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ACTA NÚMERO 2/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia nou de febrer 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 DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes.
Abans de la discussió del punt, el Sr. Elies Surroca ha demanat la paraula segons
determina el reglament de participació i el ROM tenint dret a una intervenció de cinc
minuts. Pren la paraula i diu:
“Abans de començar la presentació de les meves al·legacions, voldria si el Sr. Alcalde
m’ho permet, fer un parell d’observacions sobre la participació ciutadana. Avui jo puc
intervenir al Ple per presentar les meves al·legacions al pressupost municipal, gràcies
a què tenim un excel·lent Reglament de Participació Ciutadana que regula aquesta
possibilitat, però que en cinc anys que té d’existència gairebé ningú o potser ningú
n’ha fet ús. Tot i que a part de poder participar als Plens, també regula altres formes
de participació molt importants i que, tal com he dit en diferents ocasions, s’haurien de
potenciar i promocionar amb més convicció. Sé que, el que jo vingui a presentar avui
al Ple les meves al·legacions no farà canviar la decisió de l’Equip de Govern, però, sí
que pot servir d’exemple per altres vilatans i animar-los a fer el mateix, sempre que
tinguin alguna cosa a dir sobre els temes que es tracten al Ple. Passem, doncs, a les
al·legacions:
És evident que la situació de les arques municipals, que han motivat tota una sèrie de
retallades al pressupost municipal d’aquest any 2012, no permet fer gaires filigranes i
ens obliga a ajustar les despeses a tots els departaments de l’administració municipal.
Hi ha, els ingressos que hi ha, i no podem fer miracles. Només podem fer un canvi de
cromos d’una partida a l’altra, augmentant les partides que creiem prioritàries i
aprimant les que no ho són tant. Això de la prioritat, però, suposo que deu anar en
funció del que cada un entén per prioritari.
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Les meves al·legacions es concreten essencialment en proposar millores per a la gent
gran d’Arenys de Munt. Crec que és de justícia el destinar més recursos a aquest
col·lectiu que també està notant la crisi molt intensament i cal oferir-los més serveis i
més activitats d’oci o cultura.
En primer lloc, proposo que els diners pressupostats pels partits polítics amb
representació municipal (46660 E) es destinin a una activitat de caire social com per
exemple a subvencionar la tarja social del Bus per als jubilats i pensionistes - tal com
ja es va fer els anys 2008 i 2009 -. Sí que hi ha persones de la tercera edat que tenen
prou poder adquisitiu i no ho necessiten, però la majoria van més justos del que ens
pensem. Només per poder anar a l’Hospital de Mataró, i precisament la gent gran hi
hem d’anar sovint, ja ens consta 9 euros. Els pobles que havien introduït aquesta tarja
social, tot i la crisi, no l’han eliminat, tal com hem fet nosaltres. El que si fan és aplicar
diferents criteris segons la població.
En la segona al·legació demano que sigui assignada una subvenció a l’Esplai de
Jubilats per ajudar a l’entitat a poder programar activitats dirigides als seus socis, com
es feia en anys anteriors. No sé si ja estava previst que una part dels 6.000,00 euros
destinats per entitats esportives i culturals, però, en principi no consta així en el
pressupost.
En la tercera al·legació proposo augmentar la partida per activitats de la gent gran, en
general. Si comparem els 1.500,00 euros pressupostats per aquest col·lectiu amb els
4.500,00 euros de l’esport o els 12.627,00 euros per joventut, veiem clarament que la
distribució no guarda una adequada proporció entre els diferents departaments. És del
tot imprescindible que la Regidoria de la Gent Gran disposi de més recursos per la
programació d’activitats cultural i de lleure per les persones grans.
I en la quarta al·legació, demano que s’elimini la partida pel servei de mediació i
s’intenti cercar una persona que faci aquesta feina de manera voluntària o es derivi
cap al Jutge de Pau.”
A continuació, l’Alcalde pren la paraula i diu que el Reglament de Participació permet
que els ciutadans participin en els Plens i és un instrument que s’utilitza molt poc i
s’hauria de promocionar per a què tots puguin fer ús d’ell, agraeix la intervenció i
llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST
2012 I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.
“Havent-se aprovat inicialment pel Ple de data 15 de desembre de 2011 el Pressupost
per a l’exercici 2012, el qual s’ha publicat al BOP de 28/12/11, i finalitzant el termini
d’exposició pública el passat dia 16 de gener, dins el termini s’han presentant
al·legacions per part dels següents interessats:
• Sr. Elies Surroca i Campàs, mitjançant documents amb número de registre
94/2012 i 95/2012 , ambdós de 13/01/12.
• Sr. Francesc Xavier Oller i Artigas, amb núm. de Registre 102/12 de 16/01/12.
• Sr. Joan Missé i Mas, en representació de l’Entitat Urbanística de Conservació
de la Urbanització Arenys Residencial (L’Ajup), mitjançant document amb
número de registre 103/2012 de 16/01/12.
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Sr. David Giménez i Montes, en representació pròpia, mitjançant document
amb número de registre 124/2012 de 16/01/12.
• Sr. Ramon Pujol i Bayo, en representació pròpia, mitjançant document amb
número de registre 126/2012 de 16/01/12.
Considerant que tots ells estan legitimats per formular reclamacions en virtut del 170.1
del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Atès que d’acord amb l’art. 170.2 TRHL, únicament podran formular-se reclamacions
contra el pressupost pels següents motius:
“ a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix
aquesta llei.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat
local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les
quals estigui previst.”
Vista la normativa aplicable i vist l’informe d’Intervenció número 4/12 elaborat en data
23/01/12 al respecte d’aquestes reclamacions, segons el qual s’ajusten a alguna de
les causes anteriorment numerades únicament les següents:
• Al·legació presentada pel Sr. Ramon Pujol i Bayo, on sol·licita que s’incorpori
un programa d’inversions i finançament a 4 anys en compliment de l’art. 166 del
TRLHL i s’elabori un programa financer complementari consensuat amb els
grups polítics amb representació en el consistori en el pressupost municipal
2012 i que es torni a portar aquest a aprovació inicial, un cop s’hagi completat
el contingut exigible a l’expedient administratiu.
• Al·legació presentada pel Sr. Joan Missé Mas, en representació de l’Entitat
Urbanística de Conservació de la Urbanització Arenys Residencial (L’Ajup), on
fa constar que no es preveu cap despesa d’inversió a les urbanitzacions
d’Arenys de Munt, ni cap despesa per la prestació de serveis obligatoris
incomplint la normativa de règim local
• Al·legació presentada pel Sr. Ramon Pujol Bayo, on sol·licita que es modifiqui
el pressupost de despesa i la seva contrapartida per donar cobertura a la
incorporació de les amortitzacions dels préstecs derivats de les liquidacions
definitives de les Participacions en els tributs de l’Estat 2008 i 2009.
Atès que la resta de reclamacions majoritàriament recullen el que realment són
opinions, observacions, suposicions i propostes que no correspon analitzar en aquest
tràmit d’exposició pública de l’expedient, essent un resum de les mateixes el següent:
• Sr. Elies Surroca i Campàs, qui sol·licita:
1) Que es reconsideri la possibilitat de dotar una aplicació pressupostària pel
Síndic de la Vila, per la compra de material, publicació d’informació,
divulgació i promoció de la institució, per tal de facilitar i agilitzar la seva
feina.
2) Que s’hauria de suprimir l’aplicació destinada a subvencionar partits polítics
per destinar-los a activitats de caire social.
3) Que es doti d’una aplicació per subvencionar l’Esplai de Jubilats.
4) Que l’aplicació d’activitats per a gent gran és insuficient si es compara amb
les destinades a altres col·lectius.
•
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5) Que es suprimeixi el servei de mediació, o es derivi al jutjat de pau o es

