és impost, taxa o preu públic i és veritat
que el que proposen en l’escola és una subvenció genèrica, però ells no tenen les dades.
En el clavegueram l’estudi de costos d’Oliver i Camps només deia que el cost era de 20.000
euros. Aplicar el criteri de justícia social és el seu objectiu i presentaran al·legacions.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En Santiago Morell i Capellera, dels grups CUP,
CIU i PSC i cinc en contra dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví,
Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups ERC i PP.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DE
GUSAM SA DE L’EXERCICI 2010.
El regidor Sr. Molons llegeix la proposta següent de la Comissió Informativa:
“Examinats els estats i comptes anuals de l’exercici 2010 de la Societat municipal Gestió
Urbanística i Serveis Arenys de Munt S.A (GUSAM) i un cop emès el corresponent informe de
control financer per part de la Intervenció municipal en compliment del que determina l’art. 220
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la societat municipal GUSAM SA no ha formulat al·legacions al respecte i vist que
correspon al Ple l’examen del contingut de l’informe.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Que es tingui per presentat i per examinat l’informe de control financer realitzat per la
Intervenció municipal en data 31 d’octubre de 2011 sobre els comptes de la societat de capital
íntegrament municipal GESTIO URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT S.A. (GUSAM
SA), referit als comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2010.
Segon- Que es tramiti l’informe esdevingut com a resultat de l’exercici econòmic 2010, a la
Sindicatura de Comptes, juntament amb el Compte General de la Corporació.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que vol donar les gràcies als
participants de la festa major i els que la van organitzar ja que hi ha hagut molt “bon rotllo” i
volia dir-ho al Ple.
El Sr. Alcalde diu que tots li agreixen, en especial el regidor de Festes.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que s’abstindran i esperaran el balanç definitiu de la gestió a
l’auditoria, demanen a GUSAM que siguin més transparents a l’hora de fer les contractació i
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atendre a criteris socials, ja que no és igual contractar un de trenta anys com un de cinquanta
cinc i, no és igual un treballador que te atur que un que no el te, i esperen que considerin
aquesta intervenció com una forma de millorar i no com una trava a la gestió de l’empresa.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del Grup del Partit dels
Socialistes d’Arenys de Munt valorem com a fets consumats la proposta presentada al Ple per
dos motius: estem acabant el 2011 i seria irrellevant votar en contra o abstenir-se de la realitat
del 2010, i que la gestió correspon a un Equip de Govern que en part no està representat en
aquesta legislatura.
Recordar que nosaltres vàrem demanar una auditoria dels comptes de l’Ajuntament de
l’exercici 2009 i se’ns va lliurar a l’abril de l’any 2011 amb la qual cosa no es pot actuar, però
volem posar de manifest que un gerent i un administratiu han suposat unes despeses de
105.000 Eur incloent la Seguretat Social que si ho dividim entre dos surten 52.500 Eur de sou
anual, que no està gens malament pels temps que corren, i que el sou del gerent en el 2010 es
va incrementar en un 3 % incomplint la mesura extraordinària de reducció del dèficit públic
prevista en la Disposició Addicional novena del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig,
increment que suposadament s’havia de regularitzar durant l’exercici 2011. Curiosament, la
mateixa persona que l’Equip de Govern ha escollit com a nou Gerent de l’Ajuntament per
millorar la gestió municipal.
Malgrat tot, i per l’exposat a l’inici de la intervenció, votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no hi ha diners però si per pagar una
empresa deficitària i vol que l’expliquin d’on surten els diners per la gestió de GUSAM i si es
viable i voldrien saber per que s’aposta per GUSAM sa; a on està el benefici de la gestió de
l’aigua? Voldrien conèixer el pla de viabilitat de l’empresa.
El regidor Sr. Molons diu que amb les intervencions sobre la festa, els treballadors i l’aigua,
necessita centrar el punt i aclarir les idees, comença per dir que barrejar transparència amb
necessitat social de les persones no és correcte, ni just, sempre ens hem basat en la borsa de
treball de la població, a més sempre s’han mirat els currículums de la gent i davant un candidat
amb iguals condicions i currículums, s’optaria pel tema social i sempre s’ha complert amb la
legalitat tal i com consta en els consell d’administració. Diu al senyor Planas que no es barregin
concepte de la gestió de l’empresa amb els encàrrecs a l’empresa municipal; que sembla que
el benefici s’ho emporta una empresa de fora i no la municipal. Fins ara, no hi hagut dèficit
important en la gestió de l’empresa i estem dins de ratis. Ja es va fer una jornada didàctica al
respecte i respecte a GUSAM ja no sap que més explicar, l’Ajuntament encarrega a l’empresa i
li paga amb una subvenció estalviant-se l’IVA que es paga l’Estat i pregunta si ho volen fer.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que li sap greu atabalar-lo per donar les gràcies per la festa
major i tenia ganes de dir-ho; per altra part, li sap greu que no hagi interpretat bé el que ha dit.
Ella no parlava de tècnics especialistes, sinó d’altres tipus de treballadors i aquí sí que es pot
mira la vessant social i és una aportació que ha fet.
El regidor Sr. Planas diu que no està atabalat i el que vol ho resumeix, a part de les
explicacions que li han donat, és que li facin arribar documentació del pla de viabilitat per tal
que els habitants no paguin la societat i que tingui beneficis pel poble d’Arenys de Munt i això
vol que li quedi ben clar i votaran a favor, res a veure a pagar impostos o no l’Estat. El que fa
és una política local, si GUSAM porta un informe de viabilitat ben fet, ho recolzarà amb
fermesa.
El regidor Sr. Molons diu que tenen pendent la trobada per explicar a la Junta General el tema i
diu a la Sra. de la Iglesia que atendrà la seva aportació.
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En Santiago Morell i Capellera, dels grups CUP,
CIU i PSC i cinc abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví,
Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups ERC i PP.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta de la Comissió Especial de Comptes:
“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010, que inclouen tant els referents a
l’Ajuntament com els de la Societat municipal Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt S.A.,
es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu
dictamen aprovador, en data 27 de setembre de 2011.
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de l’11 d’octubre, pel
període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2010,
integrats pels següents estats bàsics:
A) Relatius a l’Ajuntament d ‘Arenys de Munt:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 17.691.080,25 €, i un passiu del
mateix import.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 1.830.476,88 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de
9.030.925,95, unes obligacions reconegudes netes de 8.432.260,51 i un resultat pressupostari
ajustat de 938.485,65 €.
Així mateix, els drets pendents de cobrament de l’exercici a 31 de desembre eren de
1.600.297,57 € i les obligacions pendents de pagar de 1.462.198,40 €.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 1.676.315,69 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 1.111.371,39 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
302.172,85 €.
B) Relatius a la Societat municipal GUSAM S.A.:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici, el total del seu Actiu s’eleva a 5.232.997,62 € al igual
que el seu Passiu.
- Compte de Pèrdues i Guanys: en tancar l’exercici dóna un resultat igual a 0 €.
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Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària relativa a l’Ajuntament, que
és la següent:
- Acta d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en cas de
discrepàncies amb els saldos comptables, acompanyada dels corresponents certificats
bancaris: en tancar l’exercici donen una existència final de 1.676.315,69 €.
Tercer.- Acordar el traspàs del saldo del compte 120 - RESULTATS DE L’EXERCICI
ANTERIOR, que és de 2.547.337,28 €, al compte 100 - PATRIMONI.
Quart.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina l’article 212.5 del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “La Comissió Especial de
Comptes va donar el vist-i-plau a aquest Compte General en data 27 de setembre de 2011. No
hi ha hagut reclamacions ni al·legacions, i aquesta aprovació pel Ple és el tràmit administratiu
que manca. El Compte General del 2010 s’hauria d’haver aprovat el mes passat, però felicitem
a l’equip de govern per haver-se ajustat força a termini i haver escurçat la demora. Des del
2007 que això no passava. Recordem que el Compte General del 2009 no es va aprovar fins el
20 de gener d’aquest any 2011, i no estar al corrent d’aquest tràmit administratiu impedeix
participar en diverses convocatòries de subvencions. A partir d’avui, el Compte General 2010 el
podrem trametre a Sindicatura de Comptes i si no estiguéssim al dia del rendiment de comptes
a la Sindicatura, ben segur que apareixen dificultats per accedir a subvencions de la
Generalitat.
L’informe d’Intervenció, acurat com sempre, posa de manifest que l’Ajuntament ha generat
suficients ingressos ordinaris per fer front a les despeses. De l’Informe de Liquidació del
Pressupost 2010 volem subratllar uns quants aspectes. Hi ha prous ingressos ordinaris per
pagar les despeses, però no obstant això hi ha problemes de tresoreria, que considerem
inevitables vist com estaven les arques municipals a l’inici d’aquest mandat municipal. La
restricció pressupostària, dura, que va dur a terme l’anterior equip de govern a finals de
l’anterior mandat, i les encertades mesures d’endreça econòmica que s’han dut a terme durant
els primers mesos d’aquest nou mandat han possibilitat que no sigui molt pitjor. Els felicitem
sincerament per l’endreça econòmica realitzada fins ara, que considerem encertada globalment
(i ara no és moment d’entrar en matisos).
