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ACTA NÚMERO 1/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dotze de gener de dos mil
dotze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En
Josep Sánchez i Camps, Na Marta de la Iglesia i Formatger i En Ramon Planas i
Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i MuñozTorrero.
Excusa la seva assistència el regidor En Santiago Morell i Capellera, que es troba
malalt.
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
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29/12/2011.

DE

LA

SESSIÓ

S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes.
2. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’ACTA
DE
EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 29/12/2011.

LA

SESSIÓ

S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes.
3. 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 de Serveis
Generals i que va quedar sense aprovar al Ple de data 15/12/2011:
“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
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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.
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
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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.
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 de 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 mes 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 questes raons el nostre vot serà en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “A l'espera de què en
futures reunions tenir dades més concretes per poder posicionar-nos, el nostre vot
serà d'abstenció.”
El Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que igual que en el Ple anterior també farà la
mateixa resposta. El Consell d’Administració va acordar que s’estudiaria la taxa al
consum de l’aigua com es fa a Mataró i des de CONGIAC ens poden donar suport,
però fa tant que s’espera el tema, cal fer-ho correctament i explicant-ho a tots.
La Sra. de la Iglesia diu que quan tot es faci, votaran a favor.
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 Na Jèssica Flores i Travesa dels
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grups CUP i CIU; una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas i quatre vots
en contra dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta
de la Iglesia i Formatger i En Josep Sánchez i Camps del grup ERC.