•

•

•

•

_____

presti per una persona voluntàriament.
Sr. Francesc Xavier Oller i Artigas, qui sol·licita:
1) Que s’ampliï el termini d’exposició pública per presentar al·legacions en 1
dia.
2) Que se li faciliti còpia de l’annex de tot el personal per a l’any 2012.
3) Que respecte a les aplicacions de la totalitat dels orgànics, excepte el 22
(per a la igualtat de gènere) i el 33 (planificació estratègica i mobilitat), i
respecte a les previsions de l’Annex d’inversions i de personal, es
reconsiderin els imports assignats en les aplicacions, els conceptes i els
seus destins, modificant o clarificant aquests últims, i reclamant que
s’apreciï una voluntat d’estalvi.
4) Que en el pressupost d’ingressos de GUSAM es preveuen unes
transferències per estudis d’abaratiment de serveis, sense especificar a
quin tipus d’estudi es refereix, per saber la rendibilitat.
Sr. Joan Missé i Mas, en representació de l’Entitat Urbanística de Conservació
de la Urbanització Arenys Residencial (L’Ajup), qui sol·licita:
1) Que es redueixi en un 90% de l’IBI per als propietaris de les Urbanitzacions
com L’Ajup, donat que no s’efectua cap inversió.
Sr. David Giménez i Montes, qui sol·licita:
1) Que es creï una mesa local anticrisi per a elaborar el pressupost municipal i
ordenances fiscals per a futurs exercicis.
2) Que es suspengui l’aprovació inicial del pressupost per a l’any 2012 i
s’elabori un pla de viabilitat per diversos exercicis, sobre l’abast de les
retallades d’ingressos i despeses.
3) Que es modifiquin les formes i terminis en que actualment es té accés a la
documentació a consultar en processos de participació
4) Que es publiqui al web municipal l’expedient complet del pressupost, les
seves modificacions, la liquidació i de la memòria del compte general de la
corporació.
5) Que es faci un estudi de qualitat del deute financer pendent i es destini la
quantitat rebuda de 816.000€ de la Generalitat a eliminar els deutes de
pitjor qualitat.
6) Que es reflecteixin quins són els objectius a assolir pel Gerent el seu
desglossament econòmic i la seva imputació al pressupost.
7) Que l’empresa GUSAM, SA assumeixi els 400.000€ previstos per la
indemnització a SOREA en concepte d’inversions, mitjançant un
endeutament extern amb entitat financera.
8) Que l’empresa GUSAM, SA assumeixi el cost que es preveu pagar al
Consorci Congiac per l’exercici 2012 i següents.
9) Que s’elabori un pla de viabilitat de GUSAM SA amb un pla de retorn de les
subvencions rebudes de l’Ajuntament.
10) Que la transferència per a estudis d’abaratiment de serveis a realitzar per
GUSAM, SA es destini a una altra aplicació per tal que es garanteixi una
licitació pública a empreses especialitzades en aquests estudis.
Sr. Ramon Pujol i Bayo, qui sol·licita:
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1) Que s’elabori un pla d’estalvi estratègic a 4 anys, amb mesures de control
de despesa corrent amb la participació i consens dels grups polítics .
2) Que s’introdueixi un nou apartat a les bases d’execució del pressupost
2012 sobre informació pressupostària per permetre transparència en la
gestió municipal.
3) Que es creï una mesa local anticrisi per ajudar a elaborar l’esborrany del
pressupost municipal i sistematitzar aquesta dinàmica per elaborar
pressupost i ordenances municipals d’exercicis futurs.
4) Que s’acordi pel Ple remetre als grups municipals la documentació
completa en format electrònic que integri l’expedient del pressupost
municipal en un termini mínim de 15 dies abans de la celebració de la
comissió informativa.
5) Que es publiqui al web de l’expedient complet del pressupost, les
modificacions, la liquidació i la memòria del compte general.
6) Que es compleixin els terminis de presentació i aprovació del pressupostos
segons el TRLRHL per als futurs pressupostos municipals.
7) Que l’empresa GUSAM, SA assumeixi l’import de la indemnització a
SOREA .
8) Que l’empresa municipal assumeixi també el cost del Consorci Congiac per
l’exercici 2012 i següents.
9) Que GUSAM elabori un pla de viabilitat amb un pla de retorn de les
subvencions rebudes de l’Ajuntament.
10) Que es modifiqui l’Estat del deute per incloure l’amortització anticipada dels
816.000 € que es rebin de la subvenció del nou pavelló
11) Que es modifiqui el mateix document per incloure els 400.000€ que es
preveuen com a nou préstec per al pagament de la indemnització a
SOREA.
12) Que s’incorpori la part variable del sou del gerent vinculada a l’assoliment
d’objectius a les gratificacions de personal.
13) Que la transferència per a estudis d’abaratiment de serveis a realitzar per
GUSAM, SA es destini a una altra aplicació per tal que es garanteixi una
licitació pública a empreses especialitzades en aquests estudis.
14) Que s’incrementin les aplicacions per subvencions a entitats locals amb una
retallada a les subvencions a partits polítics.
Vist que com a conseqüència de l’anàlisi de les anteriors observacions es considera
oportú modificar l’Estat del Deute annex al pressupost per tal de recollir les operacions
d’amortització anticipada i de nou préstec previstes per al 2012, tot i que els estats de
despeses i ingressos ja contenen les corresponents aplicacions.
Vista la Proposta de l’Alcalde-president de data 30 de gener de 2012, i vist l’informe
emès per la Interventora de l’Ajuntament en data 23 de gener.
Per tot l’exposat, i en compliment del que determina l’art. 169 del RDL 2/2004, la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- DESESTIMAR les reclamacions que s’ajustaven a alguna de les causes
numerades en l’art. 170.2 del TRLHL, pels següents motius:
• Al·legació presentada pel Sr. Ramon Pujol i Bayo, on sol·licita que s’incorpori
un programa d’inversions i finançament a 4 anys en compliment de l’art. 166
del TRLHL i s’elabori un programa financer complementari consensuat amb els
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grups polítics amb representació en el consistori en el pressupost municipal
2012 i que es torni a portar aquest a aprovació inicial, un cop s’hagi completat
el contingut exigible a l’expedient administratiu.
Es desestima en tant que, d’acord amb l’article 166.1 del TRHL , el programa
d’inversions i finançament a 4 anys és un document potestatiu i el programa
financer complementari no és cap dels documents que formen l’expedient del
Pressupost municipal.
• Al·legació presentada pel Sr. Joan Missé Mas, en representació de l’Entitat
Urbanística de Conservació de la Urbanització Arenys Residencial (L’Ajup), on
fa constar que no es preveu cap despesa d’inversió a les urbanitzacions
d’Arenys de Munt, ni cap despesa per la prestació de serveis obligatoris
incomplint la normativa de règim local
Tenint en compte que aquesta al·legació és una reiteració a les que ja es van fer
en igual contingut en els expedients d’aprovació dels Pressupostos generals per al
2010 i per al 2011, es desestima en tant que es considera que en el pressupost
2012 tampoc s’ha omès cap crèdit necessari per fer front a obligacions exigibles,
essent les causes que ho justifiquen les que ja se’ls van notificar en resposta a
aquelles al·legacions formulades en exercicis anteriors, a les quals aquest
consistori es remet.
• Al·legació presentada pel Sr. Ramon Pujol i Bayo, on sol·licita que es modifiqui
el pressupost de despesa i la seva contrapartida per donar cobertura a la
incorporació de les amortitzacions dels préstecs PIE 2008 i 2009, referint-se a
les Participacions en els tributs de l’Estat.
Es desestima en tant que les previsions de l’estat de despeses del pressupost
2012 no es veuen afectades per la devolució de les liquidacions definitives anuals
de les Participacions en els tributs de l’Estat, les qual s’imputen amb càrrec a la
corresponent aplicació de l’estat d’ingressos.
Això és així segons la Nota Informativa 1/2010 de la IGAE, que regula el registre
comptable de les quantitats a retornar com a conseqüència de la liquidació
definitiva de les Participacions en els tributs de l’Estat; segons aquesta nota,
l’import a retornar derivat de la liquidació definitiva registra un passiu comptable,
però no obstant això la imputació pressupostària de les devolucions es fa a
l’aplicació de l’estat d’ingressos corresponent a les Participacions en els tributs de
l’Estat. Això comporta que, si bé en l’Estat del deute que acompanya el Pressupost
2012 recull aquell passiu, l’import a retornar ja ha estat minorat en la previsió
d’ingressos de l’aplicació 23.42000, que recull les Participacions en els tributs de
l’Estat per aquest exercici.
Segon.- NO ADMETRE les restants reclamacions en tant que no s’ajusten a cap de les
causes determinades en l’art. 170 del TRHL, ja que majoritàriament recullen opinions,
observacions, suposicions i propostes que no correspon analitzar en aquest tràmit
d’exposició pública de l’expedient.
Tercer.- RECTIFICAR l’Estat de Deute annex al pressupost, per tal de recollir les
operacions d’amortització anticipada i de nou préstec previstes per al 2012, de manera
que el deute viu a 31 de desembre es redueix de 4.700.109,09 € a 4.284.109,09 €,
segons el document adjunt que forma part de la proposta a tots els efectes.
Quart.- Aprovar definitivament 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

OPERACIONS
INTERNES

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

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

8.683.944,83

OPERACIONS
INTERNES

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
-

CONSOLIDAT

CONSOLIDAT
2.611.718,60
3.249.225,36
160.128,50
419.187,23
617.975,14
100,00
1.625.610,00

63.885,68

63.885,68
-

8.683.944,83
-

Cinquè.- Aprovar definitivament els documents annexos a l’expedient, la Plantilla de
personal que es detalla i les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2012:
FUNCIONARIS

GRUP

PLACES

VACANTS

Funcionaris d'habilitació estatal:
- Secretari
- Interventor

A1
A1

1
1

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

A1
A2
C1
C2
E

2
8
5
7
3

1
6
1
3

A1
A2
C1
C2

2
1
1
1

2

C1
C2
C2

1
3
12

Escala d'Administració Especial:

Serveis tècnics
- Tècnics superiors (Arquitecte)
- Tècnics mitjans (Arquitecte tècnic)
- Subescala Administrativa
- Subescala Auxiliar