No figuren en el pressupost 2010 despeses per valor de 47.743 € que no es van tramitar
degudament, un fet que ens preocupa. I els més de 600.000 € de dubtós cobrament
(634.172€), un ordre de magnitud que es repeteix sovint en els comptes municipals, també ens
preocupa, (en el compte general 2009, els saldos de dubtós cobrament no arribaven als
400.000€).
I volem subratllar que cal prestar atenció a les resolucions adoptades amb objeccions
significatives:
• Pagament d’hores extres que supera les 80 hores extres anuals màximes i el tema del
100% d’abonament del sou a personal en situació d’incapacitat temporal, de baixa...
Una qüestió que portarà cua.
• Serveis incorrectament contractats: delineació, assessoria tècnica medi ambient i altres
serveis amb deficiències
• Cobrament de tarifes pel servei de menjador social sense ordenança aprovada al
respecte.
Pel que fa a GUSAM, com ha llegit l’Alcalde regidor d’Hisenda, ens presenten un compte de
pèrdues i guanys amb un resultat igual a zero, i tots sabem fins a quin punt això no deixa de ser
una mena d’ “enginyeria financera” perquè es tanca el balanç del 2010 d’aquesta manera
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gràcies a la subvenció que l’ajuntament dóna a l’empresa municipal. L’any 2010 l’ajuntament ha
subvencionat el dèficit d’explotació en 91.847€.
L’inventari de GUSAM encara està pendent d’elaboració. És un inventari que s’ha de fer per
llei. Un incompliment que ja s’ha posat de manifest en anteriors exercicis. Per què? Quan es
farà?
GUSAM sempre és auditada per Oliver i Camps, i sobre els seus comptes del 2010, l’empresa
auditora informa que “l’augment de les retribucions del gerent de la societat no s’ajusta a la
disposició addicional novena del Real Decret Llei 8/2010, de mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic”. El president de GUSAM explica que aquest incompliment és
involuntari, que es regularitzarà dins l’exercici 2011 l’augment indegut de les retribucions.
També agrairíem un aclariment al respecte.
No som responsables del pressupost ni del seu tancament i, per aquesta raó, ens abstindrem.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del Grup del Partit dels
Socialistes d’Arenys de Munt aprovem de nou la proposta presentada al Ple seguint el criteri
que hem utilitzat pel punt anterior: estem acabant el 2011 i seria il·lògic votar en contra o
abstenir-se de la realitat del 2010, i més quan la realitat era que hi havia un altre equip de
Govern.
Encara així, destacar que en el 2010 vàrem tenir un milió d’euros menys de benefici que
respecte el 2009, que hi ha contractacions amb deficiències (Servei de delineació, assessoria
tècnica medi ambient), presentació de justificació de subvencions fora del termini establert, ... i
que es demana que vistes les tensions de Tresoreria i la lentitud del cobrament no es disposés
del Romanent General, ja que la caixa ja estava buida.
Finalment, esmentar que l’Ajuntament va “subvencionar” el dèficit de la Gusam, que per aquell
any era de 91.847,97 Eur. Segons els nostres números, haurem de gestionar molta aigua per
tapar el forat que ha representat i representa Gusam a les arques municipals i ho diem des de
la legitimitat que ens dóna la nostra proposta per els propers pressupostos de mantenir la
subvenció a GUSAM i fins i tot de tenir preparada una aportació extra perquè molt ens temem
farà falta.
Com hem fet amb les anteriors propostes votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor i feliciten al govern perquè
consideren que s’han fet les coses bé.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que ho rep per partida doble ja que estava al
govern anterior que va començar l’estalvi i a l’actual que ha fet una progressió. Diu que han
intentant complir els terminis de la Llei en l’aprovació, malgrat que aquestes es fan sense
pensar en les estructures dels municipis. Nosaltres la tenim, però ajustada. Els números de
tancament són positius i va ser un esforç del govern anterior malgrat el desgast que això
suposa de cara a la població; quan els temes de la GUSAM, diu que la regularització es farà en
aquest exercici, ja no ho explicarà més sobre la gestió i si no es vol escoltar, no hi ha pitjor
sord que el que no vol escoltar.
El regidor Sr. Rabasseda recorda la pregunta de quan es farà l’inventari de GUSAM.
El regidor Sr. Molons diu que no pot dir-li terminis i es farà quan l’estructura de l’empresa ho
permeti o hi hagi diners, es farà per una auditoria externa. Respecte al sou del gerent, va ser
involuntari per una consulta feta i també s’ha de reflectir, que s’ha fet una reducció del 4% de
forma voluntària.
El Sr. Alcalde diu que en el tema de 600.000,00 euros de dubtós cobrament que ha augmentat
respecte a anys anteriors, això reflecteix la situació de crisi. Diu que de cara al 2012 encara
s’incrementarà més. Pensa que tard o d’hora es cobraran o es donaran de baixa i han
d’aparèixer. Són els comptes del 2010, no del 2011, i els temps que s’han d’utilitzar són en
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passat. Agraeix els reconeixements perquè s’ha treballat moltíssim per poder portar aquest
compte i de cara al futur es volen ajustar els terminis a la Llei, que seria un bon indicador. Les
reflexions ens ajuden a millorar i són ben rebudes i aquestes coses que hem patit de forma
endèmica, es volen resoldre malgrat que pot ser no siguin totes i el tancament 2011 es pensa
que sigui més acurat i es treguin el problemes que s’han detectat, ja que la crisi arriba i pica a
la porta i et troba com et troba.
El regidor Sr. Rabasseda diu que agraeix els aclariments del Sr. Molons respecte a GUSAM i el
debat és enriquidor i ajuda a tots. Altre comentari a fer és el llum d’alarma sobre els dubtós
cobrament, que és un tema claríssim i de tant en tant passa una relació d’incobrables.
S’abstindran en aquest punt.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas
i Freixas, dels grups CUP, CIU, PSC i PP; i quatre abstencions dels regidors En Joan
Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i En Josep
Sánchez i Camps, del grup ERC.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE
CRÉDIT ICO PER PAGAMENT DE FACTURES.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“Vist l’informe 99/11 emès per la Intervenció on s’exposen els antecedents que provoquen una
modificació en l’import de la relació de factures aprovada pel Ple de l’ajuntament el passat 8 de
setembre en relació a la sol·licitud de préstec davant de l’Institut de Crèdit Oficial per al pagament
d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagar i d’obligacions
vençudes, líquides i exigibles pendents d’aplicar al pressupost 2010, en els termes que determina
el RD-llei 8/2011.
Vist que aquesta modificació comporta una rebaixa de l’import del préstec a sol·licitar en 1.339,56
euros, quedant la xifra definitiva del préstec en 266.128,84 euros.
Atès que correspon al Ple, en tant que és l’òrgan competent per fer la sol·licitud segons l’art. 9 del
RD-llei 8/2011, aprovar la modificació de la sol·licitud inicial per tal de poder tramitar-la davant de
l’ICO.
Vist que d’acord amb els informes emesos per la Intervenció i la Tresoreria municipals, els canvis
introduïts no afecta al compliment dels requisits exigits pel Reial Decret-llei 8/2011, que ja van ser
informats favorablement en l’expedient de sol·licitud inicial.
I vista la proposta formulada per l’Alcaldia en data 2 de novembre, per tot l’exposat, la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar una modificació de -1.339,56 euros en l’import a sol·licitar a l’Institut de Crèdit
Oficial per tal de fer front al pagament d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles
pendents de pagar i d’obligacions vençudes, líquides i exigibles pendents d’aplicar al pressupost
2010, en els termes que determina el RD-llei 8/2011, fet que provoca que l’import de l’operació
d’endeutament acabi elevant-se a 266.128,84 euros, operació que s’haurà d’amortitzar i
cancel·lar en els mateixos termes que els aprovats en acord del Ple de data 08/09/2011.
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Segon.- Aprovar la relació adjunta identificativa de les certificacions i documents que acrediten les
obligacions pendents de pagar, la qual recull les modificacions introduïdes.
Tercer.- Ordenar a la Secretaria l’emissió dels certificats que siguin necessaris per la tramesa
d’aquesta sol·licitud i facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents que donin executivitat
al present acord.
Quart.- Que es comuniqui a l’Institut de Crèdit Oficial, així com a la Intervenció i Tresoreria
municipal.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que hi votaran a favor i que ja ho varen
fer en l’anterior Ple al mateix punt i diu que lamenten que es faci la feina dues vegades amb el
temps i esforç que això comporta.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Vist l’informe d’Intervenció on
s’exposen els fets que ens porten a aquesta modificació, que entenem raonables, tenint en
compte la immediatesa en què es van fer els tràmits per a la sol·licitud del crèdit i que, a més,
ens porten a sol·licitar un crèdit discretament inferior a l’original, des del PSC d’Arenys de Munt
votarem a favor d’aquesta proposta.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que troben que no endeutar-se es bo, demana
prudència i votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze membres que
formen el Ple.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 1A ADDENDA DEL CONTRACTE PROGRAMA
SIGNAT AMB GUSAM SA PER A LA GESTIÓ INTEGRAL SOBRE EL CICLE DE
L’AIGUA.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent proposta:

“El Ple en data 24-02-2011 va acordar encarregar a l’empresa municipal GUSAM SA la gestió

directa del cicle integral de l’aigua d’Arenys de Munt a partir del dia 15-09-11, segons el contracte
programa i els annexes que formen part de l’expedient.