4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL REFERENT A LA UA-10 EIXAMPLE.
El regidor Sr. Molons llegeix la proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials següent:
“Considerant que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment, el 14/07/2011, la
modificació de la UA10 Eixample, la qual va ser enviada a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) per l’aprovació definitiva.
Vist que els tècnics municipals van proposar fer més flexible l’ordenació proposada a
la zona A2.1(2) per aconseguir un major aprofitament de la llum solar i, per tant, crear
una façana a la zona verda i definir un gàlib per l’edificació per tal de flexibilitzar la
proposta final segons el plànol annex que s’adjunta.
Atès que la competència per l’aprovació d’aquesta modificació, que no és considera
substancial, és del Ple de l’Ajuntament, però per tal de posar en coneixement de la
Comissió Territorial d’Urbanisme aquest canvi, amb la major brevetat possible, es va
fer el decret 254/11 de 12 de desembre.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia 254/11 i aprovar la modificació de les condicions
de la parcel·la A2.1(2) de la Unitat d’Actuació número 10 “Eixample” del vigent Pla
General d’Arenys de Munt aprovada pel Ple del 14/07/2011 i tramesa a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 15/07/2011, per aconseguir unes millors
condicions d’aprofitament de la llum solar i crear una façana a la zona verda segons
l’annex que s’acompanya.
Segon.- Enviar la present resolució a la CTUB per tal que tinguin coneixement de la
mateixa amb la major brevetat possible per tal que realitzin la publicació del text
modificat al DOGC i tingui efectivitat.”
Aprofita per explicar que hi havia un pati que quedava ombrívol al costat de la zona
verda i parlant amb Urbanisme es va veure que es podia millorar. Això només és un
tràmit, ja que la CTUB ha donat el vistiplau i ara es farà la reparcel·lació i es podria
edificar si es volgués.
El Sr. Rabasseda, en nom del grup d’ERC, diu textualment: “És un tema que ja hem
tractat en aquest Ple en més d’una ocasió. El 14/07/2011 vam aprovar
provisionalment, per unanimitat, la Modificació Puntual del Pla General d’Arenys de
Munt (POUM) relativa a aquesta Unitat d’actuació número 10, “Rambla Eixample”. I el
regidor Josep Sánchez, en la seva intervenció, va fer un breu relat històric partint de
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l’article publicat al Batec de març de 2007, titulat “CAN GLOBUS A LA U.C.I.” i
recordant la campanya de sensibilització ciutadana “Salvem Can Globus” i la recollida
de signatures a contrarellotge de fa quatre anys. I també va fer un reconeixement a la
tasca portada a terme per veïns i veïnes, sense cap interès personal més enllà de
lluitar per la defensa del patrimoni històric i cultural d’Arenys de Munt, que avui
manifestem una vegada més. Ara aquest tema urbanístic, important per a Arenys de
Munt, ja ha estat aprovat per la CTUB, i Urbanisme només demana aquesta ratificació,
que tindrà el vot favorable d’ERC. I acabo citant que l’Informe de la CTUB de
19/12/2011, en la resolució 1.2, diu textualment: “En compliment de l’Informe del
Departament de Cultura, les edificacions de Ca l’Espàrrec i Vil·la Josefa s’inclouen
amb la numeració 54 i 55 respectivament” i en relació en aquest punt vull recordar
l’esforç i les gestions fetes al Departament de Cultura per ERC d’Arenys de Munt per
tal que la Generalitat elaborés els informes necessaris per col·laborar a salvar Can
Globus.”
El Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Aprovar la modificació de les
condicions de la parcel·la A2.1 (2) de la Unitat d'actuació número 10" Eixample" del
vigent Pla General d’Arenys de Munt per poder aconseguir unes millors condicions
d'aprofitament de la llum solar i crear una façana a la zona verda. Per tant, el nostre
vot serà a favor.”
El Sr. Alcalde diu que recorda que va ser el contenciós que van posar uns ciutadans al
voltant de la CUP els que van aconseguir aturar l’enderroc i aconseguir aquesta
modificació i cal recordar-ho per no capgirar la història.
El Sr. Molons diu que les actuacions s’han de fer dins de normativa, però sí que és
veritat que la llicència es podia haver donat abans del canvi de govern i no hi hagués
hagut marge de maniobra, però es va negociar amb la propietat i no van interposar el
plet per la seva part i, per tant, cadascú va fer el seu paper i això ha arribat a aquesta
modificació.
El Sr. Alcalde diu que tots s’han d’alegrar d’haver preservat les masies i haver
aconseguit un acord amb la propietat i cal felicitar-nos.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
5. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D’UN SUPLENT AL CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials:
“Vist que el Ple de data 22/06/2011 va designar com a representant al Consorci de
Promoció Turística Costa de Barcelona - Maresme a un sol membre, que és l’alcalde
president de l’Ajuntament, però que els estatuts del mateix permeten el nomenament
d’un suplent a tots els efectes,
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Considerant que la competència per fer les nomenaments, segons els esmentats
estatuts, és del Ple de l’Ajuntament,
Es proposa al mateix l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar al regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Alfons Molons i Antius per a que
sigui suplent del senyor Alcalde, al Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona
– Maresme.
Segon.- Notificar aquest nomenament al regidor interessat i al Consorci.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que des d’ERC saben que és un
mer tràmit i confirma un acord de Junta de Govern i el seu vot serà d’abstenció.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “En aquest cas deixem a
criteri de l'equip de Govern que decideixi qui vol tenir de suplent i, per tant, el nostre
vot serà d’abstenció.”
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 Na Jèssica Flores i Travesa dels
grups CUP i CIU i cinc abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i
Camps i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP.
6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA EN EL CONSELL COMARCAL PER A LA
GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE L’ENERGIA
ELÈCTRICA.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“Vist que està previst que el Consell Comarcal continuï fent, per a tots els Ajuntaments
del territori del Maresme, la gestió de la contractació de l’energia elèctrica;
Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, arts. 303 a 311 del decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les Administracions Públiques del Procediment Administratiu Comú
que reconeix a les administracions locals atribucions per establir convenis de
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de
la cessió de la competència i l’encàrrec de gestió.
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Vist l’informe dels tècnics municipals sobre la possibilitat d’estalvi real a través
d’aquest sistema;
Vistos els informes emesos per la secretària i la interventora municipal;
Considerant que la competència per delegar competències correspon al Ple, però, en
raó de la urgència, l’Ajuntament va manifestar la seva conformitat amb el procediment
que es tramita pel Consell Comarcal dictant-se el decret 270/11, de 30/12/2011;
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar el decret 270/11, de 30 de desembre, i delegar la competència i
encarregar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació d’energia
elèctrica. Aprovar, així mateix el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt que s’acompanya com a ANNEX al present
acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals oportuns, el qual tindrà
validesa fins al 31 de desembre de 2012.
Segon.- Autoritzar la despesa màxima de 227.499,84€ anuals IVA inclòs, amb càrrec a
les següents partides i anualitats del pressupost municipal:
Partides:
13.320.22100 – 20.000,00 euros
17.312.22100 – 2.060,00 euros
20.920.22100 – 118.000,00 euros
32.150.22100 – 87.499,84 euros
Quart.- Donar trasllat de la present resolució al Consell Comarcal del Maresme,
facultant el senyor alcalde per signar quant documents siguin necessaris per portar a
la pràctica el present acord.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El 31 de desembre va
vèncer el contracte amb el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada
d'energia elèctrica, i ara cal renovar aquest contracte per 12 mesos més.
L'equip de govern vol reduir el consum elèctric municipal mitjançant l'optimització de
l'enllumenat públic; amb aquesta retallada, que s'implantarà durant aquest mes de
gener, com ha informat l'equip de govern, es podrà arribar a estalviar 65.000 €.
Si l'any passat es va contractar electricitat per un import de 241.241,09 € i per aquest
any 2012 la xifra és de 227.499,84 €, no entenem com l'ajuntament ens proposa de
reduir només en 13.741, 25 € quan l'estalvi que es pretén és de 65.000 €.
Per altra banda, a proposta d'ERC, en el ple del dia 14 de juliol, l'ajuntament d'Arenys
de Munt és soci de SomEnergia, cooperativa de consum i producció d'energia verda;
seria molt interessant explorar la possibilitat de comprar l'energia elèctrica a través
d'aquesta cooperativa, si no en la seva totalitat del consum, si de manera parcial.
Actualment aquesta energia verda amb certificat de garantia d'origen prové de
productors d'energia renovable, però la cooperativa treballa per a desenvolupar petits
projectes de producció d'energia en quatre sectors: biogàs, fotovoltaic, eòlic i
biomassa. L'objectiu és cobrir la necessitat dels socis amb producció pròpia. En
coherència amb les decisions preses pel govern, els encoratgem a ser conseqüents a
participar activament de la cooperativa i que no quedi en un acte simbòlic.
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Malgrat tot, considerem que mancomunar serveis amb 30 pobles de la nostra comarca
és un aspecte molt positiu i el grup municipal d'ERC pensa que és molt recomanable
aplicar-ho a diferents serveis municipals, per aquest motiu el nostre vot serà afirmatiu.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Veiem bé encarregar al
Consell Comarcal del Maresme la contractació d'energia elèctrica i, per tant, donarem
suport al conveni de col·laboració entre (CCM) i l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Per
tant, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que cada vegada s’haurà d’anar més a
