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ACTA NÚMERO 18/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia quinze de desembre 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 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.
S’excusa la regidora Sra. Jèssica Flores i Travesa per estar fora d’Arenys de Munt.
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 ANTERIOR
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre d’actes.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA DISOLUCIÓ DEL
CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD.
El regidor Sr. Galceran llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que en data 2 de novembre de 2011, el Ple del Consorci Teledigital Maresme Nord va
acordar avaluar la situació econòmica del Consorci Teledigital Maresme Nord de crítica, atesa
la situació exposada en l’informe del Director-gerent del Consorci, de data 18 d’octubre de
2011, sol·licitat per la Presidència; on consten les greus dificultats de tresoreria per front a les
obligacions de pagaments contretes al llarg dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011,
ocasionades per l’incompliment de l’abonament de les quotes dels membres consorciats.
Vist el contingut dels certificats dels acords adoptats pel Ple del Consorci Teledigital Maresme
Nord (CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA
DEMARCACIÓ DEL MARESME NORD) en sessió extraordinària feta el passat 23 de novembre
de 2011, sobre l’aprovació inicial de l’expedient de dissolució del Consorci per mutu acord dels
ens consorciats i per impossibilitat de continuar-ne el funcionament; així com d’aprovació del
pressupost de liquidació per a l’anualitat 2012.
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient on s’exposa que la ratificació de l’acord de
dissolució s’haurà d’adoptar pel Ple de la corporació municipal amb el quòrum de majoria
absoluta per aplicació dels preceptes previstos a l’article 313.2 i 324.2 del ROAS i l’article 23.1
dels Estatuts del Consorci.
Vist l’informe d’Intervenció en el qual es deixa constància de la dotació al pressupost municipal
de 2012 de la dotació per fer front a l’anualitat del 2012.
La Comissió Informativa de Serveis Territorial proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- RATIFICAR en tots els seus termes l’acord de dissolució del Consorci Teledigital
Maresme Nord (CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA
DE LA DEMARCACIÓ DEL MARESME NORD), adoptat per acord plenari del Consorci de data
23 de novembre de 2011.
SEGON.- OBLIGAR-SE a consignar en el pressupost municipal durant l’any 2012 les quantitats
necessàries per a fer front a les obligacions resultants de la suma de les quantitats
corresponents a Arenys de Munt en el pressupost de liquidació per a l’anualitat 2012, aprovat
per acord del Ple del Consorci Teledigital Maresme Nord de data 23 de novembre de 2011,
més, si s’escau, les quantitat pendents de pagament corresponent a les quotes d’exercicis
anteriors, segons el total que s’indica en el quadre següent:
Abonaments pendents de quotes
Pressupost de liquidació 2012 Import total
com a membre consorciat
45.955,76.-€
18.068,47.-€
27.887,29.- €
TERCER.- Donar publicitat d’aquest acord al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant un
termini de trenta dies per a què els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Consorci Teledigital Maresme Nord, a fi i efecte
que ho incorpori a l’expedient, i una vegada sigui instruït i definitivament acordat pel seu
Plenari, ho trameti a la Direcció General d’Administració Local per a constància de la dissolució
del dit Consorci.”
El Sr. Alcalde diu que vol excusar la presència de la regidora Sra. Flores per un tema personal.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “La televisió del Maresme
nord no se’n surt i ha de plegar. L’ajuntament d’Arenys de Munt té un deute contret i l’ha de
pagar. Tenim uns abonaments pendents per un import total de 45.955,76 €. En aquest punt des
d’ERC creiem que és important posar en comú una reflexió sobre les decisions polítiques
errònies:
o Tenim un acord pres en el Ple de 31/07/2006, on tots els regidors de
l’ajuntament van votar a favor d’aquest projecte que ha fet fallida
o El 2006, el regidor de Comunicacions defensava el projecte argumentant que la
imatge és el mitjà de comunicació del futur i, textualment, també deia:
“Òbviament aquest nou servei tindrà un cost que haurem d’afrontar tots els
ajuntaments” i que el cost que tingui aquesta televisió serà perfectament
assumible.
o En cinc anys, i per circumstàncies diverses, és evident que el projecte no ha
funcionat
o I també volem subratllar el que deia el regidor Josep Manel Jiménez parlant
d’aquest consorci de televisió fa 5 anys, per argumentar que havíem de formar
part del consorci: “com que Arenys de Munt no és una illa i no ho hauria de ser
en el futur, no podem quedar al marge de la dinàmica que s’està generant al
nostre voltant”.
o Ara que exerceix d’alcalde, veiem que actua com si Arenys de Munt fos una
illa, diferenciada del seu entorn, un entorn d’Administració Pública que s’aprima
a tot arreu, i que a Arenys de Munt engreixa, un entorn on es treballa per
potenciar la transparència en tots els àmbits, i a Arenys de Munt no vol
potenciar la transparència en les contractacions de GUSAM, per exemple.
Avui, per aquest tema del Consorci Teledigital del Maresme Nord no ens queda més remei que
acceptar la situació: no tenim el mitjà de comunicació i hem de pagar els gairebé 46.000 euros.
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Una decisió que el 2006 es considerava molt encertada, cinc anys després l’evidència és que
no ha funcionat. Aquest exemple, entenem que és un toc d’atenció per a tots aquells que volen
emprendre aventures empresarials amb diner públic. Avui, però, no ens queda més remei que
assumir el cost d’una altra decisió política errònia, hem de pagar, i no ens queda més remei
que acceptar-ho. El nostre vot serà afirmatiu.”
EL regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu que al seu moment tots van votar a favor
d’aquest Consorci, però ara les circumstàncies són les que són i no ha quedat més remei que
acordar la seva dissolució i aquest és el tràmit legal.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’ha d’abonar el pagament del deute i el vot
serà a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “ Al moment de crear el Consorci,
Arenys de Munt en va ser un impulsor i una peça clau. Eren moments diferents, el fet de no
apuntar-se tots els pobles de l’Alt Maresme i la crisi actual que fa que els escassos recursos
econòmics que les administracions tenen s’han de dedicar a altres temes.
Qui sap si en un futur, si les noves tecnologies, un canal únic i més auster o altres variables
ens permetran poder disposar d’un canal d’informació que avui perdem. Una decisió dura però
necessària, com tantes d’altres que hem hagut d’anar prenent.
Com a exregidor de Comunicació, tot i que breu, i havent estat el representat de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt el fet em sap doblement greu, però reitero cal poder fer aquest pas.”
El regidor Sr. Molons demana al Sr. Rabasseda que rectifiqui el que ha dit de la Junta General,
ja que és una gran mentida, ell no ha dit mai que no donaria informació, no s’ha tractat a la
Junta de la transparència a l’empresa municipal i només ha demanat respecte.
Sobre el deute diu que Arenys de Munt sí que ha tingut algun retard en el pagament però no ha
deixat de pagar. Però altres, molt més grans, no han complert, però nosaltres no hem creat el
problema, al ser dels pocs ajuntament, juntament amb Calella i Sant Cebrià, que hem pagat les
quotes. Considera que el futur és obert i que ara s’ha de prendre aquesta decisió.
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Rabasseda ha manipulat la informació, ja que ha esmentat el que
va dir al 2006, però no ha dit que ho va fer en nom del grup al que representava, que era ERC
i era el que tenia aquesta opinió. Quan va marxar d’ERC i del seu ferri tancament, des del grup
CUP, amb més llibertat d’opinió, a la discussió de la rectificació dels estatuts del Consorci, ell
va votar en contra i ja va dir que era per motius de sostenibilitat, que aquest Consorci no tenia
assegurada la continuïtat. Lamenta aquesta forma de fer política que no són les que s’utilitzen
en aquest país i diu que manipular és fàcil.
El regidor Sr. Rabasseda diu que el Sr. Alcalde ha escoltat bé la seva intervenció respecte a
les declaracions que es referien a ell, i que llavors, al 2006, va dir que no havien de ser una illa,
ara considera que ha d’haver-hi transparència i que les administracions s’estan aprimant i no es
referia a GUSAM.
S’aprova per unanimitat dels dotze regidors presents al Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES
URBANITZACIONS D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Vàzquez llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
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“Atès que en compliment de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals a
les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, es va aprovar inicialment pel Ple de
data 14/04/11 el Plànol de delimitació de les urbanitzacions d’Arenys de Munt,
Atès que s’ha donat publicitat del mateix al BOP i al tauler d’edictes i han estat notificats els
propietaris de forma individualitzada tal i com queda constància a l’expedient, sense que
s’hagin presentat al·legacions.
Atès que la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat ha emès informe favorable al
respecte del Plànol una vegada corregits els punts assenyalats en l’escrit de data 25/05/11,
Es per això que la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’aprovació dels
següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el Plànol de delimitació de les urbanitzacions d’Arenys de Munt
afectades per la Llei 5/2003 amb la documentació que s’acompanya i que forma part de
l’expedient:
- plànol de detall de la urbanització Can Sagrera i l’Ajup a escala 1:2.500
- plànols de detall a escala 2.500 de les urbanitzacions la Creueta, Collsacreu i Tres Turons
amb Santa Rosa dels Pins.
- una relació numerada d’edificacions i instal·lacions aïllades en sòl no urbanitzable, així com
d’un plànol a escala 1:20.000 del Terme Municipal d’Arenys de Munt on es localitzen les
edificacions i instal·lacions esmentades anteriorment.
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Arenys de Munt és un poble amb
una gran extensió boscosa que, en alguna zona, ha de conviure amb àrees urbanitzades
aïllades del nucli urbà.
Aquest model urbanístic pot comportar riscos mediambientals i també per a les famílies que hi
viuen, d’aquí la importància de respectar les mesures de prevenció dels incendis forestals.
Entenem que aquest punt del ple és un tràmit legal per acabar d’aprovar definitivament el
plànol de delimitació de les urbanitzacions d’Arenys de Munt, per tant, hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu que parlen de mesures contra incendis forestals
i que es tracta d’un procediment determinat a la normativa del qual hem fet l’aprovació inicial,
ara es tracta de finalitzar-ho i hi votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor ja que és un tràmit
necessari.
S’aprova per unanimitat dels dotze regidors presents al Ple.
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA DENÚNCIA DEL CONVENI DE GESTIÓ DE
DEIXALLERIA I ENCÀRREC DE SIS MESOS DE GESTIÓ AL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME.
La regidora Sra. Vazquez llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
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“Vist que en data 27/09/11 (notificat el 30/09/2011) es va acordar per la Junta de Govern local,
com a òrgan competent en matèria de convenis, la denúncia del conveni signat el 21/05/2008,
de delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria Arenys de
Mar/Arenys de Munt, en el qual participa el municipi de Sant Iscle de Vallalta, per tal que el
mateix no quedés prorrogat de forma automàtica durant un any.
Considerant que la voluntat dels tres ajuntaments és no continuar amb aquesta delegació i
convocar una licitació per la gestió de la deixalleria; no obstant això, es considera necessària
una pròrroga de la gestió per part del Consell Comarcal per un termini de sis mesos per tal de
realitzar tots els tràmits legals necessaris.
Considerant que l’òrgan competent per fer la delegació de la competència durant els sis mesos
de pròrroga és el Ple de l’Ajuntament, segons determina l’art. 52 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.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar la denúncia, per tal que no quedi prorrogat automàticament, del conveni
regulador de l’encàrrec de gestió de la deixalleria d’Arenys de Mar/Arenys de Munt i en el qual
participa Sant Iscle de Vallalta, signat en data 21/05/2008 amb el Consell Comarcal del
Maresme.
Segon.- Encarregar al Consell Comarcal del Maresme, durant sis mesos i en les condicions
determinades en el conveni que s’adjunta com annex, la gestió de la deixalleria d’Arenys de
Mar/Arenys de Munt, en la qual participa el municipi de Sant Iscle de Vallalta.
Tercer.- Demanar al Consell Comarcal del Maresme les dades d’explotació del servei dels
últims quatre anys.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per fer els tràmits, aprovacions i signar quants documents
siguin per portar a termini el present acord.
Cinquè - Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments
d’Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estem d’acord que el servei
de deixalleria és indispensable. I pensem que tenir-lo mancomunat amb Arenys de Mar i Sant
Iscle de Vallalta és una bona manera de gestionar aquest servei. El fet d’acabar aquest conveni
i començar-ne un altre de només 6 mesos de durada es produeix perquè l’empresa que ho
gestiona no acaba de complir els requisits, no passa informació, segons ens diuen. Les dades
informatitzades d’aquest servei poden ser valuoses per a prendre decisions i, fins i tot, lligar-ho
amb una possible rebaixa a les taxes d’escombraries per als usuaris de la deixalleria . Entenem
que les clàusules del contracte s’han de complir, però desconeixem el detall dels incompliments
i per això ens abstindrem. I, com sempre, poden comptar amb el grup municipal d’ERC per a
ajudar a definir el millor futur per a la deixalleria mancomunada.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu que se’ls demana que s’acordi ratificar la
denúncia, per tal que no quedi prorrogat automàticament, el conveni regulador de l’encàrrec de
gestió de la deixalleria d’Arenys de Mar/Arenys de Munt i en el qual participa Sant Iscle de
Vallalta i respecte d’aquest tema volen fer dues preguntes: si pensen en la GUSAM per a fer
aquesta gestió i si pensen no mancomunar el servei.
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord amb la proposta i hi votaran a
favor.
El regidor Sr. Molons diu que s’ha encarregat un estudi a GUSAM SA, però no per a què ho
porti directament, sinó per a què indiqui nous camins. Però ha de dir que no tenen les dades
estadístiques, la GUSAM s’ha limitat a fer l’estudi.
La regidora Sra. Vázquez respon al Sr. Morell
deixalleria.