Aquest acord va ser elevat a definitiu en data de 14-04-11 pel Ple, i en data 10-05-11 es va
publicar en el BOPB el contingut íntegre del contracte programa per la prestació del servei del
cicle integral de l’aigua.
El Ple en data 08-09-11 va acordar prorrogar a l’empresa SOREA, SA la concessió de la gestió
del servei d’aigua al municipi, fins el dia 30-09-11, en virtut del que determina la disposició final del
Plec de clàusules econòmic administratives que regia la contractació, per tal d’afavorir una
correcta transició en la prestació del servei i evitar desajustos de facturació al no coincidir la data
d’inici del servei amb el tancament econòmic del trimestre, per tal d’afectar en la menor mesura
als seus usuaris, i en conseqüència, modificar les clàusules relatives a l’inici de la gestió del servei
contingudes en el contracte programa signat amb GUSAM SA en data de 28-04-2011 i en tots
aquells documents en els que sigui necessari.
S’ha detectat en el sistema de retribucions i finançament per la prestació, que està tractat a les
Clàusules 12 i 13 del Contracte Programa, que, per l’exercici 2011, al ser la taxa de clavegueram
un tribut de meritament periòdic anual, i havent-se efectuat majoritàriament el pagament per part
dels ciutadans de la totalitat del servei del 2.011 entre els mesos de maig i juliol, GUSAM no pot
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facturar el servei del darrer trimestre, donat que ja està facturat per part de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (OGT), i per tant, gran part de l’import de la taxa
corresponent al present exercici ja ha està ingressat als comptes de l’Ajuntament.
Per aquest motiu, l’empresa GUSAM SA ha considerat necessària, segons escrit presentat en
aquest Ajuntament el dia 15/09/2011, la signatura d’una ADDENDA DEL CONTRACTEPROGRAMA, per tal d’afegir al mateix una clàusula respecte al traspàs de la part proporcional de
la recaptació de la taxa de clavegueram del 2011 a GUSAM SA, pel que fa al darrer trimestre de
l’any.
Vist l’informe emes per la Intervenció al respecte de les dades econòmiques,
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar la primera addenda del contracte programa per la prestació del servei del cicle
integral de l’aigua subscrit el 28/04/2011 entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i GUSAM, per tal de
contemplar la clàusula de traspàs de la recaptació de la taxa de clavegueram del 2011, pel que fa
al darrer trimestre de l’any segons el text que figura a l’expedient, dins l’encàrrec de gestió aprovat
pel Ple de 24/02/2011.
Segon.- Donar publicitat del present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de l’Ajuntament
en compliment del que determina l’ Art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a formalitzar els documents que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats pel seu coneixement i als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que per les mateixes raons que han votat en
contra de la taxa de clavegueram, votaran en contra d’aquest, és cert que hi ha un contracte
programa que s’ha complir, però estarien disposat a donar suport si aquesta iniciativa estigués
vinculada a un estudi de taxes i un estudi d’inversions, com aquesta tasca va per llarg, votaran en
contra.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del grup municipal socialista
entenem que vàrem estar d’acord al Ple 24/02/11 pel que s'acordà l’encàrrec a GUSAM S.A.
de la gestió del cicle integral aigua a través contracte de programa. I que l'Ajuntament a través
de l’ORGT (Organisme de Gestió Tributaria) ha gestionat el cobrament de la taxa de
clavegueram que des del 1r d’octubre ja recau a la GUSAM, pel que aquesta sol·licita:
addenda al contracte per al procediment relatiu a la gestió econòmica del clavegueram.
Tanmateix, després de veure la legislació aplicable, no ens trobem en cap situació en què no
es pugui delegar en l'Alcalde (competències indelegables del Ple) per formalitzar els documents
necessaris per l'execució de l'addenda. De fet és una praxis municipal. Per tant, votarem a
favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no troben coherent fer una valoració positiva
de la gestió de l’aigua per part de GUSAM, ja que no té informació sobre l’empresa, tot i així,
volen donar un vot a favor.
Abandona el Ple la regidora Sra. Vázquez per un tema familiar.
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El regidor Sr. Molons, en nom del govern, diu al senyor Sánchez que no estem fent un estudi
de taxes, sinó que aprovem una addenda a la gestió del servei per tal de millorar-ho d’una
manera proactiva, i es procedirà a l’extracció dels residus, i la seva posterior eliminació.
D’aquesta manera es retiraran tots els sediments o pòsits, tant de les conduccions com dels
seus elements singulars, com pous de registre, amb sorrals, boques d’entrada, etc. Es
procedirà amb el camió mixt, d’impulsió-aspiració.
Treballs que es portaran terme
• 32 Neteges programades de col·lectors en baixa, pous, reixes i embornals.
• 60 Hores emergència de neteges aproximadament.
• 5 actuació Inspecció en càmera de TV.
• Neteges manuals embornals
• Gestió del residu extret de les neteges de clavegueram anual.
• 10 Actuacions en obra civil. Millores i reparacions.
• 5 Analítiques per determinar la qualitat de l'aigua
• Elaboració del pla director de clavegueram
• S’haurà de destorbar el menys possible l’activitat tant ciutadana com de la població. Es
tindran en compte els mercats, les festes i els actes públics col·lectius que se celebrin al
municipi.
• L’objectiu final serà la neteja total de la xarxa.
• S’emprarà un equip mecànic adient per la feina a realitzar.
• Coneixent el treball a realitzar es procedirà per part de l’equip de treball a la seva execució.
Durant la jornada de treball el capatàs o persona designada pel concessionari inspeccionarà
regularment la qualitat del treball efectuat, prenent notes de les anomalies que es vagin trobant.
• Qualsevol reparació o bé obra nova que es realitzi serà actualitzada al pla director.”
El regidor Sr. Sánchez diu que la taxa és la que és i són conscients es traspassa a GUSAM
perquè en porten la gestió. Està bé conèixer aquesta informació que se’ls dóna ara, però li
agradaria que aquesta informació s’hagués donat abans. Fins ara han tingut una reunió amb
Aigües d’Arenys i ha estat molt positiva però no s’ha tractat el clavegueram i considera que amb
aquesta taxa ha de potenciar l’estalvi juntament amb la de l’aigua. En coherència, votaran en
contra.
El regidor Sr. Planas diu que valorin el vot favorable del PP, i que el que volen és el millor pel
poble.
El regidor Sr. Molons diu que agreix el vot de confiança i diu al regidor Sr. Sánchez que el que ha
explicat es va aprovar el dimarts passat al Consell d’Administració i ara li ha semblat oportú
comentar-ho al tracta l’addenda.
El Sr. Alcalde agraeix els vots favorables del PSC i PP i des de la CUP, especialment, ja que això
ha permès que la Sra. Vázquez pugui marxar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. Alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena
Navarro i Sanchís, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, dels grups
CUP, CIU, PSC i PP i quatre vots en contra dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i En Josep Sánchez i Camps, del
grup ERC.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT A
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
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El regidor Sr. Galceran llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de
1997, va demanar adherir-se, voluntàriament, a l’entitat associativa FEDERACIÓ DE
MUNICIPIS DE CATALUNYA, i acceptava, així mateix, els drets i obligacions dels Estatuts
d’aquesta Entitat;
Vista la greu situació econòmica que viu el nostre municipi i el cost econòmic que suposa
formar part d’aquesta Federació, havent d’abonar una quota ordinària anual de 1.524,89 €;
Vist el que determina l’article 10 dels Estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya, on
diu que “qualsevol soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la
baixa, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la
presentació de l’acord corresponent”;
I vist que l’òrgan competent per sol·licitar aquesta baixa és el Ple de l’Ajuntament;
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple d’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA la baixa en aquesta
entitat del municipi d’Arenys de Munt, a partir del dia 1 de gener de 2012.
Segon.- Comunicar aquest acord a la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, així com
a la Intervenció municipal.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “L’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i la Federació de municipis de Catalunya (FMC) són entitats municipalistes
que tenen com a objectiu defensar els interessos dels municipis que hi estan adherits. Pretenen
ser un espai de trobada per als ajuntaments i donen múltiples serveis: jurídics, econòmics, de
formació, etc.
Entenem que formar part d’aquestes associacions ens permet, com a poble, gaudir de molts
avantatges, podent aconseguir diferents visions i contrastant opinions i criteris en
l’assessorament de les dues entitats.
Malgrat que el context econòmic en el que vivim és molt complicat, no ens convenç haver de
renunciar a la doble afiliació sense haver explorat altres vies de pagament de la quota. Molts
pobles del país estan patint la mateixa conjuntura econòmica i ens consta que estan fent un
esforç per a mantenir l’afiliació a les dues entitats.