fer coses junts, amb el Consell o amb altres ajuntaments i les actuacions van cap
aquest camí. S’ha de recordar que es va intentar fer el nou pavelló mancomunat entre
diversos pobles i va ser Canet qui no va entrar al joc, però ara cada vegada hi ha més
consciència que s’ha de fer un exercici de responsabilitat i hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que s’ha començat aquesta setmana l’optimització de l’enllumenat i
es pretén estalviar 60.000,00 euros, però també hi ha l’augment de les tarifes i haurien
de mirar com han augmentat les despeses d’edificis públics entre l’any passat i aquest,
que s’ha arribat a 118.000 euros de previsió. També explica que és molt possible que
l’estalvi sigui superior al 50% i que li han comentat els tècnics que es podrien apagar
algunes bombetes més, sense malmetre el servei. S’estudien opcions que podrien
estalviar un 80% i s’està mirant com posar-ho en pràctica.
En els edificis municipals no es poden apagar llums i és difícil estalviar i l’optimització
del tema de l’enllumenat s’està portant a terme de forma eficient i també s’estudien
més alternatives.
S’aprova per unanimitat dels dotze regidors presents al Ple.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA GENERAL RELATIVA A L’HABITATGE PÚBLIC DOTACIONAL A
L’EQUIPAMENT PÚBLIC ANOMENAT “EL SINDICAT”.
El regidor Sr. Molons llegeix la proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials:
“Havent-se rebut en data 23-09-2011 l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de data 22-09-11, referent a la modificació puntual del Pla General
d’ordenació relativa a la creació d’habitatge dotacional públic a l’equipament públic “El
Sindicat” en el qual aprovaven definitivament el text de la modificació, supeditant la
seva publicació i per tant, la seva executivitat a la presentació d’un Text Refós amb la
incorporació de diverses prescripcions;
Vist que s’ha redactat un text refós amb els requeriments marcats per la Comissió per
part de l’arquitecte assessora municipal;
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla General d’ordenació
relativa a la creació d’habitatge dotacional públic a l’equipament públic “El Sindicat”,
redactat com a conseqüència de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió de 22 de setembre de 2011, per tal que la mateixa doni per
acomplert el requeriment efectuat i procedeixi a la publicació al DOGC de la
modificació per tal que aquesta disposi d’efectivitat.
Segon.- Tramitar tres còpies en format paper i una en suport informàtic de la
documentació a la Direcció General d’Urbanisme, tal com determina l’art. 17.6 del
Decret 305/06, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme, per tal que,
s’escau, realitzin la publicació de la modificació.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”
El Sr. Molons afegeix que la modificació es va aprovar el 16/12/2011 i des
d’Urbanisme ens diuen que l’edifici s’ha de retirar 2 metres de la línia de carrer; això
suposaria perdre 2 habitatges, per això i per no perdre aquests metres, es reajusta el
carrer i també s’incorporen les prescripcions de l’ACA; si Urbanisme aprova la
modificació, podrien contactar amb cooperatives interessades podrien començar a
donar compliment al Pla d’Habitatge.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aquest punt també
tracta de donar compliment als requeriments de la CTUB. Hem fotocopiat els informes
per poder-los revisar i queda clar que es compleixen els requeriments, i els informes
de l’ACA i altres són favorables. Aquest habitatge públic dotacional a l’edifici del
Sindicat també està recollit en el Pla d’Habitatge aprovat en aquest Ple. Des d’ERC, en
el seu dia, vam votar en contra de l’aprovació provisional per no tenir el compromís de
destinar l’actual edifici del Sindicat a habitatge protegit, i vam posar de manifest que no
ens agrada aquesta manera de fer política, de parlar d’habitatge protegit en els
programes electorals i, com que qui dies passa anys empeny, anar comprovant com
passen anys i anys, i Arenys de Munt continua sense habitatges per a joves i sense
habitatge protegit. Som dels pocs pobles de la comarca que no hem aconseguit fer
una realitat els projectes d’habitatge protegit. El portaveu de CiU ja deia l’any 2003 que
farien habitatge protegit i el 2012 encara no en tenim. El grup municipal d’ERC ja vam
manifestar que el Sindicat no ho consideràvem el millor emplaçament i avui ens
abstindrem en aquest punt de tràmit. Manifestem una vegada més el desig que Arenys
de Munt tingui habitatge protegit i habitatge per a joves... però lamentem que en
aquesta qüestió també hàgim perdut el tren. La situació actual i el futur immediat no fa
preveure que aquest desig es pugui fer realitat.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Donarem el nostre vist-iplau al text refós a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per l'habitatge
dotacional públic a l'equipament públic "El Sindicat". Per tant, el nostre vot serà a
favor.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Nosaltres sempre
hem cregut en el sistema ANDEL que promociona habitatges socials i no té un cost
per a l’ajuntament i per això promocionarem aquesta proposta”.
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El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que ERC només llegeix la part i no el
tot. Al 2003 es va aprovar el Pla general i ell va ser nomenat regidor d’Urbanisme al
2007 i des de la regidoria, en l’última legislatura, es va treballar per aprovar el Pla
d’habitatge, amb totes les complicacions que comporta, però es va buscar un lloc on
es pogués fer i es va trobar aquest, ja que la resta són unitats d’actuació que costaran
de desenvolupar. Explica que hi ha bastants opcions per a què no costi res per a
l’Ajuntament, però de la intervenció del portaveu del grup ERC podria desprendre’s
que no s’ha fet res i no és cert.
El regidor Sr. Rabasseda diu que només volia fer una mica de memòria històrica i que
al seu dia ja van dir que el Pla d’Habitatge era una bona feina i que també els tenen
acostumats a prometre coses i no fer-les.
El Sr. Alcalde diu que el Pla d’habitatge els semblava una bona feina i resolia
mancances del Pla General, és possible que el lloc del Sindicat no sigui el millor, però
és l’únic que tenim i degut a la crisi immobiliària, fa difícil aconseguir d’altres. Si no
tenim espais per poder fer habitatges, no es faran i ara, al menys, en tindrem un. Hi
haurà dificultats per fer habitatges amb empreses però hi ha alternatives com les
cooperatives Andel.
El regidor Sr. Molons diu que hi havia una altra forma de fer habitatge, era comprar el
terreny, però el que no tenia cost per l’Ajuntament era el desenvolupament de les
unitats d’actuació i ara creu que el projecte s’ha encaminat correctament.
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, Na Jèssica Flores i Travesa i En
Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, CIU 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.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES TARIFES D’AIGUA PRESENTADES
PER GUSAM SA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals:
“Vist l’estudi de tarifes presentat per l’empresa municipal per a la modificació dels
preus a percebre pel servei d’abastament d’aigua potable, regulats en l’ordenança
fiscal número 19.
Vist l’informe emès pel tècnic enginyer municipal en data 22/12/2011.
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Verificat que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei, conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tenint en compte quin és el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals establert en els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot l’exposat, i previ informe de la Intervenció municipal, es proposa al Ple l’adopció
del següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 19
reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua, segons el detall que figura en
l’Annex d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet modificat de l’ordenança, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública,
els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà
definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents, i entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació
i un cop sigui autoritzat per la Junta de Preus.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que la proposta que adjunta un
estudi tarifari està ben elaborada i agraeix a Aigües d’Arenys i a GUSAM la informació
donada, així com el que es va explicar del tema del clavegueram; també s’agraeix que
no s’incrementi el rebut de l’aigua tot que s’haurà de valorar de cara al final com afecta
el nou preu de l’aigua a tots. Tot i que l’estudi considera que és una bona feina, també
troben desajustaments al pressupost municipal, per exemple, el cost de personal és
de 109.000 euros al pressupost aprovat i en l’estudi tarifari és d’uns 90.000 euros.
Altres dades que tampoc quadren pugen uns 20.000 euros i per això s’abstindran.
El regidor Sr. Molons agraeix la valoració de la feina que des de l’empresa municipal
s’ha fet. El que vol exposar és que l’estudi es va fer en un temps molt ajustat, sobretot,
per la forma en què SOREA va donar la informació, que va costar moltíssim. Una altra
cosa que és novetat en la gestió de l’aigua i li agrada, perquè ho ha vist en Aigües Ter
Llobregat, és posar el cost per tenir aigua a l’aixeta i diu que també s’han eliminat els
mínims per incentivar l’estalvi d’aigua i que la gent que gasta poc, pagui poc i al
contrari. Recorda que aquest estudi és anterior al pressupost i el pressupost s’ha
aprovat desprès i s’ha fet amb un criteri de prudència per si s’hagués de subrogar el
personal de SOREA al seu cost i dependrà el que digui el Jutge Social. Tot el tema del
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cànon de CONGIAC i les inversions, s’estudiarà de cara al futur perquè tot quedi el
més lligat possible.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “A l'espera de què en
futures reunions tenir dades més concretes per poder posicionar-nos, el nostre vot
serà d'abstenció.”
La regidora Sra. Vázquez en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP
valorem positivament que el canvi de concessionària i el fet de passar la gestió a
GUSAM no hagi comportat un augment en el rebut de l’aigua.
També cal destacar que es paguen menys impostos al passar el concepte de
“conservació de comptadors” a “quota de servei”, així s’ha passat d’un 18% a un 8%
d’IVA”.