que continuarà sent mancomunada la

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Elena
Navarro i Sanchís i en Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, CIU i PP 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 Santiago Morell i Capellera, dels grups ERC i
PSC.
5. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE REQUERIMENT PREVI DE L’ART. 44 DE LA
LLEI DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA CONTRA L’INFORME PREVI DE LA
CTUB DE 27/10/11, SOBRE EL PLA DE MILLORA URBANA DE LA UA16.
El regidor Sr Molons llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 27
d’octubre de 2011, va informar desfavorablement el Pla de Millora Urbana de la UA16
“Sobirans” amb la següent prescripció:
Cal donar compliment a l’objectiu establert en la fitxa de la Unitat d’actuació UA16 del
PGO, consistent en resoldre la façana de la riera de Sobirans i l’impacte visual de les
mitgeres de l’edificació existent.
Atès que l’esmentat acord va ser notificat el 28 d’octubre de 2011 i que s’ha tingut una
entrevista amb els tècnics de la CTUB en data 1/12/2011, per tractar el tema.
Atès que contra l’esmentat acord es pot formular requeriment previ previst a l’art. 44 de la Llei
29/98, de la Jurisdicció Contenciosa, en el termini de dos mesos des de la notificació i que
aquests finalitzen el 29/01/2012.
Vist el document elaborat per l’arquitecte assessora municipal en el qual es justifica que sí que
s’ha complert l’objectiu definit pel desenvolupament de la UA16 de resoldre la façana de la
Riera de Sobirans i l’impacte visual de les mitgeres de l’edificació existent,
Vist el que determina l’art. 22.2 j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril , Reguladora de les bases del
règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Formular el requeriment previ que preveu l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa següent:
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“L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme parteix, segons l’informe tècnic emès, de què la
proposta d’ordenació “ignora” l’objectiu definit pel desenvolupament de l’UA-16 “al renunciar a
adossar a aquesta edificació cap volum edificable a part de la base en planta baixa, de manera
que manté l’afectació visual de la mitgera esmentada”.
El PGO d’Arenys de Munt defineix, entre altres objectius, la de resoldre la façana de la Riera de
Sobirans i l’impacte visual de las mitgeres de l’edificació existent. També defineix com a
condicions de desenvolupament de l’ordenació que la nova edificació tindrà una alçada màxima
de 3 plantes i sotacoberta (13.50m), amb un aprofitament brut màxim de 0,70 m2/m2.
La Memòria de l’actuació tramesa, en el l’apartat B2. Objectius i criteris de l’actuació, defineix
com criteris de l’ordenació els següents:
- Per una proposta dels volums a edificar en el marge esquerre de la riera de Sobirans que
permetin minimitzar l’impacte visual de l’edifici existent de 7 plantes d’alçada i 22 de
fondària.
- Per tal de reduir l’impacte i integrar l’edificació existent en la nova ordenació serà necessari
intervenir en las parets mitgeres d’aquesta edificació, intervenció que anirà a càrrec del
sector.
- Ordenar el sector sense condicionar-lo al desenvolupament del sector B1. Sobirans, creant
una estructura viària interior amb independència de la Riera.
- Definició de la implantació de l’edificació que permeti desenvolupar-se amb una tipologia
d’habitatges i d’implantació d’activitat comercial amb paràmetres flexibles.
Aquests objectius tenen com a condicionant principal donar resposta a l’impacte de l’edifici
existent en el context que s’ubica pel que el PMU ha analitzat en l’apartat B8. Alternatives
d’ordenació preliminar aportant gràficament les tres alternatives possibles argumentant els
avantatges i els inconvenients de cada alternativa.
L’edificació existent està formada per un volum compacte d’aproximadament 12m d’amplada,
21m d’alçada i 22 de fondària, situada en un nivell alt respecte l’entorn per tal de protegir-se de
les avingudes de la Riera de Sobirans. La proposta d’ordenació definida pel PMU de l’UA-16.
L’alternativa 1 per la qual aposta l’acord de la Comissió defineix la solució d’adossar els nous
volums de 3 plantes i sotacoberta a l’edifici existent en la que s’evidencia el manteniment de
l’impacte de l’edifici existent ja que reforça el volum d’aquest sobre la resta d’edificacions.
Les alternatives 2 i 3 parteixen de crear diferents volums en façana a la riera creant una façana
continua en planta baixa a tot el llarg de l’actuació i, en el cas de l’alternativa 3 que és la que
s’ha adoptat com ordenació del PMU, avançant l’alineació de part de les edificacions. Aquest
criteris d’ordenació (crear volums independents i buscar una diferent alineació de l’edificació
respecte l’existent) tenen la finalitat de desdibuixar el volum preexistent i integrar-lo en
l’ordenació que es proposa i, per tant, millorant l’impacte final.
Aquest integració també ha de venir reforçada per l’actuació directe en les parets mitgeres amb
una intervenció paisatgística o arquitectònica.
És, per tant, que la proposta d’ordenació adoptada en el PMU de la UA16 per la façana de la
Riera de Sobirans, per tal de resoldre l’impacte generat per l’edificació existent, dóna
compliment a l’objectiu del PGO en l’àmbit de la UA 16”.
Segon.- Trametre el document complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.”
_____
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El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “A primers de desembre el
primer tinent d’alcalde i l’arquitecte es van entrevistar amb els tècnics de la CTUB. I aquesta
proposta que avui presenta a Ple és la resposta que els han suggerit per continuar avançant en
la tramitació. Aquesta proposta d’ordenació adoptada en el Pla de Millora Urbana de la UA16
per la façana de la Riera de Sobirans, per tal de resoldre l’impacte generat per l’edificació
existent, dóna compliment a l’objectiu del PGO en l’àmbit de la UA 16, al voltant del bloc de
pisos de Can Tustets. Avui diem una vegada més que el Pla General, amb la seva trajectòria,
és un trencaclosques. I com que la majoria d’aquest ajuntament estem d’acord en què cal
revisar el PGO, esperem que aquesta revisió sigui una realitat en aquest mandat municipal.
Ens vam abstenir en el PGO i ens abstenim en aquest punt .”
El regidor Sr. Morell, en nom del PSC, diu que l’acord tracta de formular el requeriment previ
previst a l’art. 44 de la Llei 29/98, de la Jurisdicció Contenciosa, en el termini de dos mesos des
de la notificació i que el document diu que aquest termini finalitza el 29/01/2012; però ells han
revisat la documentació i consideren que el termini de dos mesos finalitza el 29/12/2011, si la
notificació es va fer a l’octubre, però que ells hi donen un vot de confiança al respecte i hi
votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del PP, diu que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons diu que hi ha una part que no ha entès sobre el vot de confiança quan es
tracta d’un sector que és d’iniciativa particular i no fer l’aprovació seria prevaricar.
El regidor Sr. Morell aclareix que el vot de confiança és al tràmit que es fa.
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 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.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’ORGT
SOBRE EL COBRAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Com a conseqüència d’haver-se acordat la gestió a GUSAM SA del cicle integral de l’Aigua,
l’empresa municipal gestionarà, a partir de l’1 de gener de 2012, la taxa de clavegueram que,
fins ara, es cobrava per l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres
Entitats locals, en el territori de les quals, estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona les
seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos locals, mitjançant
l’adopció dels corresponents acords plenaris.
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La importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan actuant és el
competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast de les
funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats
que una Entitat local hagi delegat en l’Ens supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, es creu procedent modificar la delegació de funcions aprovada per
l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, concretant en allò que calgui els acords anteriors.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions públiques
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur
titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a
favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència
delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, i vistos els informes emesos, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti
els següents acords:
Primer.- Modificar l'abast de l'acord municipal de delegació de data 10 d’octubre de 2000 pel
que fa a la taxa de clavegueram, relatiu a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara
del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit de delegar única i exclusivament les
funcions de recaptació en executiva que s'especifiquen:
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

Segon.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
Tercer.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes
diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de
Govern de l'ORGT.
Quart.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites es realitzarà segons
les regles que acompanyen com annex al present acord a tots els efectes.
Cinquè.- Es faculta el senyor alcalde per la signatura de quants documents siguin necessaris
per la signatura del present acord.
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Sisè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les
delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a
llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.“
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Des d’ERC hem defensat
la gestió integral de l’aigua, gestió que inclou el clavegueram.
Entenem que la taxa de clavegueram té que anar inclosa dins el rebut de l’aigua i sigui
proporcional al seu ús, és a dir ,paga més qui més utilitza el servei.
No és el mateix una família de quatre components que una persona sola, ni una família que
una indústria.
Modificar parcialment aquest conveni no exclou el cobrament del servei que fa DIBA ja que la
part més feixuga la continua portant la Diputació (requeriments per impagament, tramitació de
morositats etc.)
Per aquestes raons, el nostre vot serà en contra.”
El Sr Morell, en nom del grup PSC, diu que no poden estar d’acord amb aquest tràmit ja que
suposa reduir la recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària que ja s’ha vist minvada per
altres temes i hi votaran en contra.
Posada a votació la proposta, aquesta no s’aprova ja que es tracta d’un acord de majoria
qualificada, essent el resultat de la votació el següent: 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 Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i la regidora Na Elena
Navarro i Sanchís dels grups CUP i CIU i sis vots 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,
En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL
MUNICIPAL PER A L’ANY 2012 I PLANTILLA.