Per tot el que s’ha exposat, insistiria que l’equip de govern es replantegi la decisió de donar-se
de baixa de la Federació de municipis de Catalunya i que busqui alternatives econòmiques que
permetin la pluralitat de la doble afiliació.
El nostre vot serà abstenció.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del Grup del Partit dels
Socialistes d’Arenys de Munt volem manifestar el següent:
Que la FMC és un òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els
seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la
Generalitat o el Govern espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis
de Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres
davant de qualsevol instància.
Que a més, en el marc de les activitats en temes internacionals, l’FMC manté, si s’escau,
relacions informals no institucionalitzades amb les diferents institucions europees i amb d’altres
organitzacions de col·lectivitats locals, com la Federació Mundial de Ciutats Unides.
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Al marge d’aquestes relacions, l’FMC té subscrits convenis de col·laboració amb institucions de
caràcter divers, com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Consorci Localret,
el Consorci Hospitalari de Catalunya o la Creu Roja, entre d’altres.
Que la Federació de Municipis, que en el moment de la seva fundació, l'any 1981, va comptar
amb l'adhesió de 177 ajuntaments, ha anat assolint amb el temps una capacitat representativa
cada cop més elevada. Els ens locals que estan adherits a la Federació sumen el 91 per cent
de la població de Catalunya, entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats
municipals descentralitzades.
La Federació de Municipis de Catalunya té una dilatada tradició formativa de més de vint-i-set
anys, iniciada l'any 1983.
A més a més, promou Ordenances que beneficien a tots aquells municipis que la integren, té
facultats per posar contenciosos, per ex. a Telefònica per Taxes de telefonia mòbil, si és el cas
i es demana fa assessoraments de temes supramunicipals.
Per tant, el Partit dels Socialistes de CATALUNYA a Arenys de Munt creu que és un òrgan del
qual caldria que aprofitéssim totes aquestes funcions fent les peticions oportunes ja que ens
serien de gran ajuda. Pensem i estem convençuts que si ho féssim així el benefici que
obtindríem seria molt més comparativament a la quota de 1524€ que paguem anualment.
És per tot això que votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Coincidim amb l’equip de govern a
l’hora d’aplicar mesures per estalviar i vulgui donar-se de baixa de la Federació de Municipis de
Catalunya. Els motius són que presta serveis molt semblants a l’Associació Catalana de
Municipis. El que ens agradaria saber són quins criteris s’han seguit per triar l’opció de
l’Associació Catalana de Municipis i no la Federació de Municipis de Catalunya. El Partit
Popular creu que es podria trobar una solució per si podem seguir amb les dues associacions.”
El Sr. Galceran, en nom de l’equip de Govern, diu que s’han basat en criteris econòmics. Que
s’han mirat opcions per pertànyer a totes dues i no estaven dins la legalitat i en ’apostar per
una o altra, s’ha mirat la que ha donat millor assessorament com a municipi.
El Sr. Alcalde diu que en l’època que estem de crisi, estar en dues federacions era un
despilfarro, perquè fan un servei molt similar i el que estaria bé és que es fonguessin en una, ja
que aquesta duplicitat porta a una rivalitat que no porta a res, i s’ha prescindit de la que ha
donat menor servei i tenia la quota més alta, malgrat que s’han fet gestions per a abaratir les
quotes i les dues han dit que no era possible.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del Sr. Alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena
Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU; cinc abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i
Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP; i un vot en contra del regidor En Santiago
Morell i Capellera, del grup PSC.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP ERC PER DESTINAR
SUBVENCIONS DEL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS A ENTITATS LOCALS
D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Sánchez llegeix el text següent:
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“Vist que l’actual conjuntura econòmica afecta directament les finances municipals, la qual
cosa ha obligat a aplicar una retallada de la despesa en el pressupost municipal d’enguany.
Atès que les retallades en el pressupost municipal han afectat també les partides dedicades a
subvencionar entitats locals, situació que pot posar en perill algunes activitats que han estat
oferint els darrers anys.
Atès que la retallada en el pressupost municipal 2011 no ha afectat a la partida en concepte de
subvenció a partits polítics, que es manté igual, amb una dotació de 6.213,38 euros.
Tanmateix, les entitats locals han vist reduïda la seva subvenció a zero o retallada en una
proporció molt elevada. A tall d’exemple tenim la retalla del 89% a la principal entitat del poble,
el Centre Moral.
Atès que des d’ERC entenem que en un moment de crisi com l’actual és especialment injust i
discriminatori subvencionar de forma diferent les entitats d’Arenys de Munt i els partits polítics
locals.
Atès que les entitats locals que han vist retallades les seves subvencions estan realitzant un
esforç d’austeritat molt important per no haver de renunciar a portar a terme les seves activitats,
de la mateixa manera també ho hem de fer els partits polítics.
Vist que en el darrer ple de setembre, durant el debat sobre les al·legacions del pressupost
municipal 2011, el grup d’ERC va proposar destinar els 3.106,69 euros que encara restaven
per pagar als grups polítics municipals en concepte de subvenció, a complementar partides de
subvencions a entitats locals.
Atès, doncs, que des del grup municipal d’ERC entenem que els partits polítics tenim el deure
de donar suport a la societat civil que treballa per mantenir un nivell de qualitat de les diferents
activitats culturals, lúdiques i esportives que donen vida i cohesionen la vila d’Arenys de Munt.
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal d’ERC
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r.- Aplicar una retenció de crèdit de les subvencions a partits polítics que encara resten per
cobrar aquest exercici 2011, 1.553,34 € corresponents al quart trimestre de 2011, per a
destinar-ho a complementar partides de subvencions a entitats que ho requereixin.
2n.- Aplicar el mateix criteri de dedicar una proporció de les subvencions a partits polítics a
complementar partides a subvencionar entitats d’Arenys de Munt en el pressupost 2012.
L’import es consensuarà d’acord amb les bases de participació per a l’elaboració del
pressupost municipal 2012.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del Grup del Partit dels
Socialistes d’Arenys de Munt volem manifestar el següent:
Que entenem i estem d’acord amb l’esperit de la moció, som conscients de les dificultats de
les entitats i ens reafirmem tal i com hem fet en altres ocasions que són elles les que
promocionen, dinamitzen i cohesionen el nostre poble.
Que per a nosaltres totes i cadascuna de les entitats del poble són importants encara que
pensem que en una època de crisi com l’actual veuríem més adequat que s’ajudés a aquelles o
aquella que dit ajut repercutís a donar o beneficiar en les necessitats bàsiques a les persones,
com per exemple CÀRITES.
També manifestem que la nostra agrupació és una entitat que fa front a les seves despeses
amb aquesta subvenció (262€ trimestrals) i que actualment té totalment utilitzada.
_____
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Per tant, estem d’acord en l’esperit de la moció però no ens podem comprometre a fer-la
efectiva. És per això que ens abstindrem.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Respecte a destinar el que reben
els grups municipals, estem d’acord en destinar aquests diners en el que es cregui més
convenient. Ja que estem en uns moments molt difícils i tot en el que es pugui contribuir, és
poc. Però en aquest sentit, vull remarcar que té que ser per consens per totes les forces
polítiques a on es destinaran i quin criteri es seguirà a l’hora de repartir les subvencions.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de l’assemblea de la CUP
creiem que existeixen altres formules per estalviar diners i destinar-los per exemple a les
entitats locals.
En les passades eleccions municipals, la CUP va realitzar una campanya totalment austera,
creant així un estalvi que es va poder destinar a una entitat local. Va ser així com el passat 24
de setembre la CUP va poder fer un donatiu de 4000€ a una entitat del poble.
La subvenció destinada als partits polítics pensem que és justa tant per la seva transparència
com pel seu import i no acceptar-la abocaria a poder fer finançaments “foscos” per part dels
partits polítics.
Per què no es regulen aquestes subvencions des del Parlament de Catalunya? O des de l’Estat
Espanyol?
A més, pensem que està en mans de cada grup polític decidir què fer amb els diners que rep
d’aquesta subvenció o d’altres. I no ha de ser una imposició per part de cap grup de cara els
altres.