El regidor Sr. Sánchez diu que voldrien tenir una reunió amb Aigües d’Arenys i aclarir
dubtes.
El regidor Sr. Molons diu que agraeix les abstencions per a què l’aprovació sigui sense
vots en contra.
El Sr. Alcalde diu que vol fer una reflexió i és que s’ha recuperat la gestió de l’aigua i
s’ha evitat un augment de tarifes d’un 10% que demanava SOREA i també, ara, es
disposa de tota la informació. Aquestes tarifes també suposen una reordenació i
contempla coses com el cobrament per consum, del qual ja ha fet esment la
Generalitat, o, també, cobrament per boques de rec, coses que, fins ara, es pagaven
entre tots.
Esperen millores en la gestió dels pous i de la xarxa per tal que tingui menys pressió.
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 Na Jèssica Flores i Travesa dels
grups CUP i CIU i cinc abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i
Camps i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP PER A LA
SOBIRANIA NACIONAL I PER EXPRESSAR LA VOLUNTAT D’ABOLIR LA
MONARQUIA.
La regidora Sra. Flores llegeix el següent text:
“Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al
dictador Franco com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat ‘los principios
fundamentales del Movimiento’, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues
vegades: el 22 de juliol del 1969 i sis anys després amb Franco ja mort. En tots dos
casos va jurar lleialtat al principis fonamentals del ‘Movimiento Nacional’ i en el
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jurament de l’any 1969 va dir: ‘Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y
Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936’, acceptant,
conseqüentment, la sublevació colpista en contra de la legitima democràcia
republicana, que va provocar la mort de més d’un milió de persones, l’exili de
moltíssimes més persones, la posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i les
execucions sumaries que van assassinar, entre d’altres, al President Lluís Companys.
D’aquest juraments no es coneix la seva renúncia.
Però, la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels
quals en podem citar:
• El Cap de l’Estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei el
comandament suprem de les Forces Armades.
• La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat.
• El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes
més elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular,
principi màxim de les democràcies modernes.
• El càrrec de rei contravé les lleis d’igualtat, atès que només pot ser reemplaçat
per un descendent mascle.
• No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans,
mitjançant els Pressuposts Generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva
família.
Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis
anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi
universal d’igualtat de tots els homes davant la llei.
Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l’ocupació militar per part
de la monarquia borbònica. Una ocupació militar que va començar amb el rei Felipe V,
IV pels catalans.
Atès que la nació catalana s’ha manifestat majoritàriament a favor d’un règim
republicà.
Atès que Arenys de Munt és un municipi integrat per persones que creuen en els
principis de la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones
constitueixen dos dels seus fonaments bàsics.
Atès que l’ajuntament d’Arenys de Munt desitja contribuir en l’increment del nivell
democràtic tant a la nostra vila com a la resta dels Països Catalans.
Atès que la vila d'Arenys de Munt ja va expressar la seva voluntat de crear un estat
català lliure, sobirà i republicà, integrat en la Unió Europea, en la Consulta celebrada el
13 de setembre del 2009.
Atès que el Consistori va aprovar una moció declarant l’ajuntament d'Arenys de Munt
moralment exclòs de la Constitució Espanyola, el 20 de juliol del 2010.
Atès que el Consistori va aprovar iniciar les actuacions per constituir l’Associació de
Municipis per la Independència, el 9 de setembre del 2011, i ha esdevingut un dels
municipis capdavanters del moviment independentista català.
Per tot això, el ple de l’ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió plenària acorda:
Primer.- Declarar la vila d’Arenys de Munt moralment exclosa del domini de la
monarquia espanyola.
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Segon.- Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i
democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans.
Tercer.- Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres
institucions municipals.
Quart.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per
presentar una proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució
espanyola que contempli l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés de
separació de la nació catalana i de qualsevol altre nació de l’estat espanyol.
Cinquè.- Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui
denegada per les Corts Espanyoles, a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar
compliment a les aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un referèndum
d’independència.”
La Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Arenys de Munt ha estat i
és un municipi capdavanter en moltes iniciatives populars; som un poble peculiar,
recordem l’estelada al balcó de l’ajuntament en els dies festius, recordem la consulta
popular, l’adhesió als municipis per la independència i un munt mes d’activitats socials
i polítiques que han fet que Arenys de Munt fos un referent per el moviment
d’autodeterminació.
Com ha estat possible això? Doncs popularment es parla de l’esperit d’Arenys de
Munt, esperit que reflexa la unió de tot un poble cap a un únic fi, la independència de
Catalunya.
Avui es presenta una moció, demanant l’abolició de la monarquia.
Una moció que hauria de fer sentir altre cop el famós esperit d’Arenys de Munt, però
que aquest cop no és possible.
Aquesta moció ha estat presentada pel grup CUP, i per ERC, dues mocions gairebé
idèntiques, llevat de dos o tres paràgrafs la resta, en contingut, en expressió i en
resolució demanaven el mateix.
Aquest fet que no es el primer, ja en anteriors mandats s’havien presentat mocions
semblants per diferents grups polítics i es consensuaven.
Aquest però no es el cas d’avui.
ERC va demanar consensuar la moció, i el Sr Alcalde amb l’actitud a la que ens té
acostumats no ho va voler de cap de les maneres, tot i que es van canviar aquelles
paraules que semblaven no ser conformes davant la llei, i es va demanar consensuar
la moció, la resposta va ser no
On és l’esperit d’Arenys de Munt? No es poden consensuar dues nocions quasi bé
iguals? On és la unió dels partits d’esquerres independentistes?
Nosaltres ERC, al igual que la resta de l’oposició, ja estem acostumats a què el
consens, les opinions,l es mocions, i tot el que es pugui passi per un sedàs “políticadministratiu” implantat a partir d’aquest mandat.
Si el que es pretén és fer callar a l’oposició, doncs han de saber que som incansables,
que estem “contents” que hagi passat això perquè ens dona la raó de tot allò que en
les notes de premsa comuniquem a la població d’Arenys de Munt.
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S’excusaran en arguments jurídics, que són, si més no, interpretables, ja que la moció
que presentàvem nosaltres es va entrar a ple en altres municipis i no es va titllar
d’incorrectes, o que no estaven dins del dret.
Nosaltres els regidors d’ERC portem en les nostres sigles E d’esquerra marca el
símbol d’igualtat d’oportunitats, de polítiques socials justes, de participació ciutadana
plena, de progrés en l’estat del benestar.....
R de republicans, mai ningú com nosaltres ha defensat l’estat republicà i per tant la
monarquia no forma part del nostre pensament, ni de les nostres vides.
C de Catalunya el nostre país que ens identifica, dins del marc de les nacions del món.
Ningú podrà dir mai que som pro monàrquics, però avui no participarem en la votació
d’aquesta moció per tot el que ja hem explicat.
Avui, marxarem de la sala en el moment de la votació com a protesta per el tracte
rebut, per la nul·la disposició de l’equip de govern alhora de consensuar la moció, en
definitiva per no comptar amb nosaltres que tenim els mateixos regidors que la CUP,
un més que CiU i que representem a més de 800 vilatans d’Arenys de Munt.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Creiem que es barregen
dades i conceptes i, per tant, sobren comentaris i el nostre vot serà en contra.”
El regidor Sr. Molons diu que ERC s’ha ficat a la seva intervenció amb el grup CIU,
però que ells no tenen culpa que dos grups que presentaven la moció no es posin
d’acord. Ells consideren que no és el moment de separar monàrquics i republicans i
s’ha de caminar cap a un altre lloc, i preferiria un estat sobirà, malgrat que sigui
monàrquic i tal i com deia Antoni Soler, a la Contra, uns dels camins seria els de les
colònies britàniques, d’estat independents sota el paraigües de la monarquia.
El Sr. Alcalde diu que hi ha dues mocions gairebé idèntiques, però una és legal i l’altre
no. Llegeix el mail que ha enviat la secretària i si s’acaba votant una moció il·legal i si
s’ha de posar un contenciós, com el cas del referèndum que van tenir la sort que un
advocat ho va fer de franc, això té un cost. A més a més, la moció també es va
estudiar de forma complerta i s’ha de poder plasmar i mostrar i no és gaire lícit
aprofitar-se.
Els regidors del grup ERC abandonen la sala i l’Alcalde recorda que això és abstenció.
El Sr. Alcalde diu que hi ha un servei d’assessorament jurídic que permet millorar les
mocions i que es pot fer servir. No es fa servir pel grup que presenta mocions per a
què no puguin ser aprovades. Aquest servei s’ha ofert a tots els grups i no hi ha hagut
voluntat política per fer una moció legal.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per quatre vots a favor del Sr.
alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde Na Sílvia
Vázquez i Marquès i En Fèlix Galceran i Aliberch i la regidora Na Jèssica Flores i
Travesa del grup CUP; tres abstencions dels tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius
i Na Montserrat Carreras i Cort i la regidora Na Elena Navarro i Sanchís, del grup CIU i
un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
El Sr. Alcalde diu que és un pas important.
_____
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PART DE CONTROL:
10. 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 253 a la 271, ambdues
incloses, des del 12/12/11 al 31/12/11:
-