PRESSUPOST

CONSOLIDAT

El Sr. Alcalde diu textualment: “Estem en un moment de crisi amb sacrificis i renúncies
destacables que afecta tant a les famílies com a l’Ajuntament en totes les àrees municipals.
Passo a llegir la meva intervenció, que començaré per:
ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 2012
Si bé l’estructura actual no és coincident amb les regidories existents, per al pressupost 2012
s’ha optat per mantenir l’estructura orgànica del pressupost anterior ja que es considera
adequada per una clara gestió de les aplicacions.
No obstant això, de cara al pressupost del 2013 s’estudiarà un canvi estructural del pressupost
que pugui oferir una visió més clara de l’estructura econòmica en què es divideix l’organització
municipal. Guanyant, d’aquesta manera, en l’eficiència de la gestió econòmica, al mateix temps
que també és guanyarà en molta més transparència de la informació tractada per als tècnics de
l’Ajuntament que han de treballar amb ella, com per als regidors del Govern. També es
millorarà en la informació que es lliurarà als grups de l’oposició, així com a tots els vilatans que
vulguin participar en els diferents processos participatius que s’han iniciat aquest any, coincidint
amb el canvi de mandat, millorant, encara més, en la transparència de la informació econòmica
a la qual tothom pugui tenir accés.
SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.
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L’elaboració del Pressupost per al 2012 ha vingut marcada per l’actual conjuntura econòmica i
per la situació d’endeutament amb creditors i proveïdors heretada de l’anterior responsable de
la política econòmica de l’anterior Govern, fet que ha obligat a l’actual Govern a fer un treball
important de gestió i d’imaginació per intentar arribar a quadrar el Pressupost que avui es porta
a Ple.
Entrant als detalls, concretament, pel que fa als ingressos, cal destacar el descens global dels
ingressos corrents sobre els previstos inicialment en el pressupost del 2011 d’un 3,46%. En
concret, els impostos directes del capítol 1 disminueixen en un 3,28% com a conseqüència de
la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI urbà; també el capítol 3, regulador de les taxes, preus
públics i altres ingressos, disminueix en un 10% com a conseqüència, principalment, del
traspàs de la recaptació de la taxa de clavegueram a l’empresa municipal, així com de la menor
recaptació prevista de l’1,5% en la taxa sobre les empreses subministradores i en determinats
preus públics i altres ingressos.
Les transferències per Participacions en els tributs de l’Estat (un cop descomptada la devolució
de les bestretes cobrades al 2008 i 2009) i del Fons de Cooperació Local es redueixen
respectivament un 3,7% i un 11,4 % segons les dades de què es disposa i dels imports que
han estat transferits al 2011. La disminució dels ingressos patrimonials del capítol 5 es situa en
el 6,83% com a conseqüència de la disminució dels interessos bancaris esperats atesa la
reducció realitzada pel Banc Central Europeu en el tipus d’interès a aplicar en l’Euribor.
Pel que fa als ingressos de capital, s’espera que finalment sigui rebuda la subvenció del
Consell Català de l’Esport, de 816.000€, per l’obra de construcció del pavelló de Can Zariquey,
és per aquest motiu que s’ha inclòs en el Pressupost, malgrat que som coneixedors de la poca
probabilitat existent que es pugui rebre durant aquest any, atesa la difícil situació econòmica
per la qual passen totes les administracions, inclosa la Generalitat. En el cas que es rebi
aquest finançament, s’ha previst que sigui destinat a reduir l’endeutament pel préstec pont que
es va sol·licitar en el moment d’adjudicar l’obra, en tant no havia estat concedida l’esmentada
subvenció.
També es preveu un possible endeutament per finançar la liquidació del contracte amb
SOREA, de concessió del servei d’aigua, malgrat que no es descarta que sigui l’empresa
municipal la que assumeixi, de forma indirecta, aquesta liquidació atès que actualment ja està
realitzant la gestió del servei integral de l’aigua i que durant aquest any 2012 aquesta gestió és
consolidarà definitivament de forma positiva, tal com fan preveure totes les previsions
realitzades a partir dels tres primers mesos de gestió. Malgrat això, s’ha de dir que la
negociació per determinar l’import d’aquesta liquidació encara s’està realitzant i la xifra encara
no està tancada. Tot i així, en un acte de responsabilitat econòmica s’ha optat per incloure una
xifra aproximada en el Pressupost.
L’actual situació ha comportat un anàlisi detallat de com retrobar l’equilibri entre els ingressos
municipals i les despeses corrents que tradicionalment assumeix l’Ajuntament, algunes de les
quals no són serveis d’obligatori compliment per part d’aquest consistori, tal com recull la
legislació vigent, sinó que són serveis que haurien d’assumir, i pagar, altres administracions.
Ha estat, doncs, necessari dur a terme una paral·lela i important reducció dels costos de molts
dels serveis que actualment presta aquest Ajuntament.
Així doncs, pel que fa a la despesa, en general s’ha reduït en totes les regidories exigint-los un
esforç de contenció, austeritat i estalvi molt important. En concret, cal destacar que el capítol 1
de personal s’ha reduït en un 5%. Hem de recordar que aquest capítol ja es va reduir un 9% en
els Pressupost per aquest 2011 i que vam passar d’una xifra de 2.735.398,08€ del Pressupost
del 2010, que va ser el pressupost prorrogat que vam heretar, a una xifra actualment prevista
de 2.358.858,10€. Per tant, estem parlant d’una reducció de 376.540€, o sigui un 14%, malgrat
que aquest és un capítol que els propers anys haurà de continuar reduint-se de forma important
si volem arribar a aconseguir un equilibri pressupostari ajustat a les possibilitats de despesa
reals del municipi.
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Per altra banda, s’ha incrementat el capítol 2 de béns i serveis sols un 1,7%, malgrat que la
pujada prevista de l’IPC és d’un 3%, fet que implica una baixada efectiva d’un 1,3%, atès que
s’ha intentat atendre les necessitats de les diferents regidories, que han estat recollit de les
demandes ciutadanes. Aquesta remodelació, encara que molt condicionada per la situació de
crisi econòmica i d’austeritat conseqüent, comença a definir un Pressupost que és el que ens
agradaria portar a terme en el futur des d’aquest Govern.
Pel que fa a les transferències corrents (capítol 4) s’han rebaixat en un 9% com a
conseqüència de la reducció dràstica de l’aportació a l’empresa municipal GUSAM, atès que
s’ha canviat el destí i s’ha convertit en uns encàrrecs per realitzar estudis que tenen per objecte
abaratir el cost de serveis concrets que actualment presta l’Ajuntament mitjançant
concessionàries privades.
Com a novetat, en aquest Pressupost 2012, s’ha previst en el capítol 4 una aportació de 9.000
euros per l’atorgament de subvencions a les entitats del poble, en règim de concurrència.
Pel que fa a les despeses financeres, aquestes es redueixen en un 10%, com a producte de
l’important exercici de reducció del deute que s’està realitzant, atès que ja no es meriten tants
interessos per retards en el pagament de factures fora dels terminis legalment establerts.
Malgrat aquesta situació de reducció de despeses s’han mantingut o incrementat els imports
destinats a gent gran, cultura, festes, benestar social, igualtat de gènere, promoció econòmica i
governació. En aquest sentit s’ha de dir que la prioritat per aquest proper any i pels següents
serà tota la qüestió social, com a resultat de la crisi econòmica.
Pel que fa a les despeses en comunicació, s’han incrementat degut a l’aportació que
l’Ajuntament ha de realitzar per tal de liquidar el Consorci Teledigital Maresme Nord, i evitar així
despeses en exercicis futurs. Destacar que aquest és un compromís heretat, també i com molts
d’altres, de decisions d’anteriors governs, que l’actual Govern ha hagut de resoldre intentant
trobar la millor resolució possible.
També ha patit un important increment l’aplicació destinada al manteniment de les instal·lacions
esportives com a conseqüència de la despesa que suposa el manteniment de la piscina
municipal, aplicació que en pressupostos anteriors no estava degudament dotada i de
l’assumpció del cost del conserge del poliesportiu nou.
Una increment a destacar és la dotació pressupostària per poder realitzar la poda d’arbres,
passant de 21.000€ a 63.000€, per poder acabar tota la poda pendent abans que arribi la
primavera. Citar que s’ha realitzat un treball des de la regidoria i des dels seus serveis tècnics
intens i exhaustiu per analitzar tots els arbres existents susceptibles de ser podats, per
planificar i determinar quina és la seva poda necessària i distribuir-la en el temps, per les seves
característiques naturals i per la seva localització en la trama urbana, alguns arbres s’han de
podar obligatòriament cada any, malgrat que d’altres es pot fer cada dos i d’altres es pot fer
amb un interval de temps superior. Aquest treball ens ha de permetre optimitzar al màxim els
pocs recursos econòmics que tenim a disposició per realitzar aquesta poda.
S’han reduït, en canvi, de forma general, les aplicacions destinades a medi ambient i via
pública, com a conseqüència de l’aplicació d’un important exercici i treball per introduir mesures
dràstiques de contenció de la despesa i d’estalvi en els consums, sobretot, energètics. En
podem destacar les reduccions d’un 50% en el servei d’enllumenat públic, passant de 152.680€
a 87.439,84€; d’un 40% en les despeses de manteniment de les zones verdes, passant de
180.000€ a 100.000€; d’un 60% en despeses de telefonia de les dependències municipals,
passant de 30.000€ a 12.000€ o d’un 30% en despeses de telèfons mòbils, passant de 24.000
a 16.800 (volem recordar que aquesta aplicació ja va patir una dràstica reducció en el
pressupost del 2011, passant de 29.000€ del 2010 als 24.000 del 2011, gairebé un 20%). Altres
reduccions destacables han estat en lloguer d’edificis municipals d’un 45%, passant de 40.500€
a 22.050€ i d’energia elèctrica a les escoles, amb estalvi de gairebé un 30%.
Per altra banda, la resta d’aplicacions s’han ajustat al màxim al seu cost efectiu, sent aquest un
exercici de realisme conseqüent amb la despeses existents en l’actualitat, que han comportat
un important treball d’anàlisi i de recerca per part de tots els tècnics i treballadors municipals.
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D’altres mesures d’estalvi aplicades, m’agradaria destacar:
• Renegociació dels contractes de serveis,
• reducció d’un 25% de les aportacions als grups municipals,
• ajust-reducció de les despeses en consumibles i manteniments,
• revisió i reducció d’ajuts i subvencions a les entitats,
• millora dels processos de negociació de preus en contractes amb proveïdors, entre
altres.
Amb tot, fins ara no s’ha considerat oportú reduir la despesa dràsticament mitjançant la
suspensió o cancel·lació de serveis, fet que hem de considerar de forma positiva, malgrat que
no hauria de ser una mesura a descartar en el futur, atesa l’actual situació econòmica i les
reduccions que les diferents administracions estant realitzant en les transferències que
efectuen a les administracions locals.
El pressupost 2012 està format pel de l’Ajuntament i el de l’empresa municipal GUSAM SA i
tots dos pressupostos s’han consolidat a nivell de capítol.
L’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 7.738.941,92 euros, i l’estat
d’ingressos a la mateixa xifra; en conseqüència, el projecte no conté dèficit inicial i la seva
anivellació pot considerar-se normal, mitjançant els rendiments dels recursos ordinaris que
integren la font contributiva d’aquest Ajuntament i mitjançant ingressos de capital i financers,
aquests sempre vinculats a les aplicacions de la mateixa naturalesa.
Malgrat aquest anivellament entre les aplicacions d’ingressos i despeses, m’agradaria fer una
especial incidència en la reducció que s’ha dut a terme en aquest Pressupost, per tal que es
pugui valorar l’esforç que s’ha realitzat en la seva elaboració. Aquesta reducció ha estat de
230.000 euros en el pressupost ordinari, el que significa una reducció percentual del 3,5%
respecte al pressupost inicial anterior, però de 454.253€, o sigui un 6.52%, sobre el Pressupost
final anterior, en el qual hem d’incloure la modificació de crèdits que es va realitzar a l’octubre.
No podem obviar que el Pressupost per aquest 2011, que es va haver de realitzar a l’agost
passat per aquest Govern –aquest Govern, amb només 6 mesos de mandat, ja ha realitzat dos
pressupostos, mentre que l’anterior Govern, comandat per l’anterior responsable polític i
econòmic, en 4 anys només en va fer 3, de pressupostos–, ja es va fer amb una reducció
d’aprop d’1.000.000€, veníem de la xifra de despesa corrent de 7.722.565,82€ de l’any 2010, i
vàrem passar a una xifra de 6.756.934,83€, el que significava en aquell moment una reducció
del 12,50%. Ara la reducció ha continuat fins als 1.200.000€ i el percentatge acumulat de
reducció és de gairebé un 16%.
Aquest fet evidencia l’enorme esforç de contenció i estalvi que hem hagut de fer tots els
regidors que actualment formem el Govern. Un esforç que s’ha de valorar especialment de
forma molt positiva, atès que aquest treball s’ha dut a terme per poder realitzar baixades
d’impostos, de l’IBI més concretament, i una congelació general dels tributs municipals. Sense
aquest treball, realitzat en només 6 mesos, ens hauríem vist abocats a realitzar pujades
importants dels tributs municipals. Pujades importants que de ben segur haurien afectats a les
classes socials que estan patint de forma més crua l’actual situació econòmica.
També s’ha de valorar que tot i preveure’s un petit endeutament es respecta el principi
d’estabilitat pressupostària determinat en la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General
d’Estabilitat pressupostària (LEP). Tot i que continua l’important esforç financer per reduir el
deute heretat d’altres governs i que haurà d’assumir aquest.
L’Estat d’ingressos i de despeses de l’empresa municipal GUSAM SA, aprovat inicialment pel
Consell d’Administració el 15/11/2011, s’eleven per igual a 1.008.888,59 euros. En la seva font
d’ingressos preveu que poden cobrar fins a 63.885,68 euros per estudis i treballs que li han
estat encarregats des de l’Ajuntament per tal d’abaratir els costos que suposen determinats
serveis en la seva forma de prestació actual. Les seves previsions vénen marcades per les
actuacions i el finançament previst per la gestió del servei d’aigua i clavegueram que ve
prestant des del passat dia 1 d’octubre. En la Memòria que acompanya el pressupost de la
societat exposa la seva situació econòmica.
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Les noves fórmules de gestió que s’estan esbrinant i treballant amb i per la GUSAM preveuen
un horitzó força més prometedor. Unes noves formules de gestió que, esperem, començaran a
donar fruits ja durant aquest proper any 2012 i que evitaran que sigui el Pressupost municipal
qui implementi les desviacions pressupostàries que aquesta empresa ha tingut durant els
darrers anys.
L’Estat de consolidació del Pressupost General implica una previsió de despeses per import de
8.683.944,83 euros i d’ingressos pel mateix import, un cop practicats els corresponents
ajustaments.
L’estat de despeses i d’ingressos del Pressupost municipal s’ha ajustat, d’una manera general,
al contingut dels arts. 165 i ss. del TRHL, de l’art. 2 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.
ALTRES MODIFICACIONS ESSENCIALS EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI ANTERIOR.
Les modificacions que en relació amb el pressupost de l’exercici anterior són:
- DESPESES DEL PERSONAL:
En general, el pressupost municipal en matèria de personal pel 2012 s’ha reduït un 5%, sense
crear-se noves places.
El pressupost ja no recull els dos càrrecs electes amb dedicació exclusiva que existien abans
de les darreres eleccions i s’ha previst que la dedicació del gestor passi a ser del 100%.
S’ha optat per la no cobertura de les vacants de personal i la no reposició del personal jubilat.
Vist que resta pendent d’aprovació la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2012, es
mantenen les retribucions definides per la llei de pressupostos generals del 2011; per tant, els
salaris dels treballadors no s’han incrementat, amb excepció del seu dret a percebre nous
triennis.
Amb tot, s’ha aconseguit reduir més d’un 5% el cost de personal, com a conseqüència de la
reducció de les hores extres, l’eliminació de les perllongacions de les jornades laborals, així
com la no cobertura de les vacants de personal i la no reposició del personal jubilat i una
millora destacable en l’optimització organitzativa dels recursos humans i materials.
Indicar que la jubilació anticipada dins del 2011 d’un funcionari d’administració especial,
categoria subaltern, un any abans de la seva edat legal de jubilació, ha comportat la previsió de
pagament del segon 50% pendent d’abonar, dels 10.000,00 euros que determina l’acord de
funcionaris vigent a l’Ajuntament.
L’aplicació destinada a formació del personal es fixa en 3.850 €, 3.000 euros més que l’any
2011 degut a cursos que s’impartiran per tal d’optimitzar els recursos humans de què disposa
l’ajuntament,. L’aplicació destinada a fons social es manté en 6.010,12 € en compliment del que
disposa el conveni de laborals i l’acord de funcionaris.
-APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS I DIETES A CARRECS ELECTES:
Com a mesura d’estalvi s’ha optat per reduir en un 25% les aportacions als grups polítics i
congelar els imports que s’abonen als càrrecs electes en concepte de dietes per assistència a
òrgans col·legiats.
- ENDEUTAMENT:
Es contempla la possibilitat de finançar amb préstec l’aportació que derivi de la liquidació
definitiva del contracte de concessió del servei d’aigua finalitzat el passat 30 de setembre amb
l’empresa SOREA, malgrat que aquesta liquidació encara s’està negociant i no acordada
encara. També es contempla la possibilitat que aquesta liquidació definitiva es pugui imputar a
GUSAM com a responsable dels servei de gestió de l’aigua.
Les possibles petites inversions que es duguin a terme es preveu que siguin finançades amb
romanents afectats no compromesos.
-TRIBUTS:
Com a base de l’estat d’ingressos figura una reducció dels mateixos recursos fiscals que els
continguts en el pressupost anterior amb les actualitzacions oportunes dels imports en base a
les dades que es desprèn de l’avanç de la liquidació de les aplicacions de l’exercici corrent
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2011, de la liquidació 2010, així com de les novetats establertes en les Ordenances Fiscals
aprovades per al 2012, així com la previsions de noves liquidacions que puguin aprovar-se al
llarg del nou exercici i les noves circumstàncies econòmiques actualment existents. En tot cas,
l’estudi econòmic justifica les previsions inicials del nou pressupost.
La documentació d’aquest Pressupost que s’eleva a aprovació ha estat elaborada amb
minuciositat, havent valorat les necessitats del municipi d’Arenys de Munt, i amb respecte als
criteris legalment establerts.
També m’agradaria destacar l’important feina de contenció pressupostària que s’ha realitzat
des de totes les regidories per assumir la dràstica reducció d’ingressos que està patint la
recaptació municipal.
Totes les regidories han continuat i incrementat el seu destacable esforç d’austeritat i assumint
aquesta situació econòmica que estem patint. Un exercici d’austeritat que s’ha dut a terme
sense que afecti als serveis que s’estan realitzant.
Vull agrair l’enorme generositat amb què s’està treballant des de totes les àrees i la implicació
amb el poble de totes les persones vinculades a aquestes àrees, no només dels regidors, com
a responsables polítics de totes elles, sinó també de tots els treballadors de l’Ajuntament, ja
que aquest exercici d’austeritat no es podria dur a terme sinó fos dedicant-hi molt d’esforç, molt
de treball, molta imaginació, molta cerca d’alternatives i moltes hores treballades i no cobrades
per poder continuar oferint el millor servei, que les circumstàncies actuals ens permeten, als
vilatans d’Arenys de Munt. En aquest exercici la col·laboració i ajuda dels treballadors de
l’Ajuntament és essencial i bàsica. Sense ells no s’hauria pogut dur a terme.
També vull demanar responsabilitat política als grups de l’oposició perquè, en aquests
moments tant complicats, és molt més necessari deixar treballar, sense distraccions, que
envitricollar-se en polèmiques partidistes que no ajuden a resoldre els problemes econòmics
reals que pateix el poble en el seu conjunt i els vilatans de forma particular, ni ajuda a resoldre
els problemes que realment interessen als vilatans que es resolguin des de l’Ajuntament. Una
actitud positiva i de col·laboració seria molt ben apreciada per la ciutadania.
També demano la solidaritat, cooperació i comprensió de tots els arenyencs, ja que amb l’ajut
de tots plegats serà molt més fàcil sortir-nos-en el més ràpidament possible i començar a
encara un futur diferent, però molt millor.
Tot això s’exposa a la Corporació municipal en Ple perquè acordi la seva aprovació si
procedeix, una vegada discutit el projecte presentat.”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2012 i atès el
que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL).
Vista la documentació i els annexos que conté l’expedient, tant pel que fa als documents
relatius a l’Ajuntament com a l’empresa municipal GUSAM SA.
Vist l’informe emès per la interventora de l’Ajuntament en data 2 de desembre de 2011 i
l’informe sobre l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Vista la Proposta de l’Alcalde-president de data 1 de desembre de 2011.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2.012 que, resumit per
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
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INGRESSOS