Policia local
- Sergent
- Caporal
- Agents

_____
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C2

1

E

2

2

GRUP

PLACES

VACANTS

4
7
5

2
1

- Assistent social
- Treballadora familiar
- Educador social

2
1
1

1
1
1

Promoció econòmica
- Agent de Desenvolupament

1

1

Medi ambient
- Conserge Museu Fauna Vertebrada

1

1

PERSONAL DIRECTIU (GESTOR)

1

Manteniment

Educació

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

El Sr. Alcalde afegeix: “En el ple del 29 de desembre de l’any passat, en el qual vàrem
resoldre les al·legacions a les Ordenances Fiscals, ja vàrem argumentar que el fet de
desestimar les al·legacions no volia dir que no s’estigués d’acord en l’aplicació
d’aquelles propostes, que eren força interessants i que moltes creiem que es podien
incorporar.
Ara ens trobem en un situació similar. Dins dels terminis per presentar al·legacions als
Pressupostos Municipals per al 2012, s’han fet moltes propostes, molts suggeriments,
s’han expressat moltes opinions, sobre qüestions concretes o sobre qüestions més
genèriques del Pressupost, o, fins i tot, algunes han anat més enllà i són opinions o
idees abstractes al voltant de com es veu poble en qüestions particulars o en el seu
conjunt.
Algunes d’aquestes idees arriben, inclòs, a plantejar un nou model de poble o un
model de poble diferent al que tenim avui en dia. Fins i tot, algunes plantegen el tipus
de poble futur que li agradaria tenir a algun col·lectiu, encara que siguin col·lectius
minoritaris.
Per tant, en aquest procés d’al·legacions s’han abocat idees molt interessants que es
podrien tenir en compte de cara al futur, sobre com veiem Arenys de Munt i cap a on el
volem portar, però aquestes idees, aquestes projeccions de futur no són al·legacions
pròpiament dites, són propostes de futur que s’han de tractar en un procés participatiu
més ampli, però diferent al d’unes al·legacions. Un procés en el qual es puguin debatre
molt altres aspectes que els merament pressupostaris.
Per tant, el fet que avui el Govern voti en contra de l’estimació d’aquestes propostes
presentades, o no les admeti a tràmit, com és en la immensa majoria, no vol dir que no
s’estigui d’acord en tractar-les, debatre-les, ni en portar-les a la pràctica en un futur
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sinó que aquestes propostes no es poden tractar com a al·legacions presentades
contra el Pressupost Municipal.
Una al·legació és qualsevol manifestació de la voluntat d’una part interessada contra
una aprovació inicial realitzada per l’administració pels motius de legalitat taxats per la
llei, en aquest cas concret, l’art. 170 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
I que són:
a. Perquè l’elaboració del Pressupost i la seva aprovació no s’ha ajustat als
tràmits que estableix aquesta llei.
b. Perquè s’ha omès el crèdit necessari en les aplicacions pressupostaries per
complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut d’un precepte, o
compromís, legal o de qualsevol altre títol legítim.
c. Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les
quals estigui previst.
Avui el Govern sols podrà pronunciar-se sobre aquelles al·legacions que s’han ajustat
a algun d’aquests motius legals.
Les al·legacions són, doncs, peticions de rectificacions, correccions de tipus material o
jurídic sobre allò que s’ha aprovat provisionalment i que es troba en exposició pública i
que necessiten d’un informe tècnic que valori si es donen els motius determinats a la
llei per a la seva acceptació.
Per tant, fer propostes noves, en format d’al·legacions, durant la fase d’informació
pública, com s’ha fet ara per part d’alguns vilatans, a part de no ajustar-se a la
normativa, implica que es restringeixi la participació ciutadana, atès que, en el cas que
s’aprovessin i no signifiquessin petits canvis, sinó canvis substancials, ja no es
realitzaria una nova fase d’informació pública, impedint d’aquesta manera als
ciutadans ser coneixedors d’aquesta nova proposta i de la seva aplicació i poder
intercedir per canviar-la, obligant-los, en el cas que es volgués recórrer aquesta
aprovació, a anar al contenciós administratiu per intentar rectificar la nova decisió
adoptada. A no ser que es tornés a una nova fase d’aprovació inicial amb un nou
període exposició pública, la qual cosa impediria el funcionament normal de
l’organització municipal i l’aturaria durant dos mesos més.
Així, la proposta, ja sigui nova o sobre un expedient en exposició pública, que es
presenta mitjançant l’al·legació, i que no s’ajusta als motius de la legalitat vigent, no
pot ser acceptada per l'Administració, en aquest cas la local, ja que, al acceptar-la,
seria aquesta administració autora d’una il·legalitat que podria ser recorreguda en els
tribunals contra aquesta administració i no contra aquells que han induït la il·legalitat
mitjançant una proposta de millora en format d’al·legació. Encara que s’hagi fet amb la
millor voluntat possible.
Entenent que el que s’ha presentat, en la seva majoria, són propostes, idees, opinions
o suggeriments de millora i no rectificacions o correccions ajustades a la legalitat,
hauria estat molt millor presentar aquestes propostes en el procés participatiu que es
va iniciar l’1 d’agost i que va acabar el 4 de novembre del 2011. Més de 3 mesos ha
estat temps suficient per poder presentar moltes d’aquestes propostes. En aquest
sentit vull fer esment que cap de les persones que ara han presentat al·legacions
contra el Pressupost –que estan en el seu dret– no van participar en aquest procés.
Per tant, d'haver-se presentat dins d’aquell procés ara, potser, no s’hauria hagut
d’endarrerir l’aprovació definitiva del Pressupost, ni la seva incorporació en el terminis
establerts. Fet que ha implicat problemes organitzatius per l’Ajuntament. Uns
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