Resolucions en matèria de personal: 3
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria de béns: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 12/12/2011 i el 31/12/2011, en
matèria de:
-

Seguretat i prevenció: 8
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 2
Cohesió Social i Assistència Primària: 1
Sostenibilitat ambiental: 1

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 núm. 1 a la núm. 2,
ambdues incloses, des de l’1/01/12 al 8/01/12:
-

Resolucions en matèria d’economia: 1
Resolucions en matèria de béns: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’1/01/2012 i el 8/01/2012, en
matèria de:
-

Seguretat i prevenció: 3

PRECS I PREGUNTES:
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL COST DE PRÉMER
UNA TECLA DE L’ORDINADOR PER ENVIAR EXPEDIENTS DEL PLE.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que l’Alcalde ha fet una intervenció molt detallada del
que val posar els expedients en format digital i li pregunta quan costa donar-li a la tecla
reenviar un document ja elaborat en format word o pdf?
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El Sr. Alcalde respon textualment: aquesta pregunta parteix de dos pressupòsits seus:
1. Que existeix un expedient informàtic en el qual ja es disposa de la
documentació per ser portada a Ple.
2. Que aquest expedient es enviat a algú (presumiblement al Govern) per correu
electrònic.
S’ha de dir que aquests dos pressupòsits sobre els quals està construïda la seva
pregunta són erronis, perquè no existeix cap expedient informàtic que acumuli la
documentació per ser portada a Ple, ni hi ha cap documentació diferent o especial pel
Govern respecte a l’oposició. La documentació és tota la mateixa per tots els grups
polítics.
El Govern rep per correu electrònic la mateix documentació que rep l’oposició i el
Govern, si vol repassar la documentació, ha de venir a les dependències municipals a
consultar-la, igual que fa l’oposició. Al mateix temps, si és vol copiar d’algun document
se l’han de fotocopiar, com fan els regidors de l’oposició.
Malgrat tot, el tema no és tan senzill com sembla plantejar-se en la pregunta, es pot
pensar, per desconeixement, que els expedients estan a l’ordinador de la secretària
totalment formats i a punt per enviar-se a data de la convocatòria; però això esta lluny
de la realitat.
Els expedients que han d’anar a Ple s'inicien de diferents maneres: a vegades per
instància registrada, a vegades per una proposta del regidor; a vegades per informe
tècnic.
Tot això sempre en format paper i, normalment, els passos següents consisteixen en
afegir, també en paper, els informes corresponents (tècnics, econòmics o jurídics);
aquest informes no es fan en un programa de gestió d’expedients (l'Ajuntament no en
disposa de cap), sinó que es realitzen en l’ordinador de cada treballador i, en la
majoria dels casos, quan s’imprimeixen en paper, inclouen la ruta d’accés als mateixos
a través de la xarxa (una ruta a la qual només té accés la secretària); sovint, aquests
informes vénen acompanyats de plànols, projectes, convenis que no sempre es
faciliten en forma electrònica, o de notificacions a particulars o altres administracions
que només hi són en format paper i al programa de registre. S’ha de dir que el ROF
vincula a què els documents que formen l’expedient a Ple estiguin degudament
signats.
Finalment, des de secretaria, o des d'intervenció, es fan les propostes de les
comissions informatives. Això vol dir que l’expedient, en format paper, està complert
per portar-se al Ple.
Però la secretaria de l'Ajuntament no té un expedient electrònic complert que pugui
enviar als regidors, ha de buscar al registre d'entrada o dins la xarxa, als ordinadors de
cada treballador cada document, per tal de formar un expedient electrònic. Aquesta
tasca pot ocupar, a la secretaria de l'Ajuntament un o dos dies de treball, amb el
enorme cost que això comporta. Recordem que, per temes de seguretat, no es pot
donar accés a tots els ordinadors a tots els treballadors.
Hi una altra opció, que és escanejar els documents de l'expedient en paper abans del
Ple, però això ocupa, com a mínim, una jornada de treball, d'una persona de
secretaria, però, si el Ple té més de deu punts en la part resolutiva, sovint s’ocupen
dues jornades i, desprès, s'han d'enviar als regidors dividits en paquets petits per tal
que els hi arribin, ja que d'altre manera col·lapsa el sistema, i si la documentació inclou
figures de planejament, la tasca esdevé molt difícil i costosa.
Aquesta qüestió del cost ja se’ls hi va explicar en el passat Ple.
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A tot això existeix la possibilitat que en alguna part del procés algun document quedi
sense escanejar-se i no sigui enviat per correu electrònic als grups municipals. Fet que
s’aprofitarà, des de l’oposició, per fer critica estèril, més enllà de valorar tot l’esforç i el
cost que representa haver pogut acabar tot aquest procés.
Per tant, no existeix la possibilitat de donar a la tecla excepte en les propostes de les
comissions informatives.
Per altra banda, ja se’ls hi ha dit, de múltiples maneres, que s’està treballant per
aconseguir un sistema informàtic que millori aquest procés, i molts altres, i que permeti
reduir costos, al mateix temps que millorar la claredat, la transparència i la informació
que es facilitarà no només als grups municipals sinó també als vilatans.
Però ara és un temps d’esforços i sacrificis. Esforços i sacrificis que vinculen a tothom,
no només als ciutadans i als grups que estan govern. També vinculen als grups de
l’oposició. Tampoc és el moment de demanar determinats privilegis per determinats
grups o col·lectius. De tothom s’espera molta més responsabilitat.”
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ EL DEBAT DEL PLE ES
CENTRI EN POLÍTICA LOCAL I NO ES DIGUI QUE “ESPANYA ENS
ROBA”.
Es retira per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Planas.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE L’AFECTACIÓ DE LA
DECISIÓ DEL GOVERN ESPANYOL DEL PP TINDRÀ SOBRE L’IBI
MUNICIPAL.
La Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“En el passat Ple Extraordinari del dia 29 de desembre, aquest Ajuntament va aprovar
definitivament les ordenances fiscals, d'entre les quals s'ha de remarcar una reducció
de l'IBI d'un 2,5% que, tenint en compte l'IPC, comporta una reducció efectiva de la
pressió fiscal que depassa el 5,5%.
El primer Consell de Ministres del nou Govern del senyor Rajoy ha establert que l'IBI
s'apujarà un 10% per aquest any 2012, amb efectes des de l'1 de gener passat, per
sobre d'allò que tinguin establerts els ajuntaments.
Això posa en dubte la baixada que ha aconseguit aquest Ajuntament i farà, sens
dubte, que els ciutadans vegin incrementat el seu rebut d'IBI contràriament a la que ha
estat la voluntat d'aquest Govern.
Atès l'enrenou i confusió general que aquestes dues decisions simultànies, l'una de
baixada i l'altra de pujada, poden provocar en els nostres veïns, l'Assemblea de la
CUP d'Arenys de Munt pregunta al Govern de quina manera repercutiran aquestes
dues decisions en l'import de l'IBI que els nostres veïns hauran de pagar aquest any
2012.”
El Sr. Alcalde respon textualment: “Certament, en el BOE de 31/12/2011 es publicava
el RD-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic.
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L’art. 8 d’aquesta norma preveu l’aplicació transitòria i excepcional, durant els exercicis
2012 i 2013, per als immobles urbans, d’un increment dels tipus impositius de l’Impost
sobre Béns Immobles que té en consideració l’any d’entrada en vigor de la
corresponent ponència total de valors del municipi.
Al municipi d’Arenys de Munt, tenint en compte que la seva ponència de valors es va
aprovar l’any 1.999 i, per tant, amb anterioritat al 2002, li és d’aplicació l’apartat 1.a) de
l’esmentat art.8. Segons aquest, els tipus de gravamen aprovats per als béns
immobles urbans amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn al 2012 i 2013,
resultaran incrementats en un 10.
Així mateix, vist que no ha existit cap altra ponència de valors total aprovada amb
posterioritat, aquest increment és d’aplicació a la totalitat dels immobles urbans del
municipi.
Cal tenir en compte, però, que el mateix art. 8 disposa en l’apartat 2 que quan el tipus
aprovat pel municipi per al 2012 o 2013 fos inferior al vigent al 2011, la base sobre la
que s’aplicarà l’increment serà el tipus vigent al 2011. Aquest és el cas d’Arenys de
Munt, que tenia aprovat per al 2011 un tipus del 0,80 i que pel 2012 el Ple va aprovar
reduir-lo al 0,78. La base sobre la que caldrà aplicar l’increment del 10% serà, doncs,