AJUNTAMENT

EMPRESA
GUSAM SA

Capitol I - Impostos directes
Capitol II - Impostos indirectes
Capitol III - Taxes i altres ingressos
Capitol IV - Transferències corrents
Capitol V - Ingressos patrimonials
Capitol VI - Alienació d'inversions reals
Capitol VII - Transferències de capital
Capitol VIII - Actius financers
Capitol IX - Passius financers

3.461.936,68
45.000,00
1.049.500,65
1.831.504,59
135.000,00
816.000,00
400.000,00

Total Presssupost ingressos

7.738.941,92

1.008.888,59

AJUNTAMENT

EMPRESA
GUSAM SA
252.860,50
536.027,45
7.025,50

DESPESES
Capitol - I - Despeses de personal
Capitol II - Despeses en béns corrents i serveis
Capitol III - Despeses financeres
Capitol IV- Transferències corrents
Capitol VI - Inversions reals
Capitol VII - Transferencies de capital
Capitol VIII - Actius financers
Capitol IX - Passius financers

2.358.858,10
2.713.197,91
153.103,00
483.072,91
405.000,00
100,00
1.625.610,00

Total pressupost despeses

7.738.941,92
-

901.786,93
63.885,68
43.215,98

212.975,14

1.008.888,59
-

TOTAL
3.461.936,68
45.000,00
1.951.287,58
1.895.390,27
178.215,98
816.000,00
400.000,00
8.747.830,51

TOTAL
2.611.718,60
3.249.225,36
160.128,50
483.072,91
617.975,14
100,00
1.625.610,00
8.747.830,51
-

OPERACIONS
INTERNES

CONSOLIDAT
3.461.936,68
45.000,00
1.951.287,58
1.831.504,59
178.215,98
816.000,00
400.000,00

63.885,68

63.885,68

OPERACIONS
INTERNES

8.683.944,83

CONSOLIDAT

63.885,68

63.885,68
-

Segon.- Aprovar els documents annexos a l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost.
Quart.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General.
Cinquè.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer
reclamacions.
Sisè.- Que l’acord es consideri definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposa l’article 169 del TRHL.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que al pressupost 2011 va felicitar al regidor
d’Hisenda per les facilitats que li havien donat per poder treballar i fer proposta. Lamenta que
en aquest no han tingut aquestes facilitats i, a més, s’han hagut de desplaçar a l’Ajuntament
per fotocopiar-lo. En aquest pressupost s’ha fet un esforç per mantenir serveis sense apujar
impostos, també s’està estudiant mancomunar serveis amb pobles veïns, en el pressupost hi
ha coses que els agraden més o menys i votaran en una postura coherent. Troben positiu el
cost de traspàs de la gestió de l’aigua, que sempre han demanat que es faci des d’ERC, aquest
s’ha fet, i els beneficis d’explotació han de suportar el cost del traspàs des de GUSAM SA. Al
2011 es va demanar un pla d’actuació a GUSAM SA i ara veuen que està fet i això els sembla
molt bé.
Un altre punt que troben positiu és que, en el cas de l’escola bressol hi hagués dèficit, aquest
no és traspassés als pares i això s’ha mantingut. Calia aplicar un pla d’estalvi energètic i veuen
que al pressupost s’ha fet un fort esforç de contenció i esperen que la previsió quedi justificada.
Al darrer ple de novembre van demanar que els grups polítics retallessin la seva aportació per
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donar-la a les entitats, es va votar en contra i ara, en el pressupost, es retalla un 25% i no
entenen per què es va votar en contra de la moció i es feliciten perquè han rectificat.
Una condició d’ERC per entrar al Govern era que la subvenció del pavelló anés destinada a
amortitzar deute i això s’ha assumit pel Govern municipal i això suposaria una reducció de
70.000,00 euros en despeses anuals.
Altres coses no els agraden tant. Van defensar que GUSAM hauria d’elaborar un pla d’empresa
amb els objectius d’ingressos i despeses i resultats d’explotació en dos o tres anys: això no
s’ha fet, però se’ls ha dit que hi ha la possibilitat de fer-ho, però consideren que és una
obligació per qüestions d’eficiència i eficàcia. Sí que hi ha subvenció per encàrrec d’estudis per
63.000 euros, però consideren que pot ser un eufemisme per maquillar el dèficit. Es demostra
així que la gestió de l’aigua no és un manà de diners que s’esperava. El plantejament del
traspàs no els sembla bé i considera que hi ha personal a l’Ajuntament preparat per fer-ho i que
ho poden fer i tenen les eines i no entenen per què s’ha de subvencionar a l’empresa per ferho.
Tampoc els ha agradat gens la retallada de les subvencions a entitats, malgrat la retallada als
partits, i la partida els hi sembla absolutament insuficient, hi ha personal a l’Ajuntament com el
gerent que cobra 64.000,00 euros, més seguretat social, i del qual es podria prescindir.
S’ha retirat del pressupost la taxa de clavegueram però aquesta només es podria fer si es
vincula al consum de l’aigua.
Una cosa importat de l’informe econòmic financer és que recomana criteris de caixa degut a les
circumstància econòmica actual.
El regidor Sr Morell, en nom del grup PSC, diu que aquest no és el pressupost que ells
haguessin fet, que a més a contempla el sou d’un gestor que, en temps de crisi, puja 64.000,00
euros i això no els sembla bé, quan ells coneixen altres gerents que treballen per molts menys
diners; tampoc hi ha previsió de diners per a subvencions però es dóna a la GUSAM la
quantitat de 63.000,00 euros, ni contempla mancomunar serveis amb altres pobles per tal
d’abaratir-los i no poden votar-hi a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no entraran en detalls, ja que altres grups
ho han fet, però que consideren que és un pressupost restrictiu amb el qual no comparteixen
criteris i que no poden donar-hi el seu vot.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CiU, diu textualment: “El pressupost actual és un
pressupost a la baixa, com els darrers. Fer ara baixes és dur perquè queda poc a reduir i a
reordenar però el del 2009 i 2010 ho van ser també pel fet que la percepció de la necessitat de
deixar de fer coses no hi era. L’esforç de les regidories i dels tècnics ha estat molt gran. Vull
agrair a la regidoria d’Economia l’esforç per elaborar el pressupost i per incidir en posar ordre a
tot el tema del deute i pagaments. Ha estat una feina important. Des de CiU ja havíem apuntat
moltes d’aquestes accions i estem satisfets que la fermesa del regidor i alcalde permetin tirarles endavant. Senyalar, però, que a vegades davant la rapidesa i cruesa de la crisi es van
haver de fer moltes coses que ara en estar ja fetes permeten dirigir les energies a aquests
temes. Com moltes vegades he dit parafrasejant a Josep Pla i potser fent una adaptació lliure:
Res no és nou i tot comença.
Cal fer una crida als vilatans i vilatanes, a les entitats, als partits de l’oposició perquè entenguin
que cal prendre mesures a vegades dràstiques i dures però no hi ha camí alternatiu que no
sigui el col·lapse i una situació encara més dura. La gent ho entén, es queixa moltes vegades
amb raó doncs l’afecta directament, però és conscient del moment. I caldria que alguns partits
a nivell local i nacional prenguessin nota de la maduresa de la gent, les passades eleccions
generals han estat un exemple de com s’entén, no un xec en blanc per fer el que es vulgui si no
un suport i una responsabilitat molt gran.
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CiU té assumida aquesta responsabilitat, per això és una peça clau en aquest Govern, aportant
treball, responsabilitat, coneixement i la capacitat d’acció que té el fet que CiU governi a les
administracions supramunicipals. I dic capacitat d’acció i no avantatges doncs el Govern de
Catalunya i supramunicipals han d’atendre els municipis per igual no pel color...
Crec que puc dir que s’han mantingut serveis bàsics, tot i que alguns no ens tocarien. La
regidoria de Cohesió Social ha incrementat les seves partides. Per Serveis Socials serà un any
de molta feina per la situació econòmica i que ja hem augmentat una mica per preveure això.
També podríem aprofitar per dir que també hem reservat uns cèntims per donar un petit nou
impuls a la Residència amb alguna acció solidària. També fer esmena a la dotació de 1000,00
€ per a la igualtat de gènere on farem conscienciació, prevenció i donarem recursos per a
poder ser capaços de fer una societat més igualitària. L'altra noticia és que la Fundació La
Caixa no ens dóna subvenció a l'Esplai i des de l'ajuntament hem dotat la partida amb més
recursos per a poder mantindre l'Esplai encara que, com tots, haurem de fer restricció de
despeses i per últim el tema de cooperació que aquest any els ajuts aniran diferent.
A la regidoria de Sanitat mantenim pressupostos pel CAP, les retallades no ens afecten i ha
augmentat una mica per a la prevenció de mosquit tigre i la salubritat dels gossos.
A la regidoria de Prevenció i Seguretat s’han mantingut les principals partides malgrat els
ajustos amb temes de serveis i de personal que es mirarà que afectin al mínim els serveis i el
personal.
Tot per donar un bon servei a la gent d’Arenys de Munt.
Pel que fa a la regidoria de Gestió Urbanística i Territorial aquesta es manté amb els serveis
dels tècnics però no contempla de moment inversions a cap lloc, ni al municipi ni a les
urbanitzacions.
Sí que es manté l’Oficina d’Habitatge que dóna molts serveis a les ajudes i orientació així com
posar en contacte diversos demandants i oferents d’habitatge.
Com en totes les regidories, la manca de recurs econòmic es suplirà amb la voluntat de treball i
d’estar al costat de la gent. En aquesta regidoria es materialitza amb un pla de treball a
redactar en un futur per les urbanitzacions i sobre tot treballar amb les juntes per avançar. Amb
una bona acció en la disciplina urbanística (neteja de solars, bon tancaments obres, etc.), en
les petites accions que es fan transversalment amb la regidoria de Qualitat Urbana, amb
informació i en un futur en simplificar els tràmits dins l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Pel que fa a l’empresa GUSAM enguany el pressupost s’ha ampliat evidentment pel tema de la
gestió de l’aigua, segons la memòria que ha portat GUSAM
Per tot això i malgrat algunes coses són fetes a contracor, cal ser responsables, cal assumir la
duresa i el que cal és tirar endavant el pressupost. El nostre vot serà afirmatiu.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “El pressupost d’aquest any
s’ha adaptat a la situació econòmica actual, això vol dir que s’han hagut de retallar moltes
partides per tal d’ajustar la realitat econòmica a la situació vigent. És un pressupost restrictiu i
controlat en el qual totes les àrees municipals han sofert una important retallada, malgrat que
s’ha mantingut en la mesura del possible l’àrea social d’atenció a les persones, que per
nosaltres és molt important.
No obstant això, en àrees com medi ambient, ensenyament, joventut i cultura, les retallades
han estat al voltant del 40%. I per poder aconseguir això hem hagut de fer un esforç molt
important per a reduir algunes partides. Per exemple, el manteniment de zones verdes que
forma part de l’àrea a la qual represento ha sofert una retallada d’un 45%, la qual cosa suposa
que el servei es veurà afectat en quant a freqüència.
S’han respectat els llocs de treball ja existents a l’ajuntament, però alguns plusos contemplats
al conveni col·lectiu s’han hagut de retallar per tal d’aconseguir un estalvi significatiu. I també
s’han deixat de dotar econòmicament les baixes per jubilació de treballadors de la plantilla
municipal, sempre redistribuint les tasques que portaven a terme.
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Un aspecte important a destacar és que després de dos anys es posa una quantitat, malgrat
que reduïda, per subvencions de lliure concurrència a entitats. On totes les entitats que
compleixin els criteris hi podran optar.
En poc temps, sis mesos, hem hagut de preparar dos pressupostos i això suposa un gran
esforç professional i personal, on tots hem hagut d’invertir molt temps per reunir esforços per
aconseguir realitzar aquests pressupostos. I és per tot això que creiem que s’està realitzant un
important treball de gestió econòmica.”
El Sr. Alcalde diu que la plantilla real és de 66 persones i hi ha 8 vuit llocs que no estan
coberts, i 74 és una plantilla hipotètica i de cara a l’any 2013 s’ajustarà realment. Respecte a la
subvenció, no es va posar al pressupost 2011 perquè sabien que no els pagaria la Generalitat i
ara hi ha una possibilitat real que paguin i no poden agafar aquesta partida per pagar una
liquidació a SOREA ara, ja que s’haurà de pagar en el moment i no podrem esperar a tenir els
diners de la subvenció; això o passar el deute a GUSAM per a què acabi pagant-la amb el
temps amb interessos. El tema de mancomunar serveis amb altres pobles és una opció i s’han
tingut converses amb diversos ajuntaments, però no és tan fàcil, això té un procediment i una
negociació, tothom ha d’entendre que és necessari la mancomunitat i això s’està treballant amb
molts d’ajuntaments que requereix una gran feina prèvia i intensa i recorda que només porten
mig any de govern.
Respecte als encàrrecs fets a GUSAM que s’ha dit que són eufemismes, tothom pot pensar el
que vulgui, però això evidencia un cert desconeixement del funcionament de l’empresa pública,
ja que quan es fa un encàrrec necessita estudiar amb el seu personal, i no el de l’Ajuntament,
si això és viable, no és una subvenció encoberta. Quan els encàrrecs es realitzin seran
assumits dins el servei, és una inversió de futur, si l’encàrrec no es realitza, no es paga i es
retornarà a l’Ajuntament. La funció del nou gerent és optimitzar costos i a Arenys de Mar n’hi ha
un que és un jubilat que cobra de dos llocs, però Arenys de Mar també té tres càrrecs de
dedicació exclusiva.
La sala d’exposicions costa 25.000,00 euros de lloguer i pregunta si els altres grups la
pagarien, el Govern la vol, però no tenen els diners i per això no es lloga.
Les retallades a les entitats es produeixen perquè s’ha canviat el criteri, fins ara només hi havia
convenis i s’ha arribat a on s’ha pogut, assegurant un mínim a totes.
El criteri de caixa es podria fer i recorda que no s’ha anat a drets reconeguts, ja que el
pressupost seria molt més alt i es necessita un temps per poder treballar amb totes les partides
i poder reduir-les, no tenen una vareta màgica; diu que estem en la via de complir el criteri de
caixa.
Agraeix les propostes dels grups, però recorda que les propostes positives també les portava el
govern en el seu programa, no responen al que els han dit i amb l’objectiu de complir el seu
programa s’estan fent coses, però portar les paraules a la pràctica és molt complex i s’ha reduït
el pressupost en 400.000 euros.
El regidor Sr. Sánchez diu que no té la fotocòpia de sous del personal i vol saber quin és el sou
del gerent i una mesura d’estalvi és no tenir-lo, el gerent és personal de confiança i a ell
l’interessa que la realitat econòmica no és pagar sous molt elevats. Fer pressupost municipal i
retallades és molt complicat i ho pateixen, tant a l’empresa privada com a la pública i ningú li
dóna el manà de les subvencions; però es busquen la vida i si ells estiguessin al Govern també
ho farien i aquí ens juguem els diners que no són nostres.
El Sr. Alcalde diu que treballen amb criteris d’eficàcia al màxim i s’està exigint molt a tots i sap
que el sou del gerent és de 64.000,00 euros, però que és una persona que està preparada, ha
passat per l’Administració i també té experiència en el sector privat, i tenen confiança i el sou
consideren que és correcte i per reajustar el pressupost 2013 serà necessari tenir persones
ben pagades. Com s’agafa un empresa pública i la transformes en eficient deduint despeses
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per tot arreu?
El regidor Sr. Molons diu que al final de la seva intervenció el Sr. Sánchez s’ha anat esverant
amb el tema del sou del gerent i se’ls acusa de ser una mena de malgastadors, quan tothom
sap que va haver-hi un estalvi de 900.000,00 euros de l’any passat segons la liquidació. Si el
2011 es va poder retallar, és per l’esforç fet amb anterioritat i amb el tema dels càrrec de
confiança s’ha contradit perquè ha dit que li dóna el mateix el número però s’ha de ser eficient,
quan és important que les persones siguin eficaços i recorda que l’any passat el personal de
GUSAM SA es va rebaixar el sou.
El regidor Sr. Sánchez diu que la seva intervenció no és per la confiança que tinguin en la
persona, sinó pel sou de 64.000,00 euros que ell va traure d’un Excel del 2011 i diu que aquest
sou ofèn a molta gent i que coneix a moltes persones més preparades a l’atur i gerents que
cobren molts menys. Li fa riure que l’Alcalde li digui que digitalitzar expedients costa diners, el
que costa diners és fer fotocòpies i que no ho fan per temes de partidisme.
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 Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i la regidora Na Elena
Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU i sis vots 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,
En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES GENERALS
REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A ATORGAR PER L’AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Galceran diu textualment: “L’objecte DE LES BASES GENERALS
REGULADORES DE LES SUBVENCIONS és definir el marc de decisió, fixar criteris i
procediments per a la concessió, justificació i pagament de les subvencions que ha d’atorgar
l’Ajuntament d’Arenys de Munt a aquelles entitats que portin a terme actuacions d’interès públic
i social al nostre poble. I DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL.
Aquests ajuts econòmics, que es determinaran en el Pressupost Municipal, hauran de potenciar
activitats que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o
fomentin els interessos generals, dins d’aquests quatre àmbits:
Social, Esportiu, Cultural i Econòmic
Que de fet són els àmbits on queden i haurien de quedar incloses totes les entitats del poble.
Cal remarcar que les bases específiques podran establir, un import subvencionable superior
fins al 90% i al mateix temps existeix GARANTIA DE REBRE UNA PART DE LA SUBVENCIÓ
SOL·LICITADA.
Destacar com a molt important també que el procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en aquestes Bases serà el de concurrència pública competitiva,
mitjançant concurs públic. I que en tot cas, els criteris de valoració tindran una component
participativa dels veïns i veïnes del municipi, fet destacable ja que és la primera vegada que
això passa arreu del país
Es contempla també que a la comissió de valoració que és l’òrgan que realitzarà la valoració i
la proposta de concessió de les subvencions estarà formada per, a més dels regidors i tècnics
específics de cada àmbit, d’un o dos regidors dels grups municipals de l'oposició i un màxim de
quatre persones externes a l'Administració pública local amb rellevància o notorietat en els
àmbits objecte de les subvencions o en d'altres aspectes municipals permetent així un màxim
de transversalitat i transparència.
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La filosofia d’aquetes bases és la de fer el més just possible aquest atorgament, fugint de
subjectivitats i ressaltar com a més important encara, que la gestió de les subvencions
s’efectuarà d’acord amb els principis de transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, nodiscriminació, eficàcia i eficiència.”
A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals
següents:
“Havent-se redactat, en base al que determina l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, Reguladora de les Subvencions, una ordenança general de bases de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva pel municipi d’Arenys de Munt,
Considerant que les mateixes pretenen establir una regulació el més objectiva possible
d‘atorgament d’ajudes públiques, tot allò per aconseguir una major transparència en aquesta
matèria,
Vist que el procediment d’aprovació de les mateixes ve regulat en l’art. 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de bases de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva pel municipi d’Arenys de Munt, que s’incorporen com annex
al present acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública les mateixes durant un termini de trenta dies al BOP, al
tauler d’edicte i al web municipal, per a què els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments. Que en el cas que no es presenti cap, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà
definitiu i es publicarà íntegrament el text de l’ordenança.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estem en temps difícils
on no hi ha diners per fer quasi bé res.
Moltes entitats d’aquest poble i d’altres han fet un esforç per continuar portant a terme les
seves activitats.
ERC sempre hem defensat un model de subvencions que s’ajusti al nombre de socis i a les
activitats que l’entitat porta a terme.
Creiem que aquesta modificació de les bases de les subvencions comporta una rivalitat entre
associacions, i no és del tot equitativa, ja que és molt més fàcil per les entitats grans ajustar-se
a les bases, que a les entitats petites.
D’altra banda, sovint les petites subvencions que des de l’ajuntament s’han anat donant
permeten a més d’una entitat mantenir la seva estructura.
Hi votarem en contra, però val a dir que estarem al costat de l’equip de govern, quan es valorin
els projectes i sempre que calgui col·laborar i participar, tant en la difusió de les bases, com en
l’ajut a les entitats.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu que votaran en contra perquè no sap com es
farà això de posar, segons les bases, un o dos regidors de l’oposició en la comissió de
valoració i si s’hauran de discutir entre els tres grups per designar a la persona.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que pensa que és el camí correcte per atorgar
diners púbics i voten a favor.
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El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la legislatura anterior s’oposava a eliminar
partides de subvencions, però ara li agrada el sistema de barems i punts perquè això ja es feia
a les subvencions de cooperació, així com el Consell d’Esports i això, obrir-ho a la resta de
regidories, és bo. Segur que trobaran mesures correctives per a què totes les entitats tinguin
subvencions siguin petites o grans.
El regidor Sr. Planas surt de la sala.
El Sr. Alcalde diu que les bases específiques establiran aquests criteris concrets per atorgarles.
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 Sílvia Vázquez
i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i la regidora Na Elena
Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU i cinc vots 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 Santiago Morell i Capellera, dels grups ERC i PSC.
El regidor Sr. Planas torna a la Sala.
PART DE CONTROL:
9. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 238 a la 252, ambdues incloses, des del
14/11/11 al 11/12/11:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de nomenament de representant legal: 1
Resolucions en matèria de béns: 4

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 14/11/2011 i el 11/12/2011, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 5
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 5
Cohesió Social i Assistència Primària: 1