problemes que s’han hagut d’afegir a la resta de problemes que estem intentant
resoldre com a producte de la crisi econòmica actual.
Entre aquests problemes podem destacar que no s’han pogut pagar factures a
proveïdors i creditors (autònoms, petits empresaris i comerços d’Arenys de Munt), que
dins de la planificació establerta estava previst pagar-los a finals de gener, amb la
incorporació del Pressupost pel 2012. Ara, no han cobrat i s’hauran d’esperar fins a
finals de febrer, comptant que no hi hagi cap altre entrebanc.
D’aquesta forma també s’ha malbaratat tot l’esforç invertit, per tots els departaments
de l’Ajuntament, per tal de tenir a punt el Pressupost del 2012 en els terminis
establerts. Un esforç, un treball, que s’ha fet perquè es considerava necessari posar
dins de l’ordre lògic i necessari tota la casuística pressupostària, per no afectar ni a
proveïdors, ni els serveis, ni altres ens depenents de l’aprovació pressupostària per
regularitzar les seves situacions econòmic/financeres. I en aquest sentit no podem
oblidar, l’esforç i la generositat d’aquest Govern que en sis mesos s’ha vist abocat a
realitzar dos pressupostos municipals per tal de regularitzar tota aquesta situació.
Posaré un exemple molt clar, que molts veïns estaven esperant: la poda dels arbres
que s’havia d’haver començat aquest febrer, si tot hagués anat amb una certa
normalitat, no s’ha pogut fer perquè no tenim el Pressupost aprovat de forma definitiva.
Exemples com aquest en trobaríem molts altres.
Per evitar aquestes situacions, de cara al futur introduirem mesures correctores.
Per tant, aquestes propostes que ara s’han presentat, en tant que propostes, no es
poden desenvolupar en un procés de resolució d’al·legacions, en què, aquestes, han
de dir si s’està incomplint la legalitat vigent d’allò que s’ha aprovat.
També hem de dir que, en el cas que haguéssim pogut valorar la possibilitat
d’incorporar totes aquestes propostes al Pressupost 2012, hauria estat força complex
ja que s’han de treballar detalladament i de forma minuciosa.
No n’hi ha prou a fer la proposta sinó que, posteriorment, s’ha d’estudiar com afecta a
l’equilibri pressupostari i com afecta a la resta d’aplicacions que sí que estan
degudament dotades. Fins i tot, en algunes de les propostes presentades s’hauria
hagut de fer un estudi previ si s’ajusten o no a la legalitat vigent. Fet que hauria
comportat un endarreriment encara més gran.
Malgrat això, hem de dir que el procés participatiu per al Pressupost del 2013
començarà el proper dijous, 16 de febrer i que acabarà el proper 24 d’agost –hi haurà
més de 6 mesos per fer propostes–. I totes aquestes propostes, idees, opinions,
suggeriments es poden presentar ja en aquest nou procés participatiu i estarem molt
satisfets de poder-les tractar amb més temps i amb els estudis adequats, poder-les
exposar públicament i que tothom o tots els vilatans que ho desitgin puguin expressar
les seves opinions sobre elles.
El resum de tot plegat és que el Pressupost pel 2012 s’ha fet correctament i d’acord
amb la legalitat vigent i que també s’ha realitzat un procés participatiu que podia haver
estat molt més profitós del que ha estat, especialment per part de les persones que
han volgut fer aportacions dins del període d’al·legacions.“
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que avui es votarà la desestimació
d’al·legacions malgrat que s’han fet propostes interessants per millorar al pressupost,
però que endarrereixen el procés d’aprovació, i recorda que una de les causes
d’endarreriment és que es va presentar fora de termini per a la seva aprovació i si
s’hagués fet bé, no es diria ara que els proveïdors no han cobrat. Pensa que les
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propostes presentades són molt interessants i que van en línia amb les del grup ERC i
agraeix al presentador de les mateixes la tasca feta.
Es diu a la proposta que es presenta, que moltes de les al·legacions no s’ajusten a
l’art. 170 del TRLHL, però examinada l’al.legació del Sr. Pujol, tot i no estar
contemplat, va aconseguir esmenar l’estat del deute. Considera que els polítics han
d’agrair les propostes i valorar-les.
Respecte a les proposicions diu que valoren positivament el fer un programa a quatre
anys i és un document que la mateixa Llei d’hisendes locals preveu, malgrat que amb
caràcter potestatiu, i seria molt interessant tenir-ho per dissenyar un full de ruta
quadrimestral i seria bo introduir-lo al pressupost 2013.
També consideren que seria interessant crear la mesa local anticrisi que va ser votada
pel Ple però mai ha funcionat realment i servia per fer polítiques de racionalització de
la despesa i seria compatible amb la participació.
Hi ha al·legacions a GUSAM, al gerent o a les subvencions, una molt interessant seria
que si s’ha de fer una transferència a l’empresa municipal per fer estudis, potser seria
millor destinar els diners a empreses especialitzades o que GUSAM assumeixi el
deute amb SOREA. Un altre tema és que GUSAM presenti un pla d’empresa amb un
calendari per retornar a l’Ajuntament els diners que ha rebut en forma de subvenció.
Una al·legació de criteri comptable és el dels préstecs PIE i ja s’ha explicat que és la
compensació de l’Estat i en l’empresa privada es faria constar.
Respecte a treure la consignació al partits polítics i que es passi a subvencions hi
estan totalment d’acord.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Nosaltres, el Partit
Popular, ens mantenim amb la mateixa postura de no acceptar els pressuposts del
2012, perquè entenem que no s'ha tingut en compte la indemnització a Sorea i la
hipotètica subvenció que estem esperant de la Generalitat. També estem d'acord amb
la gran part de les al·legacions, perquè el Partit Popular creu que seria més
participativa i marcaria un camí a seguir per a futurs projectes. Que això és el que
busquem tots "suposo"”.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, recorda, sobre el Reglament de
Participació, que en el moment de la seva aprovació es va fer una tirada important de
tríptics, es va posar al Batec i també es van fer cursos a l’Institut i els en va donar
còpies a tots els alumnes.
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 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 Ramon Planas i Freixas dels grups ERC i PP.
3. RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ A LES BASES GENERALS DE SUBVENCIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.
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El regidor Sr. Galceran llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Generals:
“Havent finalitzat en data 2/02/2011 el termini per a què els interessats presentin
al·legacions i suggeriments a les bases generals de subvencions de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt aprovades provisionalment pel Ple de 15/12/11, s’ha presentat, dins
el període, una, per part del senyor Xavier Mas i Troyano pels següents motius:
1.- Que l’art. 6 de les bases exclou de les subvencions de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt a persones físiques i sol·liciten que les mateixes siguin
incloses.
2.- Que l’art. 14 es modifiqui en el sentit que la comissió de valoració estigui
constituïda a l’endemà de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds i no donar els 15 dies que determina l’article en l’actual redacció.
3.- Que l’art. 15 es modifiqui per tal que la resolució es faci en un termini de sis
mesos des de la data d’efecte de la convocatòria i no des de la finalització del
termini per sol·licitar-les.
4.- Que l’art. 18 es modifiqui de forma que el beneficiaris d’una subvenció
poden justificar-la en el termini de tres mesos des de la finalització de l’activitat.
Que examinat l’informe de secretària emès al respecte en data 2/02/2011, es proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar l’al·legació número 1 presentada pel senyor Xavier Mas i Troyano
ja que l’art. 11 de la Llei de Subvencions determina que són les bases les que han
d’aprovar la regulació, amb caràcter expresso, de la concessió de subvencions a les
persones físiques, així com les agrupacions de les mateixes, les comunitats de béns o
qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que puguin portar a termini
projectes i que estimar la present suposaria un canvi més profund en les bases que
l’expressat en l’al·legació que afectaria a diversos articles i no només al número 6, la
qual cosa també suposaria una nova aprovació inicial per canvis substancials.
Segon.- Estimar, per no suposar canvis substancials, les al·legacions presentades pel
senyor Xavier Mas i Troyano, número 2, que l’art. 14 es modifiqui en el sentit que la
comissió de valoració estigui constituïda a l’endemà de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds i no donar els 15 dies que determina l’article en l’actual
redacció; la número 3, que l’art. 15 es modifiqui per tal que la resolució es faci en un
termini de sis mesos des de la convocatòria i no des de la finalització del termini per
sol·licitar-les i la número 4, que l’art. 18 es modifiqui de forma que el beneficiari d’una
subvenció podrà justificar-la en el termini de tres mesos des de la finalització de
l’activitat.
Tercer.- Aprovar definitivament les bases generals de subvencions de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt que s’adjunten com annex als presents acords.
Quart.- Publicar el text definitiu de les bases al BOP, al tauler d’edictes i al web,
inserint al DOGC una ressenya d’aquestes publicacions.”
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La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP,
entenem que les al·legacions a l’ordenança general de subvencions presentades a títol
particular pel senyor Xavier Mas i Troyano, volen ser una millora.
És per això que la CUP considera que s’haurien d’aplicar en aquesta convocatòria, per
garantir-ne l’eficàcia.
Entenem que tot el procés té com a objectiu primordial propiciar la participació del
màxim nombre d’entitats i donar totes les facilitats possibles, fent l’acompanyament
necessari per poder presentar les propostes.
Pel que fa a la 1a al·legació, cal dir que la CUP comparteix la voluntat del Sr. Mas
perquè les persones físiques també puguin acollir-se a les subvencions per fer
activitats d’interès públic, tot i no estar vinculades a cap entitat. De fet, entenem que és
garantir la participació ciutadana, un dels eixos del nostre programa electoral en el
qual creiem.
Les bases generals contemplen només la participació d’entitats del municipi. Vist
l’informe de Secretaria, que diu que estimar aquesta al·legació significa una segona
aprovació inicial i valorant l’endarreriment en tot el procés que això comportaria,
acceptem la proposta de desestimació i procurarem que sigui incorporada en el proper
exercici.
Pel que fa a la 2a al·legació, entenem que si la comissió de valoració es constitueix
l’endemà mateix de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, ja es poden
començar a valorar els projectes. D’aquesta manera, s’accelera el procés i es dóna
més marge d’actuació a les entitats. A més, hem de recordar que s’obre un procés nou
i que hi haurà valoració ciutadana, i això vol dir temps.
Pel que fa a la 3a al·legació, és una correcció de caire legal. La Llei general de
Subvencions estableix un termini màxim de sis mesos des de la convocatòria fins a la
resolució i la notificació. Les bases que es van aprovar inicialment van deixar fora
d’aquest període el procés de notificació, cosa que contradiu la legislació vigent. Per
tant, la CUP considera pertinent la modificació i la via de l’al·legació és adequada.
Pel que fa a la 4a al·legació, volem dir que el calendari que es dibuixa en les bases
generals resulta excessivament apretat. La immediatesa de la convocatòria i el curt
període per resoldre-la, posarien en compromís l’eficàcia mateixa de les subvencions i
la seguretat jurídica del procés. El calendari previst no permetria subvencionar cap
activitat que es realitzés a partir de l’1 de setembre. Algunes entitats del poble han fet
notar a la CUP aquestes circumstàncies i la seva preocupació i han demanat tenir un
calendari amb més marge. Per tant, entenem que si les entitats poden justificar
l’activitat en el termini de 3 mesos posteriors a la finalització de l’activitat, és en propi
benefici.
Per tots els arguments exposats i entenent que són petites modificacions que aporten
millores al calendari, el nostre vot serà favorable.”
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.
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4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A
SUBVENCIONS 2012.
La regidora de delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu
que aquest any tenim pocs diners per donar a les entitats però són els que són i
esperen molta participació i que tots s’engresquin amb les mateixes. Per altra banda,
aquestes bases s’han fet d’una altra manera pel Govern per distribuir els diners de
forma més equitatives al ser valorades per diversos criteris i diu que estan a disposició
dels vilatans. A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Generals:
“Havent-se redactat les bases específiques de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’any 2012.
Vist que en aquestes bases es dóna compliment a les bases generals de subvencions