la del 2011.
Per tant, pel que fa al municipi d’Arenys de Munt, l’aplicació del RD-llei 20/2011
comporta l’augment del tipus impositiu de l’Impost sobre els béns immobles urbans en
un 10%, essent la base on s’ha d’aplicar el tipus vigent al 2011, que era del 0,80 %,
del que resulta un tipus aplicable per al 2012 del 0,88 % (que representa un augment
de 12,8 % respecte al tipus aprovat per l’ajuntament en Ple).
Pel que fa al 2013, tal i com es dedueix de l’apartat 2 de l’art. 8, serà d’aplicació el
10% sobre la mateixa base del 2011, esdevenint, per tant, el 0,88 % novament el tipus
a aplicar.
Aquest Ple va aprovar el passat 29 de desembre una reducció efectiva de l'IBI que
rebaixava la pressió fiscal en més d'un 5% als vilatans d’Arenys de Munt. L'Ajuntament
estima que això hauria comportat que a prop d’uns 200.000 euros s’haurien quedat a
les butxaques dels nostres veïns.
Sembla que això no era de l'agrat d'alguns dels partits de l'oposició d'aquest
Ajuntament que van votar en contra de l’aprovació de les Ordenances Fiscals que
possibilitaven aquesta rebaixa de la pressió fiscal.
Al mateix temps, aquesta decisió implicava un esforç important pel Govern de
reestructuració de totes les despeses municipals per ajustar-se a aquesta rebaixa de la
pressió fiscal.
La mesura adoptada el 30 de desembre pel nou govern del PP comportarà ara que els
nostres veïns hagin de pagar més de 500.000 euros d’allò que s’havia aprovat
inicialment per aquest Ple. I això aquest Ajuntament, ni tampoc cap altra en tot el país,
ho podem evitar.
A Arenys de Munt s'havia aconseguit una disminució de la pressió fiscal d'un 5,6%
gràcies a una acurada gestió dels recursos de l'Ajuntament, gràcies al sacrifici dels
seus funcionaris i treballadors i gràcies, també, a la complicitats de molts veïns i
veïnes. Ara, però, tot això se'n va en orris. Ara la pressió fiscal quedarà incrementada
en un 12,8% gràcies a les mesures adoptades pel PP.
Potser aquest increment de la pressió fiscal sí compta ara amb el vist i plau dels grups
de l'oposició.
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Els nostres veïns i veïnes, malgrat els intents d'aquest Govern, veuran incrementat el
seu rebut de l'IBI. Aquesta és una mesura transitòria que s'aplicarà aquest exercici
2012 i al següent 2013. Per al 2014 es preveu, si no hi ha noves sorpreses, que es
retorni a la situació original, fent llavors efectiva la rebaixa del nostre IBI, la que es va
aprovar definitivament el passat 29 de desembre.
Evidentment els nostres veïns i veïnes mereixen una explicació clara i contundent:
L'Ajuntament ha abaixat l'IBI i el govern de l'Estat l'ha apujat durant dos anys.
Això no deixa de preocupar a aquest Ajuntament per la pressió fiscal que comporta
però haurem de veure-ho com un mal menor, ja que només s’apujarà l’IBI un 10%
gràcies al fet que vam aprovar una rebaixa. Alguns municipis veïns havien fet pujades
de l'IBI d'entre un 10 i un 15%. Ara, els seus veïns veuran una pressió fiscal final entre
un 20% i un 25%. En alguns casos serà superior. Aquesta serà en els propers dies
una situació que anirà generant una importantíssima conflictivitat social que veurem a
on ens porta.
De moment, a Arenys de Munt, aquest tsunami ens afectarà però podrem sobreviure'l.
A d'altres municipis els engolirà, no als seus ajuntaments que nedaran en l’opulència,
però sí als seus veïns i veïnes. El 10% que els nostres veïns veuran serà de riure
envers els 20 o 25% d'altres municipis propers.
Així és com ens afectarà la mesura establerta pel nou govern del PP.”
14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ L’AJUNTAMENT
SOL·LICITI UNA SUBVENCIÓ PER A LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL
DE LA RIERA A LA PROPERA CONVOCATÒRIA PUOSC.
El regidor Sr. Rabasseda formula el següent prec:
“Vist que aquest any finalitza la planificació 2008-2012 del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC).
Atès que en els propers mesos serà publicada la nova convocatòria per a sol·licitar
subvencions dins aquesta línia d’ajuts PUOSC.
Atès que ajuts PUOSC atorgats dins del programa d’equilibri territorial, per exemple,
permeten complementar ajuts del programa general, de manera que és possible
assolir finançament d’inversions fins al 95% del cost de l’obra.
Atès que considerem que Arenys de Munt ha de prioritzar la urbanització superficial de
la Riera.
Demanem a l’equip de govern que sol·liciti una subvenció per a la urbanització
superficial de la Riera a la propera convocatòria dels ajuts PUOSC.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr Molons, respon que tal i com
està la situació poder aconseguir 95% de finançament el sembla agosarat, i tampoc
sabem exactament com serà el nou PUOSC, però per informacions que ens han
donat, sembla que també podrà ser que hi hagi una línia destinada a despeses
corrents i, si és així, agafar un ferm compromís li sembla difícil, però sí que s’estudiarà,
ja que estava en els programes electorals de la CUP i CIU. Però insisteix que es
demanarà només si es pot. Recorda que una altra forma de completar les aportacions
són les contribucions especials. Explica que ha tingut una reunió amb la directora
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territorial que s’ocupa del PUOSC i aquesta s’ha posat a disposició, però li ha dit que
serà difícil aconseguir un altre finançament alt, tal i com estan les coses.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI L’EQUIP DE
GOVERN TÉ CONSTÀNCIA DE QUÈ ALGUNS CAIXONS DE FORMIGÓ
DE LA CANALITZACIÓ DE LA RIERA S’HAGIN DESENCAIXAT.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Vist que el 7 de setembre de 2010 aquest Ple va acordar no recepcionar l’obra de
canalització de la Riera fins que no millorés la seva funcionalitat i sol·licitar al Ministerio
de Medio Ambiente el compromís formal i per escrit de què no considerarà finalitzada
l’obra de canalització fins que l’empresa constructora no hagi esmenat el conjunt de
punts dèbils de l’obra detectats arran la rierada del 29 de juliol de 2010.
Atès que des del Govern municipal s’ha manifestat repetidament que “el seguiment del
projecte de canalització de la riera ha estat constant” i que sempre hi ha hagut una
presència de tècnics municipals, supervisats per l’estructura política, per tal de garantir
que l’obra de canalització es fes d’acord amb el projecte i ben feta.
Preguntem a l’equip de govern si té constància de què alguns caixons de formigó de la
canalització de la Riera s’hagin desencaixat i si té previst realitzar una inspecció al
respecte abans de recepcionar l’obra.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que no hi ha
caixons desencaixats, només hi ha algunes juntes per reparar i que estan documentats
fa mesos i està enviat l’informe a l’ACA al respecte. Es tracta d’una zona en la qual
quan es va fer el segellat dels calaixos va haver-hi tempestes i molta pluja i l’empresa
ja va dir que ho hauria de reparar (en cas de caixons desencaixats es farien vorans de
4 metres) i, tal i com s’apunta en la pregunta, no és recepcionarà fins que tot estigui
correcte.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUINS SÓN ELS
OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL GERENT I AMB QUINS INDICADORS
DE GESTIÓ QUANTIFICABLES ESTÀ PREVIST MESURAR-LOS.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Vist que el Govern municipal ha aprovat en el pressupost 2012 una partida de 64.000
€ en concepte de retribucions per al gerent de l’ajuntament.
Atès que l’alcalde ha explicat que una part d’aquests 64.000 € és en concepte de salari
i, la resta, en funció de l’assoliment d’objectius.
Atès que considerem que la gestió municipal a través d’un model gerencial ha de
definir uns objectius generals per al lloc de treball del gerent i, a més, una sèrie
d’indicadors de gestió quantificables que permetin valorar el seu assoliment. Com a
exemple d’indicadors quantificables podem citar: temps de resposta a les peticions
ciutadanes a partir l’establiment de la figura del gerent, nombre de queixes registrades
a l’ajuntament, estalvi energètic aconseguit en les dependències municipals,
absentisme registrat en el conjunt de la plantilla, etc.
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Atès que per a poder valorar l’assoliment d’objectius cal disposar dels valors dels
indicadors de gestió i fixar a priori què ha d’aconseguir el gerent (per exemple, que les
hores d’absentisme es redueixin en un 10% o que el temps de resposta en la
tramitació de llicència d’obertura d’establiments es redueixi en tants dies).
Preguntem a l’equip de govern quina part dels 64.000 € de retribució va lligada a la