PRECS I PREGUNTES:
10. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ S’ARRANGI EL LAVABO DE LA MASIA CAN
BORRELL.
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.
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La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu que el 24 de novembre el
lampista va venir a arranjar-lo, però ara hi ha un altre problema a la canonada i passaran a
mirar-s’ho de nou.
11. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ LA DOCUMENTACIÓ DEL PLE ES PASSI ALS
GRUPS EN FORMAT DIGITAL.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, demana a l’equip de govern, ja que hi 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, que 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 textualment: “Per respondre a aquesta pregunta de forma clara i entenedora
s’ha de posar de manifest la necessitat d’emmarcar no tant sols en quin context l’àrea
administrativa de l’Ajuntament està treballant avui en dia, sinó que cal efectuar l’exercici
d’imaginar el camí previ a com s’hi ha arribat.
Això és així perquè no és pot singularitzar en un únic fet concret la decisió de lliurar als grups
polítics la informació relativa als punt de l’ordre del dia dels plens en format tradicional.
Fórmula, altrament gens desconeguda per part d’aquests grups donat que en bona part de
l’anterior legislatura ja s’emprava.
La decisió s’ha emmarcat a partir d’una estudiada observació que ha donat com a resultat la
visualització de tres aspectes principals: una limitada disponibilitat de recursos humans, una
manca d’eines tecnològicament preparades en quantitat i en qualitat suficients, però sobretot
per una fórmula de funcionament en les dinàmiques de gestió dels procediments interns
clarament millorable.
Pel que fa a la limitada disponibilitat de recursos humans és comprensible considerar que
digitalitzar la documentació de cada un dels expedients representa un cost econòmic
directament imputable al personal de l‘àrea responsable dels mateixos. Per fer-ho, des de
secretaria és destinava un mínim d’una persona al llarg d’una jornada de treball a cercar el
conjunt d’aquesta documentació, seleccionar-la i escanejar bona part de la mateixa, ja que no
tota ho està, i posteriorment gestionar-la informàticament.
Es relativament senzill realitzar un càlcul del cost directe que comporta la realització d’aquesta
tasca doncs en funció de la categoria de la persona assignada a la tasca pot fluctuar, comptant
mes a mes i al llarg d’un mínim de 12 Plens anyals que es puguin realitzar, el cost aniria entre
els 1.332,48 euros d’una auxiliar administrativa i els 3.591,36 euros de cost de la secretària.
Dels costos indirectes en parlaré més endavant.
Però en segon lloc i pel que fa a l’apartat tècnic, aquest procediment es podria millorar, i per
tant abaratir, destinant-t’hi els recursos econòmics suficients per dotar a totes i cada una de les
àrees de l’Ajuntament amb maquinari suficient, tant en quantitat com en qualitat, de forma què
aquestes gestionessin autònomament i coordinada els expedients amb secretaria. Aquesta
tecnologia actualment ja existeix, encara que, lamentablement l’adquisició de la maquinària i
del programari, que ajudaria a la gestió d’aquesta documentació, tot i trobar-se entre les
prioritats d’aquest Govern, ara per ara es troba condicionat per les limitacions pressupostàries
que anem explicant dia a dia.
Amb tot, vull recordar que aquest Govern ha manifestat la voluntat de disposar d’una intranet
pròpia associada a un gestor d’expedients, peça clau en l’organització de la gestió de la
documentació del nostre Ajuntament. Disposar d’una eina com aquesta permetria agilitzar tots
els processos abans mencionats, mentre que l’amortització del seu cost aniria en paral·lel amb
l’augment del rendiment i, òbviament de l’eficàcia que tots i totes desitgem d'aquesta
administració.
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I finalment, no hem d’oblidar la tercera eina fonamental i imprescindible perquè tot plegat
funcioni amb el mínim de cost. Aquesta no és altra que la necessària dedicació a aspectes de
formació en l’ús de les noves tecnologies de la informació a l’aparell administratiu de
l’Ajuntament.
De no tenir en compte aquests aspectes, en les condicions actuals, al cost directe que suposa
la dedicació d’una persona, del servei de secretaria, a efectuar la digitalització de la
documentació dels Plens, en les condicions que els representants i servidors de la ciutadania
és mereixen, cal sumar-hi els costos indirectes que significa la ralentització de la feina que
deixa d’efectuar aquesta persona, moltes vegades relacionada amb altres departaments del
mateix Ajuntament i amb les conseqüents repercussions que representa.
Per altra banda, el cost en fotocopies que pot representar per a l’Ajuntament també es fàcil de
calcular: en el cas que cada grup polític fes 100 fotocopies per Ple, i com comprendran aquest
és un càlcul exageradament alt, perquè no tots els grups polítics fan fotocopies, ni els que les
fan en 100 per Ple, doncs amb aquesta projecció, tindríem unes 500 fotocopies per Ple, per 12
plens a l’any, per 8 cèntims d’euro la fotocopia, un cost resultant de 480€ l’any.
Comparant aquest import amb el cost que representa actualment digitalitzar els documents que
va entre els 1.332,48 euros d’una auxiliar administrativa i els 3.591,36 euros de cost de la
secretària hi ha un estalvi important que pot ser invertit en subvencions a les entitats.
Perquè es produeix aquesta diferència? Doncs perquè el que realment és car és el cost laboral
que l’Ajuntament ha de pagar, mentre que si les fotocopies se les fan vostès, que ho fan de
forma voluntària, ens ho estalviem.
D’altra banda, no té cap mena de lògica que es demani un tractament digital dels documents i
que la transformació necessària costi enormement més cara als vilatans que el tractament
tradicional.”
12. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ ES PUGUI CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ
DEL PLE A LES TARDES.
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 bé i demana continuar seguir fent-ho.
El Sr. Alcalde diu que poden continuar fent-ho.
13. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ L’EQUIP DE GOVERN EMPRENGUI LES
MESURES NECESSÀRIES PER A ERADICAR ELS TÈRMITS DE LA MASIA DE
CAN BORRELL.
La regidora Sra. Vila formula el següent prec:
“Atès que s’han detectat tèrmits a diferents portes i finestres de la masia de Can Borrell.
Atès que aquest insecte es reprodueix amb molta facilitat per les bigues i la fusteria dels edificis
antics, malmetent-los de forma considerable.
Atès que a l’actualitat hi ha productes assequibles capaços d’eradicar aquestes plagues.
Demanem a l’equip de govern que prengui les mesures necessàries el més aviat possible, per
tal d’eradicar la plaga de tèrmits, i de conservar l’edifici en bon estat evitant la seva propagació i
els danys que puguin causar.”
La regidora delegada de Cohesió social i assistència primària, Sra. Navarro, respon
textualment: “Els informo que, a principis d’octubre, es va trucar a l’empresa que ens porta la
eradicació d’aquets insectes perquè ens fes el pressupost. El dia 24 també d’octubre es va
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aprovar la despesa a Junta de Govern i finalment dimarts passat dia 13 de desembre es va
poder concretar el dia que a l’empresa i a l’ajuntament li anava bé de fer-ho.
També els informo que en els propers dos anys aquesta empresa farà una altra actuació per tal
de finalitzar el tractament.
També els informo, per si els interessa, que a més d’aquesta empresa s’han mirat altres
pressupostos i que aquest era el més econòmic tot i que per la bona conservació de la Masia
de Can Borrell l’ajuntament periòdicament fa treballs de conservació.”
14. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE SI S’HAN PRODUÏT DESNONAMENTS A
ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. de la Iglesia formula la següent pregunta:
“Darrerament, i degut a la crisi econòmica, moltes famílies han vist minvats els seus ingressos
degut a la pèrdua de llocs de treball.
L’economia familiar d’aquestes persones es veu reduïda d’un dia per l’altre, amb la
impossibilitat de poder pagar els deutes adquirits, no per falta de voluntat, si no per manca de
treball.
Una conseqüència d’aquesta situació és la incapacitat de poder pagar la hipoteca del seu
habitatge amb el conseqüent desnonament.
Preguntem a l’equip de govern:
Si en el nostre poble hi han hagut desnonaments, i quants han estat.
Quina mediació ha fet l’ajuntament davant d’aquest fet.
Si han calgut ajuts socials i quins han estat.”
La regidora delegada de Cohesió social i assistència primària, Sra. Navarro, diu textualment: “A
Arenys de Munt hi ha 7 famílies en procés de desnonament (a punt d'executar- se) per manca
de pagament d'hipoteca i van venir quan el deute ja era molt elevat i amb el desnonament
imminent (deute superior a 3000).
D'altres que han vingut amb un deute més petit i sense haver-se iniciat un procés de
desnonament, s'han pogut resoldre amb una ajut de la Generalitat: s’han tramitat 7 sol•licituds
de prestacions econòmiques d’especial urgència de la Generalitat de Catalunya amb un import
total de mes de 8.000 euros.
De les famílies en lloguer, hi ha famílies que quan han tingut deute han canviat de pis.
L'Ajuntament ha aprovat 5 ajuts de lloguer per a 4 famílies, per un import de mes de 1.500€,
sempre després d’haver sol·licitat l’ajut de la Generalitat o si és una emergència puntual.”
15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE QUAN ES PRESENTARÀ EL PLA
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL -PAM- DE L’EQUIP DE GOVERN.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Atès que el 10 de desembre ja hauran transcorregut 6 mesos des que els CUP i CIU van
pactar el Govern Municipal.
Vist que l’acord de govern Municipal que es va signar entre CUP i CIU, a banda de recollir
objectius genèrics que tots podem compartim com són: reorganització interna municipal,
reducció del deute, reducció de despeses estructurals de l’ajuntament, increment d’ingressos
atípics, replantejament del Pla General, creació de llocs de treball i lluita contra l’atur, etc; no es
detallava un full de ruta -Pla d’Actuació Municipal- per al mandat 2011-2015 que es preveia
elaborar per a més endavant.
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Preguntem a l’equip de Govern quan tindran enllestit el Pla d’Actuació Municipal -PAM- i el
presentaran als vilatans d’Arenys de Munt?”
El regidor Sr. Molons respon que una part de la resposta la donen vostès i és la direcció que
seguim. Ara no es poden fer grans fulls de ruta i grans plantejaments. És el moment d’estudi i
reorganització. En alguns casos, com en vist, en el pressupost d’accions d’emergència. Cal
doncs actuar ara on toca i un cop estabilitzada la situació començar a fer plans a més llarg
termini.
També el fet del treball transversal i de confiança en el govern, no exempt de friccions com en
tots els grups de treball, permet avançar amb les premisses de l’esperit del pacte.
Recordem també: un pla d’actuació és un document estratègic on, de manera escrita,
s’especifica quina és la missió a aconseguir per part d’una determinada corporació municipal, i
a través de quines accions s’intentarà dur-la a terme. Per missió s’entén la definició del que es
vol que sigui el futur del municipi i serà l'eix vertebrador de la política de l'equip de govern. No
existeix cap obligatorietat jurídica de redactar aquest document que, per altre part, només
existeix en Ajuntaments de gran població com Barcelona, Sant Boi, Viladecans o Granollers i la
majoria el regulen en el seu Reglament Orgànic, cosa que no succeeix a Arenys de Munt.
No diem que no cal i que no el farem, diem que de moment ens centrem en accions del
moment. I recordo, com ja he dit en d’altres ocasions, que a vegades hi ha situacions que
superen la teoria i com va passar amb el Pla del 2007-2011 es va haver de reconduir, tot i
haver complert un gran %.
16. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’HORARI D’ÚS
D’INTERNET A LA BORSA DE TREBALL I LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ QUE
AVALUÏ ELS PERFILS DE CANDIDATS PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL A
GUSAM I PLANS D’OCUPACIÓ.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
Atès que el passat dissabte, dia 3 de desembre, ERC presentava al registre de l’ajuntament
una proposta en relació als serveis que ofereix la Borsa de Treball de l’ajuntament al
desocupats inscrits que busquen feina.
Atès des d’ERC ens hem fet ressò de què a aturats que han exhaurit la prestació per atur, que
s’acullen a ajuts minsos, i que s’han vist obligats a renunciar a connexió a Internet i telèfon
mòbil per no poder fer front al seu cost, els seria de molta utilitat poder disposar d’un servei
gratuït d’ ordinadors i connexió a Internet de dilluns a divendres.
Atès que tots els grups municipals defensem la transparència en la gestió pública, i vist que la
sistemàtica de contractacions de l’empresa pública municipal i la selecció del personal que
accedeix als plans d’ocupació està generant un estat d’opinió entre la població d’Arenys de
Munt que no col·labora a la transparència i objectivitat en la gestió municipal.
Preguntem a l’equip de Govern, si està previst ampliar els horaris d’us dels ordinadors i Internet
que ofereix la Borsa de Treball als aturats i implantar un sistema que vetlli per la transparència i
objectivitat en els processos de selecció del aturats per ocupar nous llocs de treball que
convoqui l’empresa pública municipal i plans d’ocupació.
El Sr. Alcalde, respecte al serveis d’ocupació, respon textualment:
”Cal diferenciar les seleccions de personal de la GUSAM de les de Plans d’Ocupació, ja que
GUSAM com qualsevol altra empresa no està obligada a seleccionar persones aturades.
1) Respecte a la possibilitat de disposar d’un servei gratuït d’ordinadors i connexió a Internet de
dilluns a divendres.
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• Les persones aturades que vulguin fer recerca a través d’Internet disposen d’un servei
gratuït d’ordinadors i connexió a Internet al Casal de Joves l’Escorxador (de dilluns a
divendres de 16:00 a 20:00 h i els dimarts i dimecres d'11:00 a 14:00 h) i a la Biblioteca
Pública Antònia Torrent i Martori (de dilluns a divendres de 15:30 a 20 h i dissabtes de 10:00
a 12:00 h).
• Per altra banda i si vostès ho sol·liciten, a l’Esplai de Jubilats Verge del Remei hi ha
ordinadors amb Connexió WIFI, l’espai està molt ben dotat i probablement es podria
aprofitar per aquesta funció. Si ho sol·liciten es podria intentar arribar a un acord amb el
President de l’entitat per a fer-lo servir els matins.
• Al mateix temps, les persones inscrites al Servei Local d’Ocupació a través de la web
www.diba.cat/slo a l’apartat “les meves ofertes” (http://www.diba.es/slo/area_usr_login.asp)
amb el seu DNI o NIE i la data de naixement poden apuntar-se a ofertes, consultar les seves
candidatures i consultar el seu CV.
• Les persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya poden gestionar la seva inscripció
i les seves candidatures a ofertes i cursos a través de la pàgina principal de la web del SOC
(http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html) quan s’inscriuen a
l’Oficina de Treball, els donen les paraules de pas.
2) Respecte a que tots els grups municipals defensem la transparència en la gestió pública, i
vist que la sistemàtica de contractacions de l’empresa pública municipal i la selecció del
personal que accedeix als plans d’ocupació està generant un estat d’opinió entre la població
d’Arenys de Munt que no col·labora a la transparència i objectivitat en la gestió municipal.
• Des del Servei Local d’Ocupació, en quant a les seleccions dels Plans d’Ocupació, en tot
moment es fa servir estrictament la normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya en tant
en quant les resolucions que regulen les diferents convocatòries i les bases reguladores
generals descrites a l'article 16 de l'Ordre TRE/235/2009, de 8 de maig. Per tant, les
contractacions es realitzen amb la màxima objectivitat i transparència establertes.
• Pel que fa a la selecció dels Plans d’Ocupació de la convocatòria 2011 des del SLO es va
redactar un informe de data 12 de juliol de 2011 en “Resposta a la pregunta del Grup ERC
sobre els criteris per a la contractació laboral de 12 arenyencs i sobre la concurrència de la
convocatòria” en aquest informe es van donar dades quantitatives d’aquella selecció per tal
de fer palesa la transparència i objectivitat de la selecció.
3) Respecte a si està previst ampliar els horaris d’us dels ordinadors i Internet que ofereix la
Borsa de Treball als aturats.
No està previst atès que:
• A partir de l’1 de gener de 2012 els recursos humans del Servei Local d’Ocupació es
reduiran a una treballadora al 60% de la jornada i una treballadora al 20% de la jornada, la