I per últim, constatar que aquesta moció conté dos informes negatius, tant per part de
Secretaria com per part d’Intervenció, la qual cosa no ens deixa altra opció que votar-hi en
contra. “
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gran part de la intervenció que ha
fet el Sr. Galceran la comparteixo. A més, el nostre ROM i la Llei de bases de règim local diu
que els grups municipals han de tenir una aportació precisament per poder dinamitzar i estar
amb igualtat de condicions. El nostre ROM, a més, és curós amb aquest tema i hi ha un mínim
que tots els grups municipals, tinguin un membre o en tinguin molts, tenen una mínim aportació
que desprès es complementa amb el nombre de regidors que té cadascú, però hi ha un mínim
que té tothom. Hem de recordar que aquestes aportacions s’han vist reduïdes ja en dos
exercicis pressupostaris, hi sembla que no s’hagin tocat mai, s’han reduït en exercicis
pressupostaris. Hem de recordar que també els partits polítics, a nivell local, tenim dificultats en
fer segons quines activitats perquè segurament, si ens poséssim a fer segons quines activitats
podríem acabar minvant el que moltes entitats fan també per aconseguir ingressos i a vegades
no saps mai en què hi guanyes i en què hi perds, per tant sí que val la pena, doncs, el tema
ven molt, doncs és un moment que quan es diu pot semblar molt bé, però també el Sr. Morell
ho ha dit molt bé, els finançaments a nivell agrupació són els que són, i per tant, doncs, val la
pena poder conservar un mínim, sobretot per això que el Sr. Galceran ha dit amb la
transparència i amb el foment de la democràcia perquè, també, l’hem de dignificar. Hem de
dignificar que l’activitat de la política local necessita d’uns recursos i l’acció de la política és el
que ens permet, entre d’altres coses, ser representats en aquest Ple i poder portar a terme les
accions que políticament cada grup i cada regidor creu oportunes. Per tant, si sempre anem
dient que sembla que tot el que es dedica a la política no s’hi hauria de dedicar i hauria de fer
com tots els càrrecs públics igual que amb les despeses moltes vegades de representació. Per
tant, val la pena que entre tots fem un esforç, no diem coses que és el que ens sembla que la
gent voldria sentir i, per tant, val la pena, que mantinguem, des de CIU, votarem que no, perquè
creiem que val la pena mantenir una aportació, però també, bàsicament, pels informes negatius
de Secretaria i Intervenció que té aquesta moció.”
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El Sr. Alcalde diu que la moció té dos informes negatius: el d’Intervenció que diu que s’han de
modificar les bases del pressupost i aprovar unes bases de subvencions o si són nominatives,
determinats a qui van, tot allò s’hauria de publicar i el Ple, per fer tot això, s’hauria d’haver fet el
10 de novembre. Respecte a les subvencions, també explica el procediment de concessió per
concurrència i tampoc hi ha termini per fer-ho.
L’informe de Secretaria conclou que no és una moció i no hauria de figurar a la part dispositiva
del Ple.
El Sr. Sánchez diu que les entitats mobilitzen molta gent i han vist retallades les seves
subvencions. Pel text que es tracta, s’ha intentat treure el punt que fa referència a aquest any i
deixar només la part del 2012 i que no volen imposar res sinó consensuar. Que la moció té dos
informes en contra, de Secretaria i Intervenció i això ja ho saben però s’ho han pres com un
atac personal.
L’informe d’intervenció no és desfavorable en la seva totalitat, ja que diu que si tots
consensuen, no hi ha pegues i el Govern és el que es nega.
El Sr. Molons diu que totes les intervencions han estat suaus i la paraula imposar no recorda
que s’hagi dit. Es presenta una moció, es vota i cadascú fa el que vol. Continua dient que
aquest discurs queda bé ara, però al Parlament es va plantejar retallar una paga als diputats i
un partit es va esverar molt. Respecte al proper exercici, ja es veurà que es fa, però les
reduccions anteriors van fer-se sense moció i es pot tornar a fer.
El Sr. Alcalde diu que les coses s’estan fent bé. La moció no es va presentar a la Comissió,
sinó desprès i la mateixa necessitava uns informes. I hi ha la voluntat de no fer plens
extraordinaris i el ple posterior al d’octubre és aquest. Comparteix les paraules del Sr. Molons,
ja que s’han demanat informes tècnics i s’han llegit i aplicat.
El Sr. Sánchez diu que qui ha parlat d’imposició és la CUP, ells només han fet una proposta i
ara entenen que no és possible, però el punt dos sí que ho és ja que s’està treballant el
pressupost 2012.
Posada a votació la proposta, es denega la mateixa per cinc vots a favor dels regidors En Joan
Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep
Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP; una abstenció del regidor
En Santiago Morell i Capellera, del grup PSC; i sis vots en contra del Sr. Alcalde president En
Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena
Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU.
PART DE CONTROL:
13. 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 218 a la 237, ambdues incloses, des del
8/10/11 al 13/11/11:
_____

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 10
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 4
Resolucions en matèria de béns: 3
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Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 8/10/2011 i el 13/11/2011, en matèria de:
-

Seguretat i prevenció: 12
Gestió Urbanística i Territorial: 2
Sostenibilitat Ambiental: 1
Participació: 7

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL CORREDOR MEDITERRANI
Aquesta declaració es fa a l’emparament del que determina l’art. 47 de LRBRL.
Es llegeix per part del regidor Sr. Molons el següent text: “Amb motiu de la recent aprovació per
part de la Comissió Europea de l’anomenat corredor mediterrani com a una de les línies
prioritàries de la xarxa bàsica ferroviària transeuropea, l’Ajuntament d’Arenys de Munt vol
expressar la seva satisfacció i el seu suport a aquesta decisió, que considera transcendental
pel desenvolupament territorial i, en especial, pels Països Catalans.
Es tracta d’un acord d’abast internacional que afecta la nostra economia amb una pujada del
PIB del 2,4 % i que constitueix una oportunitat que, en el context difícil de la crisi, no podem
desaprofitar. Amb aquest corredor, el nostre territori disposa d’una eina essencial per al
reequilibri geoestratègic comercial i econòmic, que afavorirà la racionalització i l’optimització
dels fluxos de transport intercontinental de mercaderies, tot abaratint costos, reduint la
contaminació i millorant la mobilitat general.
L’impuls al desenvolupament econòmic dels nostres territoris inclosos al corredor mediterrani,
permetrà una nova concepció de la xarxa dels fluxos comercials del territori més acord amb la
realitat transaccional europea, que l’històrica estructura radial predominant fins ara no
possibilitava. D’aquesta manera s’obre un camí per tal que el transport ferroviari del nostre
país, que es troba clarament infrautilitzat, molt per sota dels usos de la mitjana europea, es
converteixi en un mitjà determinant per millorar la competitivitat i el creixement econòmic amb
l’objectiu de donar resposta a les necessitats de connexió de les nostres infraestructures
portuàries, de les nostres zones industrialitzades i de les que disposen d’un alt potencial de
creixement amb la xarxa europea de mercaderies d’ample internacional.
Celebrem, doncs, aquesta important decisió i volem fer una crida a totes les parts amb
responsabilitat perquè, d’ara en endavant, compleixin i contribueixin a materialitzar aquest
acord mitjançant les decisions polítiques i financeres necessàries i mitjançant l’elaboració dels
programes tècnics adequats per concretar-la, però amb la màxima celeritat, en els terminis
actualment previstos i sense que suposi un alentiment o una minva de les inversions
ferroviàries de les xarxes de rodalies i de mitjana distància, tan necessàries a Catalunya.
Des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt reafirmem el nostre compromís per impulsar, en tot allò
que sigui de la nostra competència, totes aquelles actuacions que puguin afavorir aquesta
decisió, tant essencial pel progrés social i econòmic del nostre territori.
El regidor Sr. Morell abandona la sala.
URGÈNCIA
Es procedeix a votar per a incloure per urgència en l’ordre del dia la MOCIÓ PRESENTADA
PEL GRUP ERC PER DESTINAR SUBVENCIONS DEL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS A
ENTITATS LOCALS D’ARENYS DE MUNT.
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La urgència de la mateixa queda refusada per cinc vots a favor dels regidors En Joan
Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep
Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP; i sis vots en contra del Sr.
Alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i
Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU.
El regidor Sr. Morell es reincorpora a la sessió.
PRECS I PREGUNTES:
14. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ L’OBRA ARENYENCA DE L’ARQUITECTE
CATÀ S’INCLOGUI EN EL CATÀLEG ARTÍSTIC DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
La regidora Sra. Vila llegeix: ”Vist que en el Ple del mes de juliol es va fer un pas endavant en
el procés de conservació artística i històrica del patrimoni d’Arenys de Munt amb l’aprovació de
la moció per a declarar BCIL l’Escola Sant Martí.
Vist que a proposta de l’historiador local Francesc Forn, el dia 27 de novembre tindrà lloc la
primera Ruta Enric Catà i Catà, en la qual es farà un recorregut per diferents llocs d’Arenys de
Munt: Can Pau Bernadó, les escoles, el panteó familiar, ... per tal de veure in situ diferents
espais modernistes.
Recordem que Enric Catà va ser arquitecte municipal d’Arenys de Munt, i col·laborà amb
l’arquitecte Domènech i Montaner, de renom mundial, o d’altres menys coneguts com Adolf
Florensa o Eusebi Bona. Al nostre poble hi va construir l’escola, la restauració de Can Pau
Bernadó, el pont sobre la riera, les cases dels mestres, etc.
Fora d’Arenys de Munt destaquen obres tan conegudes com les Destil·leries Regàs i les
Destil·leries Gerunda, el Teatre Albèniz, de Girona, etc.
Volem donar un pas més enllà i ressaltar la importància del seu llegat en el nostre poble, i per
tot el que s’ha exposat,
- Demanem a l’Equip de Govern que faci els tràmits per incorporar aquesta ruta dintre de
l’inventari de “Rutes modernistes a prop de Barcelona”, que té la Diputació de Barcelona, amb
la finalitat de què aquesta ruta atregui visitants al nostre poble i que s’aconsegueixi un
reconeixement artístic als elements modernistes d’Arenys de Munt.