consecució d’objectius, quins són aquests objectius i quins indicadors quantificables
han acordat a priori.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix la següent resposta: “En la Llei
de Bases del Règim Local i en el Reglament d’Organització i Funcionament dels ens
locals determinen que la funció principal dels grups polítics de l’oposició consisteix en
efectuar el control i la fiscalització de l’acció de govern en l’àmbit de l’acció política. En
el cas de la pregunta que efectua ERC es demana informació sobre una part de l’acció
de caràcter tècnic.
D’acord amb aquest Reglament, Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre”, en
l’apartat “Drets dels Regidors en l’exercici del seu càrrec” lletra b), s’especifica que
aquests tenen el dret següent:
“Dret a assistir a les sessions del Ple, i d’altres òrgans, i a obtenir la informació
necessària per realitzar la seva funció”.
Aquest dret engloba, a la vegada, els següents:
• Dret a ser convocat (art. 80-ROF)
• Dret a conèixer l’Ordre del dia (art. 80-ROF)
• Dret a disposar d’expedients i documents (arts. 14 y 16-ROF)
• Dret a ocupar cadira a la Sala de Sessions (art 89-ROF)
• Dret a sol·licitar la declaració d’urgència (art. 82-3º-ROF)
• Dret a sol·licitar que un assumpte quedi sobre la taula o sigui retirat (art. 92ROF)
D’acord amb aquest “Reglament” respondre a la pregunta de quina part de la retribució
del personal va lligada a la consecució d’objectius, quins són aquests objectius i quins
indicadors quantificables han acordat a priori no forma part dels drets dels regidors.
Altra cosa es que, voluntàriament i en exercici de transparència, el Govern respongui
que el gerent de l’Ajuntament d’Arenys de Munt té acordat percebre un sou igual que
el que ja cobrava per desenvolupar les seves funcions a l’empresa municipal GUSAM
S.A. L’import és de 53.194,80 euros anuals.
Tanmateix, el seu acord de nomenament contempla què: el sou es composarà d’una
part variable què aquesta serà abonada en concepte de productivitat discontinua en
funció de la seva assistència a reunions en les que sigui convidat expressament per
l’Alcalde President, percebent uns imports que s’equiparen als imports fixats per a les
assistències de càrrecs electes de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Tanmateix, la partida pressupostària que es contempla al pressupost per a l’exercici
2012 contempla un import superior en tant que els seus honoraris poden
complementar-se amb una part de variables en concepte de productivitat discontinua i
flexible que es centra en el compliment d’objectius amb base qualitativa envers a
indicadors quantitatius.
En aquest sentit, es remarca que el Govern considera que bona part d’aquests
objectius ja han estat assolits.
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Les funcions del gestor, sota la dependència jeràrquica de l’Alcalde, són diverses. La
principal i prioritària consisteix en la de fer d’enllaç entre l’àmbit polític i l’àrea executiva
de caràcter tècnic de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a més de les següents:
• Efectuar la direcció tècnica superior de tots els serveis municipals.
• Participar activament en la definició i implantació de les polítiques municipals,
des de l’assessorament, la formulació, l’execució i la integració.
• Dissenyar estratègies de cohesió e interrelació entre els diferents agents que
interactuen en l’àmbit de la gestió pública municipal, dintre del context polític,
legal social, tecnològic i financers.
• Participar en el disseny de plans estratègics, la seva implantació i seguiment.
• Participar en l’elaboració i gestió del pressupost municipal, així com en el seu
seguiment i control de les modificacions.
• Dissenyar procediments i cursos d’acció que permetin l’assoliment dels
objectius institucionals.
• Cohesionar i integrar dels diferents grups i processos.
• Gestió eficient dels recursos existents dintre de la Institució i atraure recursos
externs (financers i prestacions), per aconseguir els objectius i les polítiques
públiques”.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ AMB
L’ESCOLA BRESSOL TANCADA DEL 7 A L’11 DE DESEMBRE LA
CALEFACCIÓ HI ESTAVA FUNCIONANT COM SEMPRE.
La regidora Sra. de la Iglesia formula la següent pregunta:
“Atès que tots els grups municipals ens hem manifestat a favor de l’estalvi energètic i
la sostenibilitat mediambiental.
Vist que l’escola bressol municipal va estar tancada per vacances del 7 a l’11 del
passat mes de desembre i que, tanmateix, la calefacció del conjunt de les
instal·lacions hi va continuar funcionant de manera habitual.
Preguntem a l’equip de govern perquè es va produir aquesta situació, quin és el cost
aproximat de 5 dies de calefacció a l’escola bressol municipal i quines mesures han
emprès amb l’objectiu que no es torni a produir aquesta situació.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “En
primer lloc, cal fer un aclariment perquè la informació que teniu no és del tot correcta:
l’Escola Bressol el dia 7 de desembre estava en funcionament. Aquella setmana
l’Escola va estar en funcionament els dies 5 i 7; el 6 i el 8 eren festius, i el dia 9 el van
triar com a lliure disposició. Així doncs, l’Escola va estar tancada del 8 a l’11 de
desembre, i no pas del 7 a l’11.
Segons el Decret 352/2004, de 27 de juliol, s’estableixen les condicions
higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi (malaltia infecciosa
causada per bacteris que pot derivar en una pneumònia; associada, entre d’altres, a
les instal·lacions d’aigua calenta amb recirculació). L’article 5.1.d) estableix que la
instal·lació ha de permetre que l’aigua arribi als 70º.
Per tant, l’aigua s’ha de mantenir a aquesta temperatura per evitar brots de
legionel·losi.
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La caldera està programada per funcionar entre 2/4 de 8 del matí i les 6 de la tarda. Té
2 posicions: la d’hivern i la d’estiu. La posició d’hivern fa que l’aigua de l’acumulador es
mantingui a 80º i posa en marxa la calefacció; la posició d’estiu manté l’aigua a 80º,
però no posa en marxa la calefacció.
El que fan els operaris de la Brigada és posar la caldera en posició d’estiu l’últim dia
lectiu de la setmana, per així mantenir l’aigua a 80º i que no s’engegui la calefacció;
els dilluns al matí, canvien la posició d’estiu a la posició d’hivern per tal que s’engegui
la calefacció.
És per aquest motiu que durant el cap de setmana es veu fum que surt de la xemeneia
de l’escola.
Si es parés la caldera durant el cap de setmana, el dilluns al matí es trigaria unes 3
hores a escalfar-se i fer la purga necessària per evitar el risc d’infecció de legionel·losi
a la instal·lació. A més a més, deixaríem sense aigua calenta l’escola durant aquestes
hores, i el cost d’energia i de temps de la Brigada seria més elevat que no pas el cost
que representa mantenir-la engegada el cap de setmana, que és mínim.
Durant la setmana del 5 a l’11 de desembre la caldera va funcionar de la següent
manera: del 5 al 7 en posició d’hivern –aigua a 80º+calefacció- i del 8 a l’11 en posició
d’estiu –aigua a 80º i no calefacció-.”
18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC A L’EQUIP DE GOVERN I AL SR.
ALCALDE SOBRE LA POSSIBILITAT DE RÈPLICA A LES PREGUNTES
DEL PLE.
Com que regidor Sr. Morell no ha pogut venir el Sr. Alcalde llegeix:
“El grup polític del Partit dels Socialistes de Catalunya d’Arenys de Munt som
coneixedors de la voluntat de l’equip de govern en quan a crear espais de participació
ciutadana, cosa que compartim plenament
Atès que els regidors/regidores d’aquest ajuntament són els representants legals,
escollits democràticament pels veïnes/es d’Arenys de Munt, volem reivindicar el Ple
municipal com a òrgan de Participació Ciutadana en tots els seus punts de l’Ordre del
dia
Són coneixedors del R.O.M. i les seves referències al respecte, així com de la Nova
Ordenació del debat al Ple elaborat dins aquesta legislatura
Però també us volem transmetre el desig de participar més activament dels nostres
veïns/es a través dels seus representants sent aquest un espai apropiat, directe i
democràtic. No volem decebre’ls ni deixar de banda el nostre compromís amb ells,
qüestió que esperem tampoc faci l’equip de govern.
Atès que qualsevol Reglament i/o Ordenació és susceptible de canvi sempre que hagi
la voluntat de fer-ho.
Vist que alguna vegada la pregunta feta no s’ha entès correctament i per tant la
resposta no se correspon amb l’argument i no hem pogut fer l’aclariment per la manca
de rèplica.
És per tot això que us demanem tingueu molt en compte aquests arguments, i
negociem o acordem com a mínim un torn de rèplica en les preguntes per aquells/es
regidors/es que ho demanin.”