qual cosa no fa viable l’ampliació de serveis, si no és amb una ampliació de la plantilla
laboral de l’Ajuntament fet que, amb la situació actual de crisi i de manca de recursos
econòmics, no tenim prevista.
• Les persones aturades que vulguin fer recerca a través d’Internet poden disposar d’un
servei d’ordinadors i connexió a Internet de franc a altres serveis i equipaments municipals.
• La normativa de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona permet als usuaris d’un Servei
d’Ocupació Local accedir al Club de Feina d’un altre Servei d’Ocupació Local, és a dir els
nostres usuaris poden anar al Club de Feina d’Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac, Mataró, Sant Celoni i
utilitzar els serveis d’ordinadors que allà disposen.
• El SLO a més de l’acció de Club de Feina porta a terme altres activitats com és ara la
Intermediació Laboral (Gestió d’Ofertes de Treball), les entrevistes a usuaris (Primera
entrevista i Entrevistes de seguiment), la gestió de subvencions per la sostenibilitat al
servei, la gestió dels Plans d’Ocupació, les accions del Pla Agrupat per l’Ocupació Pacte
Territorial del Maresme, visites a empreses, entre d’altres; que formen part de les
actuacions de servei per l’acompliment dels seus objectius i que no permeten ampliar els
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horaris del Club de Feina sense ampliar els recursos humans del servei. El Servei Local
d’Ocupació que té com objectiu millorar els recursos humans del poble, amb la Borsa de
Treball que és una de les línies de treball d’Intermediació entre l’oferta i la demanda i el
Club de Feina que és una de les accions de Recerca Activa de Feina; a més a més no
només es gestionem les ofertes de Plans d’Ocupació, tal com sembla que insinuen en la
seva pregunta, sinó que també es gestionen ofertes d’empreses del poble i de la resta de la
comarca.
4) Respecte a implantar un sistema que vetlli per la transparència i objectivitat en els processos
de selecció del aturats per ocupar nous llocs de treball que convoqui l’empresa pública
municipal i plans d’ocupació.
• De nou cal diferenciar els processos de selecció de la GUSAM dels processos de selecció
de Plans d’Ocupació que són seleccions de l’Ajuntament i per tant seleccions públiques.
• L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) al Títol IV. Capítol 1. Article 60. Òrgans de
Selecció. Punt 2. exclou els càrrecs electes del òrgans de selecció dels treballadors de
l’Administració.
• En tant a formar una comissió de seguiment dels Plans d’Ocupació, tècnicament des del
Servei Local d’Ocupació no es posa cap inconvenient si es pren la decisió política de
formar-la, en tot cas no només hauria de fer seguiment de la selecció, també de la
sol·licitud, contractació i tota la gestió dels plans, per tal de què observi tot el procés, sense
interferir, ni fer més feixuga la seva implementació, ja que aquesta és transparent, objectiva,
conforme a llei i correcta.
• Malgrat tot, no es considera convenient perquè el sistema actual ja vetlla per la
transparència i l’objectivitat en tots els processos de selecció de les persones aturades. En
qualsevol cas no es pot qüestionar aquest sistema, genèric per a tot el País i validat el seu
funcionament a tot arreu, a partir d’una imprecisió totalment subjectiva d’algun vilatà
descontent.
• La gestió dels Plans d’Ocupació a l’Ajuntament d’Arenys de Munt des de l’any 2004 s’ha
anat procedimentalitzant mitjançant el treball coordinat entre els tècnics i tècniques
municipals.”
El regidor Sr. Molons respon que dins el que s’ha dit, cal deixar clar dos temes:
- L’empresa municipal té uns estatuts i una procediments que marquen con es fan els
procediments i s’aproven pel Consell d’Administració de l’empresa format pels
representants designats en Junta General i que han volgut formar part d’ell i no té sentit
crear nous òrgans per tal de col·lapsar l’empresa.
- Les contractacions del cicle integral de l’aigua ha de diferenciar-se de les que es fa per
personal directiu. La primera s’ha fet amb contractes eventuals.
17. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’ARRANGI EL CAMÍ DE DARRERE DE LA
URBANITZACIÓ LA CREUETA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Ens han fet arribar reclamacions de l'estat del camí del darrere de la urbanització de la
Creueta, direcció als dipòsits d'aigua. Ens comentaven l'estat de com a quedat el camí desprès
de las pluges i el perill que suposa pels qui transiten pel camí. El Partit Popular és de la
condició que més val prevenir que curar i per tant creiem oportú que en la mesura del possible
es faci la seguen actuació de l'arranjament del camí.
Prec: Demanem a l'equip de Govern que en la mesura del possible arregli el camí.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, respon que degut a la gran
quantitat de camins rurals que tenim, es van fent actuacions quan es pot i de mica en mica,
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precisament aquest camí feia poc que s’havia fet i es repassarà quan es pugui.
18. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES TALLI LA VEGETACIÓ DE LES ENTRADES
DE LA URBANITZACIÓ LA CREUETA PER MANCA DE VISIBILITAT.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Veïns de la urbanització de la Creueta ens han fet arribar queixes sobre la mala visibilitat que
hi ha a les entrades de la urbanització i el perill que comporta, ens comenten que si és un cotxe
alt no hi ha cap problema però si és un utilitari no es veu res de res.
Prec: Demanem que es faci el possible per evitar possibles accidents per haver mala visibilitat i
per tant demanem que s'arrenqui les plantes o es tallin.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:” Els darrers
mesos, el servei de manteniment de les zones verdes, així com alguns veïns ja van veure i
notificar que a les entrades de la urbanització la Creueta hi havia alguna vegetació. S’han
retallat alguns dels arbustos que impedien la visibilitat, però tot i així s’ha vist que era insuficient
i s’ha comentat de fer alguna actuació més en aquells arbusts que més problemes poden
ocasionar. La resta s’anirà podant com es feia fins ara. De totes maneres no es planteja
eliminar tota la vegetació, perquè deixaria les illetes amb sauló i també ocasionaria problemes
per possible escorrentia amb les pluges. Són actuacions que es van realitzant a mesura que es
pot, ja que el servei de manteniment de zones verdes va realitzant un programa ja establert.”
19. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE SI L’AJUNTAMENT ESTARIA DISPOSAT A
INVERTIR EN LEDs D’ENLLUMENAT PÚBLIC.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Estem en una situació complicada econòmicament parlant, això no és res de nou i per tant
s'han de buscar solucions. Aquestes solucions arriben fent inversions intel·ligents, que suposi
un benefici directe sobre el poble i a poder ser, immediat.
El que us faig arribar és la proposta d'una empresa d'aquí, que com podreu comprovar en
l'informe que adjunto és més positiu que els inconvenients. Un estalvi brutal en la factura de la
llum, a més de respectuós amb el medi ambient. Retalla sí, però on calgui. Gastar en
responsabilitat és important, però actuar amb seny encara ho és més.
Aquet és l'objectiu del Partit Popular sumar i treballar en la bona direcció encara que hi hagi
persones que busca las confrontacions vers la solució. Com sempre dic pots ser una de les
dues coses: formar part del problema o ser la soluci., Nosaltres volem ser la solució ara depèn
de l'equip de Govern quina de les dues parts vol ser.
PREGUNTA: Estaria disposat l'equip de Govern a fer aquesta inversió que creiem que es
positiva pel poble i bo per la caixa de l'Ajuntament?”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “En els
darrers 8 anys l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha realitzat una substitució de las làmpades de
250 W de vapor de mercuri per làmpades de 70 W de vapor de sodi la qual cosa ha representat
un important estalvi a la factura de la llum de l’enllumenat públic. És per això que els
Ajuntaments que ja van fer els deures en el seu moment, els és més dificultós fer accions
d’estalvi en la situació actual de crisis. La substitució de llumeneres o làmpades de led
representen una important inversió que és rentable per a làmpades amb una potència superior
a 150 W, aquest no és el cas del nostre enllumenat públic. No obstant això, en el tram de la
Riera de l’Eixample es podria invertir perquè les làmpades són de 250 W de vapor de mercuri,
però és un tram inclòs dins del proper PUOSC. En l’enllumenat del camp de futbol i dels dos
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pavellons es podria estudiar la substitució de les làmpades per llum de led degut a la seva
elevada potència. Tot i això, cal explicar que la tecnologia led aplicada a l’enllumenat públic
presenta alguns problemes en períodes de tempestes elèctriques que fan malbé els circuits
electrònics dels leds. Compartim amb el Sr. Planas que la tecnologia led és el futur però cal
esperar un temps perquè es desenvolupi i estigui amortitzada la inversió realitzada durant els
darrers anys. Una possibilitat d’estalvi en la factura de la llum és la substitució dels fluorescents
dels edificis municipals per làmpades tipus fluorescents de led on la inversió i l’amortització és
menor. L’estudi presentat com exemple està calculat per a làmpades de 400 W i a Arenys de
Munt no hi ha cap làmpada d’aquesta potència només en els pavellons i el camp de futbol. No
obstant això, es pot demanar a aquesta empresa o a una altra, ja que hem rebut més propostes
de diferents empreses respecte aquest tema,un estudi acurat a la realitat del nostre poble i
valorar així si és realment rentable la inversió a realitzar. Per tot això agraïm al Sr. Planas el
seu esforç en buscar solucions per afrontar la situació econòmica actual i per apostar per la
millora pel poble.
Per altra banda, l’ajuntament demanarà (s’envia aquesta setmana) la subvenció que el
Ministerio ha convocat en concepte de subministrament de leds per a substituir les òptiques de
5 semàfors que són 99 leds. L’empresa SECE ha inventariat el número total d’òptiques dels
semàfors que caldria canviar a leds.
Alhora, la Diputació ens ha informat que durant el 2012 preveu col·laborar econòmicament en
el finançament de la instal·lació.
La substitució de leds és una de les accions que proposa el PAES (Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible d’Arenys de Munt) i que suposarà un estalvi al voltant del 80%.
I per últim, també dir que l’ajuntament d’Arenys de Munt està treballant perquè el consum en
l’enllumenat públic sigui més rentable i ens permeti estalviar una part important de diners.”
20. PREC DEL GRUP PSC SOBRE LA PROPERA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE JARDINERIA I DE L’ESPAI PÚBLIC.
El regidor Sr. Morell formula el següent prec:
Sobre la propera contractació del servei de manteniment de jardineria i de l’espai públic:
Atès que en el darrer ple vàrem preguntar sobre el canvi d'empresa, per la conservació de
jardineria i espai públic i se’ns va contestar que era un canvi transitori i que de cara al proper
any es reobriria un nou concurs sense poder-ne especificar la durada.
Demanem al Equip de Govern que, de cara a la nova licitació, es tingui en compte:
1.La clàusula setena addicional de la nova "Llei de contractació publica"on s'especifica que les
administracions hauran de tenir en compte els col·lectius en risc d'exclusió social, com ara el
CEO.
2.Que si el problema és econòmic, el CEO ens ha fet saber que està disposat a fer els ajustos
pertinents, prova del que diuen és que en altres Ajuntaments ho han fet.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “S’estan
preparant els plecs per a la contractació del servei de manteniment de les zones verdes
municipals a través d’un contracte obert.
El pressupost previst per a la nova contractació es veurà reduït aproximadament en un 45%.
Això suposarà reduir la freqüència en el manteniment d’algunes de les zones i no s’inclouran
zones noves que actualment no estaven en el contracte i que s’han anat fent amb els plans
d’ocupació (com ara entorn del pavelló, escola bressol, etc.).
Respecte al compliment de la Llei de contractes ja es va tenir en compte el fet de tenir més
minusvàlids en plantilla i aquest era l’únic criteri de desempat a tenir en compte a la igualtat
econòmica. Si la nova contractació es realitza per procediment negociat es podran tenir en
compte els criteris que es considerin necessaris segons la normativa.”
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21. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES TASQUES QUE HA DE REALITZAR I
PER A LES QUALS S’HA CONTRACTAT RECENTMENT A L’EMPRESA ADF PER
A LA NETEJA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS DE LA NOSTRA VILA.
El regidor Sr. Morell formula la següent pregunta:
“Pregunta del Grup Municipal Socialista d’Arenys de Munt a l’equip de govern sobre les tasques
que ha de realitzar i per a les quals s’ha contractat recentment a l’empresa ADF per a la neteja i
manteniment de parcs i jardins de la nostra vila:
Atès que fa més d’un mes que la nova empresa ADF treballa fent les tasques que feia la
empresa CEO, substituïda per una diferència de 300€/trimestral, que representen 100€ al mes,
amb la particularitat que vau dir en el ple anterior, que no ni hauria cap reducció, ni diferència
en el servei de neteja de parcs i jardins que donava l’anterior empresa CEO.
Hem comprovat que aquesta diferencia existeix, a més de deixar de donar el suport a una
empresa (CEO) que ajuda a persones discapacitades, el poble pateix unes mancances de
serveis importants, algunes de les quals us enumerem:
La plaça Catalunya no es neteja cada dia, com feien fins ara els CEO, es nota aquesta manca
de neteja i més tenint en compte la proximitat del col·legi Sant Martí.
El PIPICAN d’aquesta mateixa plaça, mai ha estat tan brut com ara, amb la pudor que
representa i efectes sanitaris.
La plaça que hi ha a Ca l’Aranyó, al final del carrer Frederic Mompou, fa un mes que no es
neteja, abans es feia una vegada a la setmana com a mínim.
I també en els diferents indrets com són: la plaça de la Lluna, parterre de carretera Sant Celoni,
la part alta de Sant Carles, urbanització can Jalpi,...etc. Estan més bruts que abans.
Abans vénien dues quadrilles dels CEO de 4 persones cadascuna per fer-ho tot, amb la
peculiaritat que una persona vénia de gratis, l’ajuntament pagava el cost de tres persones per
quadrilla. Ara em comprovat que només són 5 persones en total i que més d’un dia, la zona del
col·legi sant Marti només hi treballa una persona, abans 4 ...
Abans també hi havia coordinació amb la brigada cosa que ara no existeix.
A fi de poder comprovar si amb la diferència de 300€ trimestral és equiparable a la mancança
del servei donat al poble i la manca d’ajuda a gent discapacitada, com els CEO.
PREGUNTEM a l’equip de govern:
Quines són les tasques d’aquesta nova empresa ADF?
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “L’empresa
ADF s’ha contractat pel manteniment de les zones verdes municipals. Els treballs s’estan fent,
prioritzant aquelles zones que requereixen tasques de manteniments diàries i o setmanals.
Les tasques objecte del contracte es definien en el plec de clàusules tècniques aprovat que
regia la contractació del servei i del qual es va realitzar una mesa de contractació en data
18/10/2011, de la qual formava part el regidor del grup PSC; aquest plec té 39 pàgines i dos
plànols que detallen les zones a mantenir i la forma de prestació del servei, en resum inclou:
MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL
MANTENIMENT DE L’ARBRAT
MANTENIMENT D’ARBUSTS, ENFILADISSES I MASSES DE FLOR...
MANTENIMENT DE GESPES
MANTENIMENT DE PRATS
MANTENIMENT DE JARDINERES
CONTROLS PLAGUICIDES
MANTENIMENT D’OBRA HIDRÀULICA
INSTAL·LACIONS DE REG
FONTS ORNAMENTALS
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NETEGES
PAVIMENTS DURS I DRANATGES
SUPERFICIES TOVES
FONTS DE BEURE, ORNAMENTALS, ESTANYS, REIXES I EMBORNALS
ELEMENTS DE MOBILIARI:PAPERERES, BANCS I JOCS INFANTILS
SORRERES EN ÀREES DE JOCS INFANTILS
GESTIÓ DE RESIDUS PRODUÏTS
Les últimes dues setmanes, però l’empresa ha realitzat tasques d’urgència, com ara la tala de
diferents arbres caiguts a Can Jalpí, manteniment de la zona verda que està inclosa a la franja
de la urbanització La Creueta, i que també mantenia l’anterior empresa. I ha treballat en altres
trams de la franja i en la zona verda de la franja de la urbanització Tres Turons.
Per altra banda, recordem que no s’ha deixat de donar suport a una empresa que ajuda a
persones discapacitades, ja que l’ADF també és una empresa que dóna suport a persones
discapacitades.
No cal dir que la voluntat del govern és donar un bon servei al poble, és per això que es realitza
un seguiment del servei portat a terme per aquesta empresa a fi que es compleixi amb el plec
de clàusules estipulat.”

22. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’ÀREA D’EMERGÈNCIA DE RECOLLIDA
SELECTIVA DE LA BROSSA, SITUADA AL CAPDAMUNT DE LA ZONA
INDUSTRIAL DEL TORRENT D’EN PUIG.
El regidor Sr. Morell formula la següent pregunta:
“Pregunta del Grup Municipal Socialista d’Arenys de Munt a l’equip de govern sobre l’àrea
d’emergència de recollida selectiva de la brossa, situada al capdamunt de la zona industrial del
Torrent d’en Puig:
Vist que el punt de recollida selectiva de la brossa de l’àrea d’emergència del capdamunt del
Torrent d’en Puig està a tocar de la deixalleria municipal.
Vist que dia darrere dia els contenidors són plens i que el terra està envoltat de deixalles, de
pilons de brossa, de cartrons, de fustes i que tot plegat formen muntanyes de brutícia.
Vist que al seu voltant sempre hi ha certes persones que han convertit aquell espai en el seu
hàbitat i “modus vivendis” i que fins i tot s’acosten a les persones que circulen per tal de saber
què porten per llençar, amb la corresponen amenaça davant la negativa.
Vist que aquestes persones fan desguàs allà mateix i continuadament munten i desmunten
aparells, mobles i tota mena d’andròmines per tal de reutilitzar-les o vendre ferralla, etc.
Atès que s’està convertint en una zona d’inseguretat de la via pública
Atès que hem observat que fins i tot la policia volta per allà i ha vist el lamentable estat del lloc i
la insalubritat pública,
PREGUNTEM a l’equip de govern: quina actuació pensa fer per tal de tenir aquell espai net i en
condicions adequades, si no seria convenient una reubicació dels contenidors i alhora una
actuació policial per tal que desaparegués la intimidació actual?
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, la Sra. Carreras, diu que la policia passa
diverses vegades al dia i que controla que ningú s’adreci a les persones que van a portar
deixalles, però no se’ls pot fer fora de la via pública.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “És veritat que
l’àrea d’emergència del Torrent d’en Puig és una àrea conflictiva per diverses raons. La brutícia
que s’hi acumula degut a la utilització incorrecte per part d’alguns usuaris provoca que sempre
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hi hagi brosses pel terra i diversos materials que no formen part de la fracció de rebuig. També
és veritat que certes persones que busquen material per vendre’l i treure’n profit han causat
algunes molèsties.
Tot això comporta que moltes vegades la brigada o la policia hagin d’anar ha actuar a aquesta
àrea.
Aquestes últimes setmanes s’han realitzat reunions amb alguns tècnics i regidors del govern
per trobar-hi solucions.
Una de les solucions proposades és la de reubicar aquesta àrea, tal i com proposa el PSC,
però s’ha d’estudiar bé on la situaríem. Al mateix temps que s’ha de fer pedagogia, perquè
pensem que malgrat reubiquem els contenidors, els usuaris que els utilitzen de manera
incorrecte ho seguiran fent, és a dir, continuaran havent-hi brosses pel terra i brutícia en
general.”
23. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL VIATGE DE DILLUNS DIA 5 DE
DESEMBRE DE L’ALCALDE D’ARENYS DE MUNT A DONOSTI.
El regidor Sr. Morell formula la següent pregunta:
“Pregunta del Grup Municipal Socialista d’Arenys de Munt a l’equip de govern sobre el viatge
de dilluns dia 5 de desembre de l’alcalde d’Arenys de Munt a Donosti:
Vist que s’ha anunciat el viatge del Sr. Alcalde pel dilluns dia 5 de desembre a Donosti per
parlar de diverses qüestions de gestió i compartir experiències.
Vist que estem en moments delicats econòmicament per a les despeses municipals del nostre
poble.
Vist que s’ha suprimit la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya per tal d’estalviar
1.524,00€
Vist que s’ha deixat de donar un bon servei de neteja al poble per tal d’estalviar 100,00€ al
mes.
Atès que s’han retallat les subvencions a les nostres entitats que són qui ens dinamitzen el
poble i fan xarxa social
PREGUNTEM a l’equip de govern: quant li ha costat aquest viatge al nostre poble i quins són
els beneficis reals del mateix.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “L'art. 7 de la Carta Europea de l’Autonomia Local conté tres
previsions fonamentals envers el desenvolupament del càrrec de regidor:
• la garantía de la llibertat dels càrrecs electes en l'exercici del seu mandat;
• el dret a una compensació financera adequada i
• la determinació del règim d'incompatibilitats.
El Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, que és de
plena aplicació a l'administració local, concreta el dret de compensació financera dels
regidors, quant determina el pagament de dietes per les comissions de servei autoritzades. En
aquest Reial Decret queden reflectides les quantitats segons els horaris en les quals es
produeixin, si són fora del municipi i si s'ha de pernoctar. L'Alcalde, segons aquest Reial Decret,
s'assimila al Grup 1, i així queda recollit a les bases del pressupost, i les quanties vénen
prefixades per la normativa esmentada, que són les següents:
EN TERRRITORI NACIONAL
allotjament manutenció dieta sencera per dia
grup 1
102,56€
53,34 €
155,90 €
La manutenció inclou dinar i sopar, sempre que el servei s’iniciï abans de les 10 del matí i
finalitzi desprès de les 10 del vespre.
El quilometratge, si es fa amb vehicle propi, es calcula segons el mateix Reial Decret i s'abona
a raó de 0,19 euros el quilòmetre (la distància es calcula segons el mapa oficial de carreteres