- També demanem a la regidora de Cultura que contacti amb el Col·legi d’Arquitectes, a la
demarcació de Girona, on hi ha un fons Enric Catà, per tal de valorar la possibilitat de fer una
exposició aquí a Arenys de Munt.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “El Col·lectiu pel
Museu Arxiu ha fet la proposta d’engegar la “ruta Catà” aquest proper diumenge 27 de
novembre pels diferents elements que són obra seva.
Considerem que és una ruta interessant per donar a conèixer una altra part de l’obra d’aquest
reconegut arquitecte i que cal difondre.
És per això que compartim el seu prec de demanar a la Diputació que la inclogui dins del seu
catàleg de rutes modernistes, voluntat que també ens ha manifestat l’historiador i membre
fundador del Col·lectiu, Francesc Forn.
Així que ens informarem de quin procés cal seguir per incloure la ruta al catàleg i els convidem
a participar-hi activament.
També valorem fer una exposició sobre l’arquitecte l’any vinent, dins dels actes commemoratius
del 75è aniversari de l’”Escola Sant Martí”.
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15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE QUAN ESTÀ PREVISTA L’ENTRADA EN
FUNCIONAMENT DE L’ASCENSOR AL NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU I
L‘ARRIBADA D’AQUESTA LÍNIA TELEFÒNICA A AQUESTA INSTAL·LACIÓ
ESPORTIVA.
El regidor Sr. Rabasseda llegeix: “Atès que després de dos anys de la posada en marxa del
nou pavelló poliesportiu municipal encara no es disposa de línia telefònica.
Vist que és una necessitat que un equipament municipal d’aquestes característiques faciliti
l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, per la qual cosa, és imprescindible un
ascensor operatiu.
Atès que és necessari que per la posada en funcionament de l’ascensor es disposi d’un telèfon
d’emergència dins la cabina.
Preguntem a l’Equip de Govern quan es preveu que es disposi de línia de telèfon al nou pavelló
i la posada en funcionament de l’ascensor.”
El regidor delegat de Participació, Sr Galceran, diu textualment: “Tan bon punt es va acabar el
poliesportiu nou, es va demanar l'alta de la línia de telèfon de l'ascensor, cosa que està
obligada per Llei. Si no hi ha línia, l'empresa no et posa en marxa l'ascensor. Va venir
Telefònica però la caixa de la línia està situada just davant de l'empresa Gubau Alsina i s'havia
de fer de manera aèria amb la col·locació de pals o postes que això comportava...
Arribat aquí es va decidir esperar a la urbanització bàsica de l'entorn per passar tubs no tan
agressius a la vista ni per l'entorn.
En aquell moment també es va valorar la possibilitat de muntar una línia amb tarja
Vodafone...però s'havia d'instal·lar un aparell d'elevat cost (uns 700 euros) a més de comprovar
que la cobertura dins era limitada...
Vist el risc, es va decidir esperar a què hi hagués els tubs passats. Una vegada feta la
urbanització i amb els tubs passats en data de 21 de gener de 2011:
Llavors Telefònica ja va posar pegues per l'adreça que no quedava clara.
Una vegada solucionat el tema de l'adreça, ja estem a prop de la solució.
Hem enviat tot el que ens demanen a Telefònica, adreces properes, telèfons propers, la fulla
del cadastre...etc. Estem pendents de resposta.
De totes maneres hem trobat una solució d'emergència en cas de què Telefònica no ho fes
viable: posaríem una unitat de telefonia mòbil de paret com els que ja compta l'Ajuntament prop
de l'exterior i fer arribar una línia cap la caixa de l'ascensor.
Per tant, a l'espera de resposta de Telefònica, tenint el pla d'emergència com a alternativa,
creiem que en quinze o vint dies es pot solucionar el problema.”
16. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE PER QUÈ EL SERVEI D’AMBULÀNCIES
EMPLAÇAT A CAN BORRELL NO ESTÀ OPERATIU LES 24 HORES DEL DIA.
La regidora de la Iglesia llegeix: “Vist que des de fa força temps, anys, Arenys de Munt ha
tingut un servei d’ambulàncies (SEM) ubicat a Can Borrell amb una dedicació de 24 hores.
Atès que aquests servei, garantia la cobertura d’urgències i disminuïa notablement el temps de
resposta davant de situacions que fora de l’horari d’atenció de l’ambulatori, requerien d’una
assistència sanitària urgent.
Atès que cal recordar que al ser un poble amb menys de 10.000 habitants, no tenim CAP sols
un ambulatori que depèn del CAP d’Arenys de Mar per tant, les urgències de nit i dies festius
han de derivar-se al poble veí, amb el trastorn que això comporta per la gent amb disminució
de la mobilitat, o gent gran o per la gent que no té recursos per traslladar-se.
Vist que aquest cap de setmana passat van constatar que el servei de transport sanitari urgent
tarda en arribar a Arenys de Munt de 30 a 45 minuts, temps excessiu per poder garantir una
qualitat assistencial òptima en una urgència.
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Atès que assabentats que aquests servei ha deixat de funcionar les 24 hores degut a manca de
personal, i possiblement de finançament, preguntem a l’Equip de Govern:
- Quan fa que aquests serveis han disminuït les seves hores contractuals.
- Quines mesures ha adoptat l’Equip de Govern per garantir el servei urgent de la nostra
població.
- Quina difusió s’ha fet d’aquests canvi del servei a la població.”
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu textualment:
“Arenys de Munt mai ha tingut adjudicada una ambulància les 24h. El nostre municipi estava
cobert per l'ambulància o ambulàncies de la zona d'Arenys. A l’establir-se, el mandat 20072011, el nou sistema de transport sanitari urgent des de l'empresa adjudicatària (que no el
Departament de Salut governat pel tripartit) ens va dir que no tenia lloc per estar-se esperant
mentre no tinguessin serveis o estesin en espera per la zona. Des de l'Ajuntament el mandat
passat els vam oferir un espai, ja que oferien un servei al municipi.
Per tant, Arenys de Munt com a poble mai ha tingut una ambulància permanent. Can Borrell és
només un dels llocs on el personal s'espera quant no té serveis o no està a una altra base
esperant la seva activació.”
17. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE PER QUÈ L’ALCALDE D’ARENYS DE MUNT
DEMANA QUE NO ES VAGI A VOTAR EL PROPER DIUMENGE 20-N
El regidor Sr. Sánchez llegeix: “Atès que el proper diumenge 20 de novembre tenim jornada
electoral.
Vist que l’alcalde d’Arenys de Munt ha signat el manifest “Davant les eleccions espanyoles” que
demana l’abstenció en aquestes eleccions.
Preguntem a l’alcalde per quins motius demana que no es vagi a votar el proper diumenge.”
El regidor Sr. Molons respon que l’Equip de Govern vol manifestar que és fals que l’alcalde hagi
demanat l’abstenció en les properes eleccions, no obstant el govern vol aclarir que el senyor
Jiménez, veí del municipi i que ostenta el càrrec d’Alcalde, pot defensar les opcions que
consideri més oportunes, igual que el senyor Mas que ostenta el càrrec de President de la
Generalitat o el senyor Zapatero, que ostenta el de president del Govern espanyol.
18. PREC DEL GRUP PSC PER MILLORAR LA SEGURETAT AL CAMÍ DEL
CEMENTIRI- AVINGUDA DE LA PAU.
El regidor Sr. Morell formula el següent prec:
“Atès que el carrer l’avinguda de la Pau és un carrer molt transitats per vehicles i persones
pujant al cementiri.
Atès que és un carrer que té en la part alta un amplada molt justa per passar dos vehicles a la
vagada.
Atès que aquesta carretera o carrer és utilitzat per entrar o sortir del poble i dirigir-se a Mataró o
qualsevol urbanització o la part alta del municipi.
Atès que ara per ara no hi ha pressupost per millorar aquesta carretera o carrer i fer-la més
ampla i d'aquesta manera evitar possibles accidents.
Demanem posar un mirall en la 2a corba pujant, a l'alçada del cementiri, per poder controlar la
baixades d'altres vehicles i en la 1a corba pujant fer una poda dels arbres que impedeix el pas
dels vehicles que baixant s'ha de ficar al carril de pujada amb el perill que representa”.
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Gràcies per la
seva aportació. Tenen raó en la seva exposició i petició i ja hem demanat pressupost per la
compra de dos miralls i poder-los instal·lar quan els tinguem.”
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19. PREC DEL GRUP PSC SOBRE L'HORARI DEL BUS A L'ESTACIÓ D'ARENYS DE
MAR.
El regidor Sr. Morell formula el següent prec:
“Atès que el mitjà públic per anar d’Arenys de Munt a l'estació d'Arenys de Mar és el bus de
l'empresa Colomer.
Atès que amb el començament del curs escolar hi ha un augment del numero de passatgers.
Atès que degut a la situació econòmica la utilització del transport públic es fa cada cop més
necessària.