aprovades, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General del Subvencions i el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvenciones.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de
concurrència competitiva dels àmbits social, esportiu, cultural i econòmic per l’any
2012, segons el text que figura com annex a l’expedient.
Segon.- Sotmetre a informació pública les bases específiques, mitjançant anunci que
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis
de la Corporació i al web municipal, durant vint dies de conformitat amb el que disposa
l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en el supòsit que durant el termini
d'informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran
aprovades definitivament.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per l'execució d'aquests acords i, en especial, per
ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una vegada aprovades amb
caràcter definitiu.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Entenem que la
regulació de les subvencions que dóna l'ajuntament a les associacions del poble és
necessari i aconsellable. Tal i com deia el regidor de Participació en el ple del dia 15
de desembre passat, “La filosofia d’aquestes 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, no-discriminació, eficàcia i eficiència”.
Al nostre poble tenim a prop de 60 entitats, algunes de les quals possiblement no
podran accedir a cap subvenció perquè no reuneixen els requisits jurídics de les
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bases; n'hi ha d'altres que donat el poc volum de membres i activitats potser no tindran
la possibilitat ni la capacitat per a preparar la quantitat de documentació que cal omplir.
Les necessitats de les associacions són diferents en funció de la seva finalitat. El
Centre Moral per exemple, no necessita el mateix que una breda o que el club
d'hoquei; per algunes entitats potser seria més útil donar suport logístic en lloc d'una
petita quantitat de diners.
El grup municipal d'ERC ja va proposar una moció en ple de novembre, per tal que
una part de les aportacions que fa l'ajuntament als grups municipals, es destinés a les
entitats, moció que per cert, l'equip de govern hi ha votar en contra.
9.000,00 €, a l'exercici 2012, per a tantes associacions i activitats és una quantitat molt
petita que s'hagués pogut engruixir amb l'aportació actualment destinada als partits
polítics desviant-la cap a les entitats.
L'òrgan competent per a fer la valoració de les sol·licituds és la Comissió de valoració,
la qual està composta per diferents persones de l'àmbit polític, tècnic i de
representativitat social, i tindrà el pes del 70% de la valoració. És una comissió prou
àmplia i diversa per a poder debatre i decidir sobre la concessió de les subvencions de
manera objectiva.
Per aquest motiu no acabem de veure bé els criteris de valoració popular de les
propostes presentades per les entitats. Que un 30% de la valoració sigui per votació
popular ens porta a pensar que poden produir-se situacions en què les entitats
competeixin a l'hora de mobilitzar els socis en la votació popular, tal i com va passar
darrerament amb les AMPAS de les l'escoles el setembre passat.
Altres aspectes que no acabem de veure clars, en l'àmbit cultural, en el qual un dels
criteris de valoració és el fet que l'activitat sigui laica. En el cas de les catecolònies,
entitat que educa en valors humans i cristians, o del Centre Moral, entitat que acull un
número de socis que representa el 32,7% de la població d'Arenys de Munt, pot no tenir
aquests punts?
Podríem parlar de la diferència en l'import atorgat a l'àmbit esportiu el qual dobla en
quantitat a l'àmbit cultural i social, essent menys entitats i potser menys socis.
Aquestes bases que avui es porten a votació són exclusivament per a l'exercici de
l'any 2012. Seria aconsellable que a final d'any es fes un balanç de com ha anat el
procés amb la finalitat de millorar-lo si escau per a edicions properes.
Els agrairem que en el torn de rèpliques ens expliquin com pensen gestionar el tema
del 30% de la puntuació per votació popular i que ens aclareixin si les catecolònies i el
Centre Moral, pel tema de la laïcitat, consideren que poden ser beneficiaris de les
subvencions.”
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu que
des del Govern es posa als tècnics i als regidors a disposició de les entitats si no es
veuen en cor de fer els documents i que també es faran reunions informatives.
La regidora Sra. Vila diu que ha preguntat sobre el criteri de laïcitat, de si es tindrà en
compte, si es podran donar subvencions a catecolònies.
La regidora Sra. Flores diu que totes les entitats poden optar a la subvencions i no és
un criteri excloent, ja que estem en una societat laica.
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Elena Navarro i Sanchís, Na Jèssica Flores i Travesa i En
Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, CIU i PP i quatre vots en contra dels regidors
En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i En Josep Sánchez i Camps del grup ERC.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ MUNICIPIS
PER A LA INDEPENDÈNCIA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials:
“Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten a l’expedient
Examinat l’informe de secretària 7/12, de data 27 de gener de 2012,
Considerant que l’adhesió aquesta associació és un acord de Ple que s’ha de prendre
per majoria absoluta; el proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació que obren a l’expedient.
Tercer.- Delegar en l’Alcalde, Sr Josep Manel Jiménez i Gil, per representar aquest
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Cinquè.- Dotar de l’aplicació pressupostària corresponent al pressupost municipal
quan l’Associació fixi les quotes de cada associat.
Sisè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Ja fa temps que
el nostre poble és un referent per altres pobles i per bona part dels ciutadans que
viuen a Catalunya i volen la independència del nostre país.
Catalunya està vivint uns moments difícils com a societat i malauradament els governs
de dretes intentaran que tots els petits progressos cap el reconeixement de la nació
Catalana vagin quedant ofegats, tenim exemples molt recents, com és l’intent de
anular la política lingüística que ha fet del nostre país, la llar d’acollida de nombrosos
immigrants, la manca de finançament en obres importants que permetrien una
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comunicació i comerç fluït cap a Europa també es veu mermada, un exemple ven clar
és l’aeroport del Prat.
La societat civil cada cop més ens demana com a representants que som, que actuem
amb fermesa i decisió, no tant sols amb paraules sinó també amb fets
Arenys de Munt estem adherits crec a totes les associacions i moviments que
promouen la llibertat del poble Català: Ateneu per la independència, manifest 11
setembre, plataforma pel dret a decidir, a taula, en català, volem decidir, estat
propi.cat...
La unió de tots els pobles catalans és imprescindible per aconseguir el reconeixement
de la nostra Nació.
Avui en aquest ple tenim una oportunitat única de continuar treballant per la
independència del nostre país, no tant sols adherint-nos a l’Associació de Municipis
per la independència, votant positivament tots plegats la moció al moviment “diem
prou”.
El nostre vot per descomptat serà a favor i des del meu ascó de regidora demano a tot
el consistori que el que votem avui no quedi en un calaix, sinó que es promoguin les
reunions de l’associació de municipis amb representació de tots els grups
parlamentaris que hi votin a favor per treballar plegats cap a una única finalitat: la
independència de Catalunya. Moltes gràcies.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Partit Popular, en
aquest sentit, es reafirma amb la seva postura de no acaptar l’adhesió a aquesta
associació, perquè creiem que aquestes postures resten. Més que buscar la
cooperació entre diverses forces polítiques per trobar l'objectiu comú que és el
benestar del poble. En el seu dia el Partit Popular, sense saber els estatuts d'aquesta
associació, va preguntar que si suposaria cap cost pel poble, i no li van contestar. I ara
ens trobem que s'ha de pagar una quota i, a més, no està pressupostada, és a dir no
hi ha diners per fer coses directes que repercuteixin al poble, però sí per pagar una
quota que no sabem quan pujarà a associacions que tenen una ideologia concreta.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Portem ja l’aprovació per
associar-nos un cop aprovats els estatuts de l’Associació dels Municipis per la
Independència. Des de CiU estem molt contents d’aquest fet. Una Alcalde de CIU, el
de Vic, junt amb el del Port de la Selva, també de CiU i el d’Arenys de Munt, de la CUP
i governant amb CiU són els impulsors. Molts membres de l’executiva són també de
CiU.
És un exemple més de què a vegades des de la feina callada però constant els temes
van tirant endavant. És un fet important que des dels municipis es treballi per
aconseguir la sobirania que Catalunya es mereix i a la qual té dret, la ONU reconeix el
dret dels pobles a la seva autodeterminació. Els municipis som l’administració més
propera al ciutadà i això ens permet també fer un treball des de la base i des d’aquesta
proximitat.
El full de ruta de l’associació crec que és sòlid i que és el que ha de ser. Fer passos
per aconseguir el reconeixement del dret a l’autodeterminació i per tant a la
independència de Catalunya. Com he dit des de la base però també des d’instàncies
internacionals.
Cal fer passos ferms, val més fer-ne poc a poc però no equivocar-nos, que és el que
esperen que fem. Recordem el Quebec dos referèndums perduts i les opcions
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politiques sobiranistes ara són minoritàries de llarg al parlament Quebequès. Tot i ser
un estat amb un sentiment democràtic profund el Canadà davant el referèndum va
lluitar per que no prosperés. I si un com el Canadà fa això que farà l’estat Espanyol
que d’entrada no reconeix ni al dret a pronunciar-nos? Per molt que les enquestes ens
siguin cada vegada més favorables cal que seguim treballant per que la massa crítica
sigui molt superior a la d’ara doncs al Quebec també l’opció sí era majoritària a les
enquestes.
Treballem doncs des da la unió de municipis des del mínim denominador comú i
avancem.”
El Sr. Alcalde diu que com ha dit el Sr. Molons que s’és a l’Associació de Municipis per
la Independència com a nucli impulsor amb Vic i El Port de la Selva i es porta la
secretaria general; aquesta associació intenta fer propostes per la independència de
caràcter institucional. Entre les iniciatives, no només hi ha aquesta, sinó moltes altres
que s’estan treballant, com l’Assemblea Nacional Catalana. Com a totes les
associacions s’ha de pagar una quota, però serà molt inferior a d’altres entitats
municipalistes, però encara no se sap quina quantitat és.
La regidora Sra. de la Iglesia pregunta quina quota paga cada català a l’Estat i segur
que serà molt menor.
El Sr. Planas diu que quan un s’associa vol saber quan pagarà i per això pregunta com
és pagarà i com.
El Sr. Alcalde diu que amb una modificació de crèdits.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze 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, En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i
En Josep Sánchez i Camps dels grups CUP, CIU i ERC i un vot en contra del regidor
En Ramon Planas i Freixas del grup PP.
El Sr Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials:
6. ACCEPTACIÓ DIMISSIÓ REGIDOR GRUP PSC I PROPOSTA DE
NOMENAMENT DEL SEGÜENT DE LA LLISTA.
“Atès que segons l’art. 9.4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, els membres de les entitats locals perden la seva condició per renúncia que
haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació, la qual cosa ha fet
el senyor Santiago Morell i Capellera en data 26/01/2012.
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Vista la llista de la candidatura presentada pel grup municipal de PSC en les darreres
eleccions municipal, segons la qual correspondria ocupar el càrrec vacant a la senyora
Angeles Castillo i Campos.
Atès l’art. 19.1 l) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
correspon a la Junta Electoral Central expedir les credencials, entre d’altres, dels
regidors, en cas de vacant defunció, incapacitat o renúncia.
Vist que aquesta qüestió ha estat informada prèviament a la Comissió Informativa de
serveis territorials,
El Ple de la Corporació adopta el següent acord:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec del Regidor presentada pel
senyor Santiago Morell i Capellera.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central les credencials de la senyora Angeles
Castillo i Campos per tal que pugui prendre possessió del càrrec de Regidora d’aquest
ajuntament, d’acord amb la llista electoral de la formació Partit dels Socialistes de
Catalunya a les darreres eleccions municipals.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Des d’ERC li
transmetem els millors desigs al Santi Morell. Tot són etapes en aquesta vida i volem
què sàpiga que el Grup Municipal d’ERC en tenim un bon record de tots aquests anys
que hem compartit amb en Santi en aquest Ple municipal.