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

El Sr. Alcalde diu textualment: “Mitjançant el ROM, a l'any 2000, es va regular
el conjunt d'òrgans a través dels quals s’exerceix el Govern i l'Administració de
l’Ajuntament d'Arenys de Munt, amb especial deteniment en la definició dels actors i en
la composició, competències i actuació dels òrgans principals, introduint las normes
necessàries que pretenien evitar buits i especialment fomentar la qualitat democràtica.
En aquesta legislatura, al contrari del que diu el prec, no s'ha ordenat el debat de
forma diferent, sinó que s'ha intentat aplicar el ROM conforme als termes que es
va redactar a l'any 2000 i que va ser aprovat per dotze vots dels tretze possibles que
formaven el Ple. En aquell moment el ROM es va realitzar amb les novetats de:
ordenar el debat al Ple, regular la Junta de Portaveus i els grups municipal, tal i com
s’especificava en l'informe de secretaria de data 28/08/2000.
En aquell moment tothom va coincidir que el compliment d’aquest ROM tenia com a
objectiu no allargar els Plens com succeïa en el passat. És el mateix objectiu en el
qual hem coincidit tots els grups polítics per aquest mandat.
Per això, començar a fer repreguntes de cada una de les preguntes formulades
suposaria un canvi del Reglament Orgànic que ha de ser tractat amb cura, estudiant
les conseqüències, per no crear greuges entre els grups polítics.
Per altra banda, s’ha de dir que aquest Govern i aquesta Alcaldia han tingut la voluntat
de fomentar la claredat, la transparència i el debat democràtic possibilitant que a l’últim
torn de ‘PRECS I PREGUNTES’ es pugui fer-ne alguna que possibiliti clarificar alguna
dada que no hagi quedat gaire clara amb anterioritat. Fet aquest que representa una
novetat respecte a anteriors mandats en què aquesta possibilitat no existia.
Per tant, el que vostès estant demanant és una qüestió que ja es pot realitzar durant
aquest mandat. Ara només es tracta de fer-ne ús. Però tenint en compte que la
informació que es facilita en un Ple ha de ser fidedigne i s’ha d’ajustar a la realitat, per
tant és possible que es necessiti un temps per poder-la aconseguir.”
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LES BOSSES
D’ESCOMBRARIES.
Com que regidor Sr. Morell no ha pogut venir, aquesta pregunta la llegeix la Sra.
Carreras que especifica que aquesta i la següent seran respostes per la regidora Sra.
Vázquez de forma conjunta i per això, les llegirà una a continuació de l’altra:
“Atès que la salut i salubritat pública és i ha de ser un punt important a tenir en compte
per la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes d’Arenys de Munt; i per aquest motiu és
una obligació establerta legalment a l'ens local que és el Govern Municipal.
Atès que una manca de recollida de bosses d’escombraries i la seva permanència als
carrers de la nostre vila, pot ocasionar problemes sanitaris a més d'ocasionar una
sensació de deixadesa i de poble brut.
Atès que és lamentable com carrers tant importants com Panagall, Av. Sant Jordi, Av.
de la Pau, entre d’altres, en les quals diàriament circulen moltes persones i vehicles,
diàriament existeixen gran nombre de bosses d'escombraries per terra, deixades a
deshora i moltes d’elles a més a més trencades, amb tota la brossa del seu interior
escampada per terra.
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Atès que això representa una feina més per a la brigada, actualment sota mínims de
personal, que ara ha d’assumir el que abans feia l’empresa de recollida de brossa, que
pensem, ha estat una retallada de servei al poble d’Arenys de Munt i que augmentant
aquesta feina a la brigada, deixaran de fer o enrederir d’altres útils al poble.
Per això pregunten quina actuació farà l’actual equip de govern per evitar la deixadesa
als carrer d’Arenys de Munt de la recollida de brossa.”
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LES PAPERERES.
“Atès que últimament el poble d’Arenys de Munt presenta problemes amb la recollida
o neteja de papereres.
Atès que les papereres estan essent objecte d'un ús abusiu per part de determinats
vilatans, que les utilitzen per deixar les bosses d’escombraries a qualsevol hora del
dia, deixant aquestes papereres inutilitzables per a la seva finalitat, que és la de
dipositar petits residus. A tall d'exemple, papereres com la de carretera Sant Celoni,
Av. Sant Jordi, Panagall, Av. de la Pau, Sant Carles, Plaça Església, entre d’altres,
pateixen aquesta situació, arribant moltes d’elles fins i tot a tenir diverses bosses al
costat a terra.
Atès que la brigada recull quasi diàriament aquestes papereres i que el problema no
és només la manca de manteniment, preguntem:
Quines mesures pensa emprar l’actual equip de govern per solucionar aquest
problema que hi ha al poble d’Arenys de Munt.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, respon: “Les
situacions plantejades a la pregunta 19 i 20 són degudes a què encara hi ha en
algunes zones veïns que treuen la bossa de la recollida porta a porta de manera
incorrecte. Ja sigui fora d’horari o per treure una bossa d’escombraries amb els residus
barrejats, sense separar les diferents fraccions segons el calendari porta a porta.
Els escombriaires no recullen les bosses mal tretes perquè no es poden barrejar amb
la fracció correcta, cosa que també penalitzaria a planta de reciclatge la nostra
recollida per un augment dels impropis, i que vers als veïns que ho fan correctament
tampoc seria just.
És per això que durant el mes de novembre l'Ajuntament d'Arenys de Munt va
començar una campanya d'inspecció dels abocaments de brossa que es fan al carrer
en aquelles zones del poble on la recollida és porta a porta, incidint principalment en
les bosses que es treuen incorrectament i que es senyalitzen amb una etiqueta de
color groc i les bosses que es deixen dins les papereres o al costat de les papereres i
dels contenidors de vidre.
Fins al moment, l’Ajuntament ha obert 10 expedients informatius a ciutadans i
activitats. Les infraccions detectades incompleixen l’ordenança municipal de recollida
de residus i la Llei de residus (bosses d’escombraries a dins o al costat de les
papereres; pots de pintura o residus industrial en les àrees de recollida selectiva
domèstica, etc.).
Un cop detectada una bossa d’escombraries domèstica o residu comercial o industrial
abandonat, el procediment que es segueix és: la brigada obre les bosses i busca
qualsevol cosa o objecte que pugui identificar qui l’ha tret, llavors es truca a la Policia
Local que és la que té presumpció de veracitat i fa les fotografies pertinents.
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L’ajuntament amb una prova fotogràfica notifica al responsable els fets i la proposta de
sanció, indicant que el responsable té un termini màxim de 8 dies per fer al·legacions i
aportar proves, si s’escau. Si hi ha al·legacions es valora i es determina si es tanca
l’expedient sancionador i si s’escau es fa efectiva la multa.
Les infraccions poden comportar una sanció mínima de 75 euros per a domèstics i 150
euros per a comercials. En el cas d’industrials les multes poden arribar fins als 60.000
euros, segons la Llei de Residus de Catalunya.
I per altra banda, un dels peons del Pla d’ocupació local iniciat el 30 de desembre
realitzarà tasques de manteniment, control i informació d’àrees de recollida selectiva i
recollida de papereres”.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE ELS FORATS A LA
PLAÇA.
Com que regidor Sr. Morell no ha pogut venir, la regidora Sra. Carreras llegeix:
“Atès que potser en l'anterior Ple l'Equip de Govern no va entendre l'objecte concret de
la pregunta formulada per la nostra Agrupació, tenint en compte la resposta emesa per
aquest.
Atès que entenem que fer una plaça nova o canviar-li el paviment o rajoles és una
despesa molt elevada atenent la precària situació econòmica de l'Ajuntament, i que
aquest no era l'objectiu de la nostra pregunta sinó el realitzar una actuació concreta
per part del paleta de la brigada per evitar futurs sinistres que puguin causar lesions
personals a vilatans/es del nostre poble.
Per tot això, i sense ànim de ésser repetitius re-formulem de forma més explícita la
pregunta en el sentit de preguntar si pot anar el paleta de la brigada a la plaça de
l’Església a tapar els forats que hi ha amb una mica de ciment o altre material perquè
els vilatans i les vilatanes no tinguin els perill de caure i patir lesions.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, llegeix: “Hem preguntat
als tècnics municipals i m’expliquen que al tractar-se la Plaça d’un paviment continu la
solució de tapar només els forats no es possible, ja que si no es fa a cada forat un
perímetre més gran per poder fer més ampla i més fonda l’actuació, no serviria de res
ja que amb els canvis de temperatura ‘el porlant’ o materials d’aquests tipus que s’hi
posés es trencaria i saltaria de nou.”
22. PREC I PREGUNTES
El Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que li agradaria fer un incís sobre el punt 13,
respecte a l’IBI, i diu textualment: “Com molt bé saben les herències es paguen i molt
cares, obligat a fer coses que no vols fer.
M’agradaria afegir que el Partit Popular és el primer en posar-se les mans al cap i
pensar que per culpa de la incompetència del PSOE, dient que deixarien un dèficit del
6% i ens el trobem al 8,2%, que han deixat la Seguretat Social deficitària, entre
d’altres. Pitjor no es pot fer. Però per part nostra pensem que això demostra per què
ens han votat els ciutadans, perquè governem i arreglem tots els desastres que ha
comportat el mandat del PSOE, no ens queixem, ni posem excuses. El que estem fent
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és governar, encara que això impliqui demanar fer uns sacrificis a tots els ciutadans i
recordar que la pujada de l’IBI és una mesura excepcional i momentània. Nosaltres
estem fent els esforços per poder seguir pagant les prestacions socials per atur, pagar
les jubilacions i pujar-les un 1%, les coses ben fetes tenen un cost i nosaltres sabem
que el prioritari és poder tornar a donar els serveis que es mereixen els ciutadans i no
el desgavell que hi ha hagut fins ara.
Que vostè millor que ningú sap el que és trobar una herència que lacra tot els
projectes i afecta a l’hora de donar serveis. És per això que crec que ens en sortirem,
perquè sabem quin camí hem de prendre. I tenim molt clar cap a on anem. Buscar les
solucions per tornar al bon camí i si és amb consens entre totes les forces polítiques,
millor que millor.”
El regidor Sr. Sánchez diu, en relació a la pregunta sobre els indicadors del gestor,
que independentment del que digui la llei, la seva obligació com a regidor és preguntar
i si preguntar al govern és il·legal, com la moció que van fer, això no li importa i
continuarà preguntant.
El Sr. Alcalde diu que li han respost.
El Sr. Sánchez diu que només li han donat les tasques.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual
cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.
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