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

del Ministeri de Foment) i pel que fa a les despeses d’autopistes o aparcaments també està
regulat que es poden liquidar sempre i quan es justifiquin degudament mitjançant el seu
corresponent rebut. Per altra banda si el desplaçament es fa per altres mitjans de transport
públic, com el tren o l’avió, l'Ajuntament està obligat a abonar el seu cost integrament.
En aquest sentit, l’Alcalde té dret a cobrar, per aquest desplaçament a Donostia la xifra de
755,46 euros, dels quals 365,14 correspondrien a dietes, 289,75 correspondrien a
quilometratge i 100,57 correspondrien a autopistes. I té dret a cobra-les atès que el
desplaçament s’ha fet com a Alcalde i en representació del poble d’Arenys de Munt. Un dret
que també té amb la resta de desplaçaments que fa com a representant del poble d’Arenys de
Munt, encara que sigui a poblacions més properes, com per exemple a Barcelona. I un dret que
també tenen la resta de regidors.
Tot i això, s’ha de dir que fins a la data l’Alcalde no ha cobrat cap quantitat de les que li
correspondrien en funció d’aquests drets que té com a representant del poble d’Arenys de
Munt.
Aquest són uns drets que, per altra banda, no deuen ser desconeguts per als regidors
socialistes, ja que, com a partit polític de govern que han format part de múltiples i diferents
governs, ja sigui a l’Estat, a la Generalitat, a la Diputació, als Consells Comarcals i a molts
ajuntaments, els seus representants de ben segur que deuen haver cobrat aquestes dietes i
despeses generades en funció dels seus càrrecs, al menys no s’ha fet públic que renunciessin
expressament a cobrar-les.
Nosaltres tampoc ho hauríem fet públic però a l’haver de respondre aquesta pregunta ho hem
hagut de fer i s’ha fet evident que la nostra dedicació al poble d’Arenys de Munt és altament
altruista.
Per altra banda, s’ha de dir que el viatge ha estat enormement profitós per poder conèixer
diferents experiències que es poden traslladar a Arenys de Munt i que poden significar grans
estalvis de despeses. Despeses que ara tenim.
Hem pogut conèixer noves tècniques molt productives en la recollida d’escombraries, així com
pràctiques que porten a aconseguir nivells d’eficiència de la recollida selectiva que arriben al
88%, amb el conseqüent estalvi de costos pels ciutadans.
També hem conegut experiències noves per mancomunar serveis, que també comporten
importants estalvis de costos.
També hem conegut novetats destacables en l’exercici de la democràcia participativa,
pràctiques que aconsegueixen implicar a tota la població, amb grans estalvis de costos pel que
fa a informació i difusió, alhora que importants beneficis per la portada a la pràctica de la
democràcia real, la democràcia real que dur als ciutadans a poder interactuar amb els seus
ajuntaments de forma constant i efectiva, compartint la presa de decisions.
De ben segur que el grup socialista estarà d’acord a què puguem incorporar aquests
coneixements que hem adquirit en aquest viatge si representen un estalvi de costos pels
vilatans d’Arenys de Munt i que es puguin implantar en un futur proper als Pressupostos
Municipals, millorant els serveis.
Al mateix temps, també hem estat conscients de quina és la realitat econòmica dels
ajuntaments d’Euskal Herria. Tots ells tenen uns pressupostos per càpita o per habitant el
doble que els que tenim aquí, pagant els mateixos impostos. I la pregunta és perquè ells ho
poden tenir i nosaltres no?
Avui hem aprovat un Pressupost que arriba a la xifra de 6.500.000 d’euros, s’imaginen tot el
que podríem fer si tinguéssim un pressupost de 13.000.000 d’euros? Tot el que podríem
arribar a fer? A on són aquests diners? Se’n van cap a Espanya i no tornen.
Aquest fet evidencia que en aquest Estat, l’Estat espanyol, se’ns discrimina. Se’ns tracta
d’inferiors. Uns tenen més drets que d’altres, uns reben diners i els altres, el catalans, paguen.
Espanya ens roba. I ens roba a tots, tant si som independentistes, com si són espanyolistes,
fins i tot, es dóna la paradoxa que també roba als federalistes.
En aquest sentit els espanyols no fan distincions.”
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24. PRECS I PREGUNTES
La regidora Sra. de la Iglesia diu textualment: “Ja que el Sr. Alcalde ens ha fet una detallada
intervenció del que costa escanejar la documentació del ple, li demano que ens expliqui en el
proper ple i per categories què costa prémer la tecla del ordinador per reenviar els arxius en
format excel o pdf un cop ja han estat elaborats.”
El Sr. Alcalde diu que contestarà en el proper Ple.
El regidor Sr. Planas diu que farà un prec i és que demana que el debat es centri en política
local i sobre les coses que li fan falta a Arenys de Munt i diu que tots són espanyols perquè al
DNI de tots posa que són espanyols.
El Sr. Alcalde diu que contestaran en el proper ple.
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 cinc minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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