Deu fer uns 20 anys que el conec i, si em permeten un apunt personal, diré que fa uns
quants anys no hagués fet el pronòstic de què acabaria de regidor i de cap de llista del
PSC. Però la vida va fent tombs... En Santi és del PSC de les trobades de Vilopriu,
dels PSC catalanista... i molt del Barça, i he vist des de ben a prop com s’ha implicat
amb el seu partit i amb la seva tasca de regidor. En Santi és una bona persona, i això
és important en tots els aspectes de la vida. Molt important. Més enllà de les seva visió
de la política municipal, ben argumentada en aquest plenari, en Santi ens sorprenia a
vegades amb una fina ironia, d’aquelles que demostren intel·ligència. Ara ha fet el pas
de deixar de ser regidor... Avui ja no és aquí i no sabem si ens escolta per la ràdio.
Sigui com sigui... Santi, rep una forta abraçada del grup municipal d’ERC.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Acceptem la dimissió del
regidor Santi Morell i li desitgen que es millori.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP i
especialment els regidors que fins ara hem pogut compartir amb en Santi aquesta
experiència política, que malgrat ha estat curta, també ha esta intensa, ens agradaria
fer-li arribar el nostre suport en la decisió que ha emprès i sobretot, sort per endavant.
En Santi s’ha caracteritzat per un tarannà democràtic i dialogant i si bé a nivell polític
podem tenir punts de vista diferents en alguns aspectes, en d’altres hem coincidit i
coincidim.
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Ha demostrat no sentir-se còmode amb la confrontació directa i fent valer arguments
democràtics i fent una oposició sempre política i mai personal, ha aconseguit un gran
respecte a la política municipal.
Per tant reiterem Santi, molta sort d’ara en endavant i que la teva forma i les teves
formes de fer política i el teu esperit quedi, encara que tu no hi siguis. El necessitarem.
Gràcies.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Amb Santi hem compartit
des de CiU el formar part del consistori. Durant un temps jo i la Montse també govern i
després ell des de l’oposició. Ha estat un plaer treballar amb ell. Des de la
discrepància i des del que compartim. En Santi va fer una gran tasca com a regidor de
la Gent Gran i Sanitat. Amb la Gent Gran si va implicar molt i va tirar endavant
projectes però sobre tot sempre va estar al seu costat.
Li desitgem molta sort i li agraïm la tasca feta i sobre tot la relació personal que
sempre ha estat molt bona.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Vol afegir la seva veu a la de tots. Independentment
de la diferència d’opinions, que evidentment hem tingut, volem agrair-vos aquest anys
de dedicació al poble d’Arenys de Munt.
L’acció de regidor sempre requereix d’una inversió d’esforç, de talent, de voluntat, de
capacitat, però també d’un element bàsic i fonamental: el temps.
Aquest és un element que no es paga amb res, que l’invertim en detriment del que
dedicaríem a les nostres famílies i a nosaltres mateixos, per dedicar-lo, per invertir-lo a
la comunitat, amb una gran dosi de generositat.
En Santi, aquesta dedicació la va fer primer des del Govern i després des de
l’oposició.
Sovint aquesta dedicació als altres és desagraïda, mai ho fas tot al gust de tothom i
molts esperarien que es fes molt més del que es fa, encara que sigui el màxim.
Tots els que som regidors ho fem per servir al poble d’Arenys de Munt, amb encerts i
errors, però ho fem de forma plena. No es pot servir al poble a mitges i això ens
comporta un desgast físic i mental molt important, que pot acabar tenint
conseqüències, encara que no siguin gaire rellevants.
Tot això no deixen de ser banalitats, però a vegades aquestes banalitats impliquen que
no puguis continuar amb la tasca que t’havies proposat.
Aquest és el cas d’en Santi Morell
Amb ell durant aquests gairebé 5 anys hem compartit força reunions, meses i aquests
plens, en el qual el vaig tenir de company de taula. En Santi sempre ha estat una
persona de tracte fàcil i agradable, encara que els posicionaments polítics fossin
diferents.
Li volem agrair la tasca feta durant tot aquest temps, la dedicació al poble d’Arenys de
Munt i el temps invertit treballant per millorar-lo.
Li desitgem molta sort i que ens puguem anar retrobant pel poble, que puguem tenir
moments per fer-la petar després de prendre’ns amb distanciament aquests dies que
hem compartit, que malgrat engrescadors i apassionants, també han estat uns dies de
feina aclapadora i d’estrès, que en molts moments ens ha comportat haver de deixar la
nostra vida personal de banda per assumir uns reptes molt més col·lectius.
Li volem expressar els millors desitjos per aquest nou camí que ha d’emprendre i
esperem que sigui més tranquil i relaxat que el que ha viscut fins ara.”
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
Abandona el Ple la regidora Sra. Montserrat Carreras.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP
ARRAN DEL TRASPÀS DE MANUEL FRAGA IRIBARNE.
La regidora Sra. Vázquez llegeix el text següent:
“Atès que el passat 15 de gener del 2012 es va fer pública la notícia del traspàs de
Manuel Fraga Iribarne, destacat polític espanyol i un dels darrers càrrecs de
responsabilitat del règim franquista;
Atès que Manuel Fraga Iribarne va signar, juntament amb el general Franco, algunes
de les darreres sentències de mort del franquisme, entre les quals la del català
Salvador Puig Antich; i va tenir una responsabilitat destacada en la censura i la
repressió política exercida durant els últims anys de la dictadura i en el procés de la
reforma post-franquista;
Atès que Manuel Fraga Iribarne, com la resta d’alts càrrecs d’aquell període no han
estat mai jutjats ni condemnats com a responsables de les actuacions dutes a terme a
l’estat espanyol en el marc del franquisme;
Atès que aquest fet ha constituït un dels principals impediments per al
desenvolupament d’una autèntica transició democràtica a l’estat espanyol i el
trencament de qualsevol lligam entre l’anterior règim polític i l’actual, i suposa un dèficit
notable pel que fa a la qualitat democràtica del marc constitucional vigent avui;
Per tot això, l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt proposa
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Denunciar que Manuel Fraga Iribarne, com moltes altres persones que van
ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, no hagi estat mai jutjat ni
condemnat per la seva responsabilitat d’aquest règim.
Segon.- Demanar, per mitjà de les instàncies legals corresponents, al Tribunal
Europeu dels Drets Humans d’Estrasburg, que procedeixi de manera immediata i amb
caràcter prioritari a la instrucció d’una causa a totes aquelles persones que van ocupar
càrrecs de responsabilitat durant el franquisme a fi de dilucidar les responsabilitats
penals en què haguessin incorregut.
Tercer.- Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme que
van conduir a la tortura i assassinats de ciutadanes i ciutadans catalans.
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Quart.- Advocar i treballar amb tots els mitjans possibles per l’inici d’una autèntica
transició política, que condueixi el poble català a un marc realment democràtic pel que
fa al reconeixement dels drets individuals i col·lectius.
Cinquè.- Demanar, per mitjà de les instàncies legals corresponents, al Tribunal de
Justícia de l’Haia, la persecució i condemna de tots els criminals que van operar
impunement sota el règim feixista, amb el propòsit d’internacionalitzar la lluita del poble
de Catalunya per la seva llibertat.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Parlament
d’Estrasburg, al Tribunal de Justícia de l’Haia.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Compartim el fons
d’aquesta moció. Fraga, quan era ministre d’Informació, el 1968, entre les moltes
coses que va fer i va dir en referència a Catalunya hi ha la declaració: “...la ocupamos
en 1939 y estamos dispuestos a coger de nuevo el fusil. Por consiguiente, ya saben
ustedes a que atenerse, y aquí tengo el mosquete para volverlo a utilizar”.
I avui debatem aquesta moció en el Ple d’Arenys de Munt, en el mandat municipal on
per primer cop de la història democràtica hi tenim un regidor del PP, amb tota la
legitimitat democràtica i amb un tarannà que no té res a veure amb el de Fraga, que
quedi clar.
Avui aquí denunciem el franquisme i a Fraga. Dimarts passat, a Madrid, al Congrés
dels Diputats van fer un homenatge a Manuel Fraga. Els diputats d’ERC van
abandonar l’hemicicle durant l’homenatge, com ho van fer els d’ICV, Amaiur, PNB... i,
en canvi, CiU els socis de qui presenta avui la moció, van seguir l’homenatge i van
destacar la “lleialtat i el sentit democràtic de Fraga”. I ho apunto perquè el portaveu de
CiU ha fet en el punt anterior una ferma defensa del paper de CiU a l’Associació de
Municipis per a la Independència... i en política la coherència pensem que també és
important. La coalició nacionalista sovint ens acostuma a allò “d’una de freda i una de
calenta”.
ERC no podem ser ni serem, ni ara ni mai, còmplices d’un homenatge a un home del
general Franco.
A la part expositiva d’aquesta moció, CUP parla de “qualitat democràtica”. Per a ERC
la qualitat democràtica també va lligada amb el rigor i la transparència informativa. I
esperem que s’informi bé de l’aprovació d’aquesta moció. Entenem que els qui
defensem un alt nivell de qualitat democràtica, tenim el deure de preservar i potenciar
les eines essencials en un estat de dret: la llibertat d’expressió i la confrontació
d’idees.
ERC no serem mai còmplices d’un home del general Franco i votarem a favor de la
moció.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “El passat 15 de gener
del 2012 es va fer pública la notícia del traspàs de Manuel Fraga Iribarne, destacat
polític espanyol i un dels darrers càrrecs de responsabilitat del règim franquista.
Hem tornat a reviure l'incomptable degoteig d'homenatges i elogis a tan insigne polític
tal com pocs mesos enrere va passar amb el nostre conciutadà Samaranch. Ara toca
al senyor Fraga. Un altre feixista que serà enterrat amb honors d'estat més de trenta
anys després de la suposada abolició d'aquella dictadura.
_____
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El més trist de la mort és que no quedi ningú per recordar-te. Els més propers són
pares i fills. Quan un mor gran no hi ha pares que et puguin recordar. Quan un mor
jove no hi ha fills que et puguin recordar. Quan un mor en circumstàncies
excepcionals, potser ni pares ni fills; i menys encara si d'això ja en fa quaranta,
cinquanta o seixanta anys.
Però la societat, només mig alliberada d'aquella dictadura, no ha d'oblidar els qui hi
van deixar la vida per poder vèncer la dictadura. Potser ja no hi ha pares que els
recordin, potser no van tenir fills que els puguin recordar avui, però la societat els deu
l'alliberament i és d'obligació recordar-los i no oblidar-los.
Com més els continuem amagant, més fals serà l'alliberament de la dictadura. Com
més els recordem, més efectiu serà l'alliberament de la dictadura.
Potser precisament no haver completat el trencament amb la dictadura és la raó que
els manté en l'oblit: els triomfadors no poden reconèixer els vençuts, és condició
humana. Però amb això, molt "demòcrates" que han gaudit del poder tots aquests
anys, s'han valgut també d'aquelles morts, els han vingut bé, i, potser, les han celebrat
calladament. I això els fa còmplices d'aquelles morts i, per extensió, de la mateixa
dictadura.
Per això, avui correspon recordar i recordem:
• Julián Grimau García, militant del Partit Comunista d'Espanya, afusellat als 52
anys a Madrid el 20 d'abril de 1963;
• Pedro María Martínez Ocio, assassinat als 27 anys el 3 de març de 1976;
• Francisco Aznar Clemente, assassinat als 17 anys el 3 de març de 1976;
• Romualdo Barroso Chaparro, assassinat als 19 anys el 3 de març de 1976;
• José Castillo, assassinat als 32 anys, el 3 de març de 1976;
• Bienvenido Pereda, mort als 30 anys, com a conseqüència del fets de Vitòria
del 3 de març de 1976.
I els recordem els qui aquells dies també patíem la dictadura i hi lluitàvem en contra. I
els recordem els qui, més joves, patim la infame herència de la dictadura, perllongada
més de trenta anys, ara sota la marca "Constitución Española".
I els recordem avui, perquè avui molts dels nostres "demòcrates" de primera fila els
oblidaran del tot mentre recorden les excel·lències de qui en va ser el seu botxí:
Manuel Fraga Iribarne, mort als 89 anys el 15 de gener de 2011, al llit i calent.
"Assassins,
assassins de raons,
assassins de vides,
que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies
i que en la mort us persegueixin les nostres memòries."
Lluís Llach, Campanades a morts, 1977.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Primer dir que em sorprèn
aqueta moció en un Ple d'un Ajuntament, quan no és el lloc on correspon tractar
aquest tema i perquè no es va fer quan Don Manuel Fraga Iribarne era viu i es podia
defendre. I el que més em sorprèn és que no veig quina finalitat o avantatges ha de
tenir pel poble d'Arenys de Munt amb aquesta moció, de veritat vull saber com
repercuteix amb el benestar del poble.”
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El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que el Ple es desfà una mica quan
deixen de sumar i comencen a repartir llenya i no entén perquè s’han de posar amb