Vist que sovint ens arriben queixes sobre la descoordinació per pocs minuts entre l'arribada del
tren i la sortida del bus cap a Arenys de Munt que repercuteix en una espera de gaire bé mitja
hora.
Demanem a l’Equip de Govern una mediació amb l'empresa Colomer per re-estudiar els
horaris, doncs creiem que amb un retoc de només cinc minuts es podrien solucionar força
problemes.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “No és la
primera vegada que els grups politics de l’oposició demanen canviar els horaris de l’autobús
per adaptar-los a l’horari del tren. És la RENFE que canvia els horaris, si movem els horaris per
adaptar-nos a les arribades, segurament tindrem un desfase amb les sortides. A més, tal com
ja vaig respondre en plens anteriors això no depèn solsament de nosaltres, si no que hi ha
implicats Generalitat, l’ajuntament d’Arenys de Mar i el de St. Iscle.”
20. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL CANVI D’EMPRESA ENCARREGADA DE
LA NETEJA I MANTENIMENT DELS NOSTRES PARCS, JARDINS I ZONES
VERDES.
El regidor Sr. Morell formula la següent pregunta:
“Vist que durant anys el CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ, CEO DEL MARESME ha estat
l’empresa encarregada de la neteja i manteniment dels parcs, jardins i zones verdes de la
nostra vila.
Vist que la finalitat d’aquesta empresa, emmarcada dins la Fundació Maresme, és la creació i el
manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual a tota la comarca
del Maresme, amb l'objectiu de desenvolupar un treball productiu, participant regularment en
les operacions de mercat i tenint com a finalitat la d'assegurar un treball remunerat i la prestació
de serveis d'ajustament personal i social que requereixen els seus treballadors discapacitats,
per aconseguir una millora en la seva qualitat de vida.
Atès que recentment s’ha obert un procés de canvi d’empresa per fer aquest servei i que molt
probablement se li adjudicarà a la nova empresa Federació ADF.
Vist que la diferència en els Pressupostos presentats d’ambdues empreses és tan sols de 300
€ anuals a favor de la Federació ADF
Atès que el Partit dels Socialistes d’Arenys de Munt valorem altament la finalitat social de
l’empresa C.E.O. i tenim molt en compte la bona feina que han fet al llarg d’aquests anys.
Preguntem a l’Equip de Govern si només ha tingut en compte la diferència dels 300€ trimestrals
i si la nova empresa farà les mateixes tasques o potser s’encarregarà d’alguna més per
aquesta mateixa diferència, en definitiva quins han estat els criteris fets servir i que han fet triar
una empresa nova.”
La regidora Sra. Flores respon, en absència de la regidora de Sostenibilitat Ambiental, dient
textualment: “En data 1 de juny de 2011 va finalitzar el contracte pel manteniment i la neteja de
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les zones verdes municipals i des de llavors s’han anat realitzant contractacions mensuals,
prestant actualment aquest servei l’empresa CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ DEL
MARESME (CEO).
Vist que era necessari continuar prestant aquest servei ja que el manteniment de zones verdes
és una competència bàsica en tots els Ajuntaments, es va procedir a licitar aquest servei fins al
15-01-2012, mentre s’acorda la forma de gestionar-ho (contractació o encomana de gestió).
El procediment i forma d’adjudicació del servei ha estat per procediment negociat sense
publicitat, a raó de l’import i durada del servei, segons els art. 153 a 162 de la LEY 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del sector público( LCSP),convidant a diferents empreses.
En el procediment negociat és necessari sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses.
Alhora en el procediment negociat l’adjudicació recau en l’oferta més avantatjosa
econòmicament. L’únic criteri era el preu.
L’empresa contractada, ADF del Maresme, farà les mateixes tasques de manteniment i neteja
de zones verdes municipals que feina l’anterior empresa.“
Així mateix, continua dient: "Compartim l'interès que mostra el grup del PSC envers la finalitat
social que acometia l'anterior empresa CEO. La contractació actual ha seguit els tràmits
establerts i els criteris de valoració previstos i, en conseqüència, no es poden considerar altres
aspectes.
Nosaltres estàvem molt satisfets amb la feia que ha realitzat el CEO durant aquests anys i
també ens va saber greu que no guanyessin la licitació.
En tot cas, segons el tipus d'activitat a realitzar, per a futures contractacions es podria tenir en
compte en les bases de negociació criteris complementaris a l'econòmic de manera que fos
possible la consideració d'aquests altres factors que compartim i no només el preu.
Complementar les condicions de contractació, en aquest cas o en d'altres, amb criteris no
econòmics té una afectació directa al pressupost i comporta d'una manera o altra reduir les
assignacions a d'altres partides. En tot cas és responsabilitat d'aquest ple establir i acordar les
prioritats i a les prioritats que s'acordin aquest Equip de Govern s'hi ajustarà.”
21. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL CRITERI D’INSTAL·LACIÓ DE
PAPERERES A LA VIA PÚBLICA D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Morell formula la següent pregunta:
“Segons estudis realitzats per diferents ens i revistes especialitzades en urbanisme, a l’hora
d’ubicar papereres a la via pública s’han de tenir en compte dues variables: la densitat de
població del carrer i l’activitat principalment desenvolupada en el mateix que marquen la
producció de residus.
Atès que ja cobrir el servei mínim de neteja viària és un problema actual del present Govern i
que aquest s'emfatitza en determinades zones de la vila i en concret, en recorreguts com
l'accés a l'Institut Domènech Perramón (avingudes Panagall, plaça del Pi Gros i Avinguda Sant
Jordi) així com l'accés a les escoles públiques CEIP Sant Martí (carrer Generalitat, plaça
Catalunya, carrer de les Flors fins a desembocar a la Riera) i CEIP Sobirans.
Atès que aquests recorreguts són transitats a diari per gran quantitat de joves, petits i adults, fet
que afegit a la manca de papereres dóna com a resultat que apareguin a la via pública restes
de papers, embolcalls, llaunes i altres restes per les voreres i la calçada dels esmentats carrers.
Atès que la situació de brutícia és important, que la urbanització d'alguns d'aquests carrers és
bastant recent, que existeixen queixes per part d’alguns veïns i que considerem que el nombre
de papereres que existeixen és bastant reduït d'acord amb els paràmetres de necessitat.
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya d’Arenys de Munt pregunta a l’Equip
de Govern:

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

1- Ja que el Sr. Molons era el Regidor d’Urbanisme, quins eren els criteris seguits per la
ubicació de les papereres, no només en aquests carrers sinó també en la resta de la
població?
2- Ja que un dels cavalls de batalla del nou Equip de Govern és la neteja del nostre poble
creuen que aquest criteri és l’adequat? I en cas negatiu, quin és el que escau segons la
política del Govern.
3- Han rebut també queixes per part dels veïns d’aquesta situació?
4- Hi haurà algun tipus d’actuació per solucionar aquesta reclamació?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Primer de tot,
dir-los que el Sr. Molons era i és regidor d’Urbanisme i que tot el tema de papereres i mobiliari
a la via pública de sempre ha estat competència de la regidoria d’Obres i Serveis, altrament dit
la Brigada.
Crec que si escolten atentament l’explicació que els donaré segurament veuran que sí hi ha
hagut un criteri que s’assembla molt al que vostès han dit en la seva exposició.
Hi ha unes 205 papereres repartides per el terme municipal. He mirat d’agrupar-les per carrers
sencers i o per sectors.
Torrent d’en Puig, Can Bernat, Can Victoriano--------- 15
Plaça de Can Sala de Baix --------------------------------- 4
Rambla Riera i Penya -------------------------------------- 16
Rambla St. Martí -------------------------------------------- 8
Plaça Església ------------------------------------------------ 5
Rambla Francesc Macià ------------------------------------ 8
Rambla de l’Eixample --------------------------------------- 5
Plaça Verge de Montserrat ---------------------------------- 1
Sector de Can Cosme, Subirans i Ctra. Torrentbó ------- 10
C/ Panagall, Av. St. Jordi ------------------------------- 13
Ca l’Aranyó i carrers dels voltants ------------------------- 15
Ctra. St. Celoni ----------------------------------------------- 12
Sector del Pont i carrers del voltant ------------------------- 10
Sector de St. Carles -------------------------------------------- 9
C/ Suredes ------------------------------------------------------- 4
Escola St. Martí i pista ----------------------------------------- 21
Sector voltant col·legi St. Martí, Av. Remei ------------- 21
Altres carrers i places------------------------------------------- 6
L’Ajup i poliesportiu ------------------------------------------- 8
Urbanització Can Jalpí ----------------------------------------- 13
Crec que hi ha suficients papereres repartides per tot el poble per mantenir el poble prou net.
Se’n podrien posar més? De ben segur que sí. Les faríem servir? No ho sé.
Com ja hem dit altres vegades, no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta.
Queixes dels veïns? Sempre n’hi ha de queixes i les prenem com una eina per millorar en la
nostra feina i el nostre servei diari.
La solució passa per conscienciar-nos tots plegats que el poble és de tots i que si tenim o
volem tenir uns drets, també hem de tenir o voler tenir uns deures com a vilatans.
El poble el fem, el creem, el vivim entre tots i som tots els que ens toca mantenir-lo net.”
22. PREC DEL GRUP PP SOBRE EL MANTENIMENT DELS EMBORNALS DE
L’ESCOLA SOBIRANS.
El regidor Sr. Planas formula el següent:
“Exposició:
Demanem a l'Equip de Govern que tingui una atenció més continuada en el manteniment de
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l'Escola Sobirans, com ja us vaig fer arribar en el seu moment, per escrit, quines actuacions
veia el PP urgent. L’escrit deia així:
“Bon dia, us faig arribar aquest escrit per recordar a l’Equip de Govern un tema per a mi
important i prioritari. Faig referència a la seguretat dels nens de l’escola Sobirans. El divendres
dia 21 vaig estar reunit amb el director i em va fer arribar una queixa sobre l'estat del
manteniment en el que estaven els embornals del recinte. Vaig inspeccionar el que m’explicava
i era cert, amb la sorpresa de com estava de descuidat, li vaig comentar que posaria en
coneixement el greu de risc que al meu parer corren els nens que estudien en aquest centre.”
Dilluns dia 24, a les 8 del mati aproximadament, faig fer arribar aquesta queixa sobre el
manteniment dels embornals per telèfon al Sr. Molons, amb la sorpresa que amb contestar: que
hi han altres prioritats i que el posaria en la llista de coses que s’han d’arreglar, que la brigada
és la que és i no s’arriba a tot.
M’agradaria que l'Equip de Govern penses en una cosa: si, pel que fos, passa una desgràcia,
com els diran als pares que ha passat per manca de manteniment i s'ha inundat l'escola (la
paraula no seria accident, sinó negligència). És per això que reclamo es solucioni aquest
abandonament dels embornal i es procedeixi a la seva neteja perquè sóc de la ferma condició
que més val prevenir que curar.
PREC:
Demanem que, en la mida del possible i en trobar-nos en època de pluges, es pugui tenir un
manteniment més continuat dels embornals i l'escola en general. També sé que pocs dies
desprès va enviar una brigada per mirar l’estat.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, respon: “L’Ajuntament es fa
càrrec de les tasques de manteniment de l’”Escola Sobirans”, tal com li pertoca.
Aquestes tasques les porta a terme majoritàriament la brigada, prioritzant en cada moment els
temes més urgents.
L’última tasca feta a l’Escola durant aquesta setmana ha estat, precisament, la neteja i
desembossament dels embornals dels patis de P3 (Infantil) i Cicle Inicial (1r i 2n Primària). Ha
estat una acció prioritària que s’ha fet quan les condicions meteorològiques i la disponibilitat de
la brigada ho han permès.
Cal dir que és una tasca que es va fent periòdicament, en la mesura del possible.
La direcció de l’Escola i l’AMPA ens van informant dels treballs de manteniment que cal fer.
Aquesta informació arriba a la regidoria i als serveis tècnics pertinents. En fem una valoració i
prioritzem els temes més urgents.
A partir d’aquí, el que pot realitzar la brigada s’inclou al seu calendari d’actuacions; hi ha altres
tasques en què cal demanar pressupost a col·laboradors externs.
Som conscients que hi ha altres actuacions pendents que cal veure si les ha d’assumir
l’Ajuntament o el Departament d’Ensenyament, perquè entenem que poden ser fruit de
deficiències en la construcció de l’edifici.”
El regidor Sr. Molons diu que això que fa és una praxis no gaire normal i recorda ell li va fer una
explicació telefònica molt llarga del que succeïa i el regidor ha fet servir una part d’aquesta
resposta, comenta que aquest tema plantejat va ser una part de la trucada que ell va entendre
com a personal i li sap molt de greu que s’hagin utilitzat les seves paraules, pot ser no torni a
donar-li cap mena d’informació per telèfon, que tota pregunta que l’hagi de fer se la faci per
escrit i la respondrà al Ple.
23. PREC DEL GRUP PP SOBRE DIVERSOS TEMES PLANTEJATS PER L’ESCOLA
SANT MARTÍ.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
-“Demanem a l'Equip de Govern com es poden resoldre las hores amb que cap persona
_____
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controla les instal·lacions, l’escrit diu així:
El divendres dia 28 de novembre vaig reunir-me amb el director de l'escola San Martí per
demanar-li que es podia fer per ells.
1-El problema de seguretat a l'escola quan acaba la jornada escolar i es fan altres activitats, en
la qual s'utilitza el centre. La qüestió és que hi ha unes hores que ningú vigila el centre i per tant
pot entrar qualsevol, amb la possibilitat que es malmeti el mobiliari de l'escola i que l'endemà
s'ha d'utilitzar pels alumnes de l'escola.
-Una solució i que vàrem estar d'acord era allargar la jornada laboral de l'actual conserge i
pagar-l'hi com a hores extres.
-L'altra era contractar algú les hores que queden penjades i vigilés qui entra i qui surt, perquè
es faci un bon ús de les instal·lacions o per qualsevol imprevist podria avisar o arreglar-ho si
està al seu abast.
2-Un altre greu problema de fàcil solució és que tinguin el material bàsic indispensable paper
de wàter, serradures etc.., materials que els arriba amb comptagotes. Demano, per tant, que es
subministri un estoc el suficientment ampli per cobrir les necessitats d’almenys 1 setmana.
(Aquest cas també m'ho comentà el director de l'escola Sobirans que l'hi arribava amb
comptagotes.)
El Partit Popular demana a l'Equip de Govern que solucioni les deficiències localitzades en
l'escola San Martí, i així ens estalviarem possibles problemes, per estalviar amb serveis que
hagueren de ser intocables i prioritaris.
PREC: Quina decisió durà a terme l'Equip de Govern referent a les demandes que creiem
prioritàries i de fàcil solució.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “A l’”Escola Sant
Martí”, fora d’horari escolar i des del mes de setembre, s’hi desenvolupen les activitats de l’Aula
de Música i de l’Aula Cultural.
Actualment, el conserge de l’Escola finalitza el seu horari a 2/4 de 6 de la tarda.
La direcció de l’Escola mostra la seva preocupació perquè el centre queda sense vigilància a
partir d’aquesta hora i fins 2/4 d’11 de la nit.
L’Equip de Govern vol recordar que l’edifici és de titularitat municipal, que no té l’obligatorietat
de posar vigilància als edificis municipals –que no en té en cap- i que li pertoca a l’Ajuntament
decidir quin ús social fa dels edificis escolars fora de l’horari escolar. A això cal afegir-hi la
manca actual de recursos econòmics.
Creiem en l’actuació responsable de les persones; tot i que fins avui no tenim constància
d’incidents, entenem aquesta preocupació i per això estem fent gestions per solucionar-ho.
Es va proposar signar un conveni entre l’Ajuntament, l’Escola i els representants dels
formadors de l’Aula Cultural. El conveni acotava els espais que es farien servir, qui es
responsabilitzava del tancament de l’edifici i que l’Ajuntament es feia càrrec dels possibles
desperfectes. Però la direcció de l’Escola no va considerar oportú signar-lo perquè no parlava
de vigilància pròpiament.
S’han contemplat diferents opcions, entre les quals hi ha la possibilitat de destinar-hi una
persona a fer treballs en benefici de la comunitat.
Pel que fa al material higiènic i de neteja, cal dir que a les dues escoles se’ls subministra el que
necessiten i se’n va fent reposició, potser no amb la periodicitat desitjada, però sempre cobrint i
atenent les necessitats que tenen.
Malgrat tot, vull recordar que en la modificació de crèdits aprovada al darrer ple, des de la
regidoria es va demanar un augment a aquesta partida.”
24. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA CESSIÓ DE PRECS I PREGUNTES
ENTRE FORCES POLÍTIQUES DE L’AJUNTAMENT.
El Sr. Ramon Planas retira aquesta pregunta dient que ja la formularà d’altre manera.
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25. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que ha comprovat que el lavabo de l’edifici
de Can Borrell no funciona fa setmanes i perd i demana que s’arrangi el més aviat possible.
També demana a l’equip de govern, ja que ha hagut un canvi en el últims temps sobre la
sistemàtica de passar informació a l’oposició i ja que la majoria dels documents estan en format
digital, aquesta informació dels documents del Ple es continuï traspassant en format digital,
com s’ha fet fins ara, per tal de facilitar la feina.
El Sr Alcalde diu que contestarà el proper Ple.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, demana disculpes al Sr. Molons per si s’ha sentit
ofès, ja que no ha volgut atacar-lo en cap moment i demana que la relació sigui igual de cordial.
El Sr. Molons accepta les disculpes i diu que parlaran personalment.
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu que el mail que s’ha enviat sobre la consulta
dels expedients del Ple només diu que es pot venir a consultar-los al matí de dilluns a dijous de
9 a 3 i a ell li és impossible per raons de feina i demana una solució i ara esta venint els dilluns
a les 17 hores que és quan li va be i demana continuar seguir fent-ho.
El Sr. Alcalde diu que contestarà en el proper Ple i procuraran poder resoldre el tema.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les vint-i-tres hores i quaranta-cinc minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.

_____