CIU. Ell ha parlat de no equivocar-se d’adversari, però veu que en el grup ERC NO
tenen cap ganes, i diu que li sobraven les referències. Votaran que sí malgrat el procés
democràtic que va tenir el senyor Fraga al llarg de la seva vida. Si haguessin tingut
una altra postura i veient com estava l’exèrcit en aquell moment, haguessin votat que
no.Però busquen el canvi i que s’investigui el règim perquè es va modificar per lleis
franquistes.
Repeteix que s’equivoquen d’adversari i pensa que si ERC no va endavant no es pot
fer res, i si no sumem no anirem en lloc i PP i PSC es poden unir en contra de
Catalunya i el que ha dit, no calia.
El regidor Sr. Galceran diu textualment: “A finals de la dècada dels 70, durant
l'anomenada Transición es va intentar liquidar la dictadura amb tan mala fortuna o amb
tan mala intenció que alguns presumptes “demòcrates” van optar per una
transformació tova.
El debat entre “transició” o “ruptura” es va anar decantant vers “transició” impulsat pels
hereus de la dictadura, que ho tenien tot ben lligat, i alhora pels nous demòcrates que,
en la mesura que poguessin eliminar adversaris, aconseguirien major poder. Una
complicitat tan ocultada com real i patètica.
I perquè ningú s'equivoqués, el 23F ens ho va posar a lloc.
Avui, l'organització política i social espanyola és hereva d'aquella dictadura i els seus
tics perduren. Ho veiem en la continua presència i actitud del “Ejército” o de la
“Corona” o de l'”Audiencia Nacional” o en la “Llei de Partits” o en l'influencia i en
l'actuació impune de gran nombre de lobbies de tarannà dubtós que tenen els seus
orígens en aquells foscos temps.
Totes les transformacions socials que han esdevingut a Europa durant la segona
meitat del segle XX, en concret, el desmantellament de l'Europa de l'Est o el desgavell
a l'ex-iugoslavia, han trencat amb les dictadures precedents. A excepció d'Espanya.
Fa pocs dies hem sentit propostes de restauració de la cadena perpètua. A què ens
recorda això? Quan trigaran a proposar la restauració de la pena de mort?
La dictadura no ha deixat mai de tenir presència en la societat espanyola, ni que sigui
sota la disfressa de democràcia. Passaran 5 anys o en passaran 30.
O en passaran 50. Nosaltres procurarem no perdre-ho de vista i recordar-ho i aspirem
a una transformació real de la pseudo-democràcia en la que aquella dictadura ens ha
deixat. Amb independència inclosa.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que tenen clar qui és l’adversari i
ha parlat de confrontació d’idees. Li sap greu que s’ho hagi pres així i li demana
disculpes, però s’ha limitat ha exposar els fets i hi ha hagut diversos partits que van
abandonar el congrés i CIU no ho va fer i desprès van fer declaracions i celebra que
CIU d’Arenys de Munt sigui diferent.
El regidor Sr. Planas insisteix en quina finalitat o venjança té pel poble d’Arenys de
Munt i que es busca per ell.
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El Sr. Molons diu que no respondrà al Sr. Rabasseda i diu al Sr. Planas que defensar
els valors democràtics i el tarannà i la manera de fer també es competència dels ens
locals, ja que d’una altra manera la política es reduiria a comprar una màquina o a
edificar un casal. A més, tampoc és un gran prejudici tractar aquests temes i és
l’administració més propera al municipi i no porta a desviar-se de l’opció principal i sí
que beneficia a la gent d’Arenys de Munt ja que es defensa una manera de fer, el
caminar cap a opcions democràtiques.
El Sr. Alcalde diu que remoure consciències i sacsejar el passat té un gran benefici
social, també per Arenys de Munt.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Elena
Navarro i Sanchís, Na Jèssica Flores i Travesa, En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i En Josep Sánchez i
Camps dels grups CUP, CIU i ERC i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i
Freixas del grup PP.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC
EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR
ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D’HISENDA.
El regidor Sr. Sánchez diu que agreix les aportacions al grup CUP i al grup CIU per
redactar la moció. A continuació llegeix:
“És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi
econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la
despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen
especialment les famílies amb menys recursos que ara, més que mai, requereixen de
polítiques socials i ocupació de qualitat.
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació
disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació
de noves activitats econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya
es podrien desenvolupar.
Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart trimestre del
2011 i com era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells
rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i superant una taxa d’atur
del 20 %, el nivell més elevat des de l’any 1985.
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de
denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de
pressió per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del
concert econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les
institucions públiques del nostre país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a
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les iniciatives que neixen de la societat civil que treballin per aconseguir un Concert
Econòmic que ens acosti a la sobirania fiscal.
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària Catalana
és una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a què Govern de la
Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que ens acosti a la
independència fiscal.
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPFque el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana, ho
pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent
procediment:
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent
de la Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es pot
trobar al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.
2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent
ha d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de
referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés.
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el
justificant de l’ingrés en un termini de set dies.
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui
l’import al compte bancari de la generalitat on prèviament ha ingressat els diners.
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; una
empresa de cerveses d’Olost i una parella d’empresaris de Siurana han manifestat que
ingressaran el primer trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a l’agència tributària
catalana.
Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal
Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai,
CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ o
Intersindical CSC, i en la seva plana web més de 4.000 suports.
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem
l’espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar
els nostres impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb plena
sobirania.
En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:
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Primer.- Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’
d’insubmissió fiscal, també a la tasca que Òmnium Cultural fa del procediment a seguir
i les conseqüències jurídiques del mateix.
Segon.- Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma
legal, a l’Agència Tributaria Catalana.
Tercer.- Traslladar al Consell d’Administració de l’empresa municipal GUSAM la
voluntat que estudiïn l’oportunitat d’explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos
a l’Agència Tributaria Catalana.
Quart.- Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia
iniciada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a instàncies de l’Associació de Municipis
per la independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos a l'Agència
Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com
s'ha realitzat fins ara.
Cinquè.- Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes i
independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la
modificació de la legislació tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar els
impostos de caràcter estatal.
Sisè.- Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment
‘Diem Prou’ d’insubmissió fiscal.
Setè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del
Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del
Govern de la Generalitat, a l’Agència Tributaria de Catalunya, a les entitats
municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a l’Associació de Municipis per la
Independència, a la plataforma Diem Prou i a l’empresa municipal GUSAM, S.A.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que comparteixen aquesta moció i
agreix que incloguin les seves aportacions ja que és un moviment de la societat civil i
serveix per impulsar el pensament de la gent. Considera important fer gestos i el
president Mas diu que s’havien de fer gestos que tranquessin les costures de la
Constitució, votaran a favor.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “La Moció en suport
al moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos a l’Agència Catalana en
comptes d’Hisenda i que ha estat presentada pel grup d’ERC és una Moció que
valorem molt positivament, és per això que la CUP ha col·laborat en l’elaboració dels
acords, fet que ens produeix satisfacció i a més a més pensem que és un primer pas
cap a una entesa entre aquestes dues formacions polítiques.
Des de la CUP ens agradaria esmentar que la primera Moció presentada en
recolzament al moviment “Diem Prou” va ser per la CUP de Berga. També ens
agradaria fer constar que el primer batlle que va donar suport a aquesta iniciativa va
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estar el d’Arenys de Munt, en Josep Manel Ximenis, tal i com es pot veure a la pàgina
web de “Diem Prou” on hi diu que:
“Aquesta iniciativa que s’està iniciant per part de ciutadans i empreses, és una nova
forma d’evidenciar que el poble català ja no està per més paraules sinó que està per
l’acció. Una acció que ens ha de dur pel camí de no retorn cap a la Independència.”
És per això, que l’Ajuntament d’Arenys de Munt a instàncies de l’Associació de
Municipis per la Independència, associació que recolza plenament aquest moviment, ja
està explorant la possibilitat de liquidar els seus impostos a l’Agència Tributària
Catalana en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola com s’ha realitzat
fins ara.
És sabut per tots que Espanya ha sotmès al nostre País a un persistent i reiterat espoli
fiscal. Un espoli fiscal que ha penalitzat el nostre desenvolupament econòmic i social,
així com tots aquells serveis públics i socials aconseguits fins ara.
Aquesta situació s’està agreujant en aquests moments d’important crisi econòmica,
crisi que no seria tant notòria a Catalunya si comptéssim amb la gestió dels nostres
recursos econòmics.
Tal i com va dir el nostre batlle en l’escrit que va publicar al Diari Gran del
Sobiranisme.
“Atesa aquesta circumstància, els catalans, a títol personal, però també les nostres
institucions, haurien de començar a fer insubmissió fiscal dipositant el valor dels
impostos que paguem, encara que siguin de caràcter estatal, en aquesta Agència
tributària, la nostra. Malgrat tot continuaríem pagant impostos, sí, perquè som un poble
responsable, però ho faríem al nostre Govern, el català, perquè fos ell qui decidís què
fer amb els nostres diners.”
És per tot això que la CUP votarà a favor d’aquesta Moció presentada pel grup
d’ERC.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Partit Popular vol saber
quina finalitat té aquesta moció perquè no l'entenem. Perquè hem de tenir clar que la
llei està per complir i dit això no calen més comentaris.”
El regidor Sr. Sánchez diu que sí que és competència d’Arenys de Munt traçar un full
de ruta sobre la insubmissió fiscal, com ho va ser en el tema del referèndum i agraeix
les col·laboracions de la CUP i CIU en un moment difícil de política municipal.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Elena
Navarro i Sanchís, Na Jèssica Flores i Travesa, En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i En Josep Sánchez i
Camps dels grups CUP, CIU i ERC i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i
Freixas del grup PP.
PART DE CONTROL:
9. DESPATX D’OFICI
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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 3 a la 16, ambdues
incloses, des del 9/01/12 al 5/02/12:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 4
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 1
Resolucions en matèria de béns: 1
Resolucions en matèria d’organització municipal: 1
Resolucions en matèria d’empadronament: 1
Resolucions en matèria de representació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 9/01/12 i el 5/02/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 6
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 8
Sostenibilitat ambiental: 1
10. INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2011.

“INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS EN LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 50 DIES PER L’EXERCICI 2011.
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 50 dies des de la data de registre
sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 201.088,32 € (sense
considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es resumeix en:

_____

Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
31/12/2011

Import total pendent de
pagar

31/12/2011

235

201.088,32 €
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Tercer- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es donarà
compte al Ple de la corporació.”
“INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 5/12 DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE
OBLIGACIO RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA
ENTRADA EN EL REGISTRE . Període: fins 31/12/2011
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de
7.512,65 € a data 31/12/2011 segons el detall que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
fins 31/12/2011

Situació factura
Registrades
Total:

Nombre
3
3

Import
7.512,65 €
7.512,65 €

Segon- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
El Sr. Alcalde explica que es paga a 60 dies i no a cinquanta i que hi ha planificació
per pagar durant tot l’any 2012.
PRECS I PREGUNTES:
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN RELACIÓ A LA TARIFA
SEGONA DE GUALS.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“En el darrer Ple Ordinari del 12 de gener, per part d’un vilatà assistent es van realitzar
unes preguntes que volem traslladar al Ple per tal que siguin respostes i incorporades
a l’acta:
Concretament la temàtica era en relació a la tarifa segona de l’ordenança fiscal de
Guals i es va preguntar:
1) Quins són els carrers que queden afectats per la supressió, és a dir, aquells que no
tenen voreres
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2) Per la relació de finques que, havent gaudit del dret a gual durant l'any 2011, ara el
deixaran de gaudir.
3) L'import total previst ingressar al 2012 per la taxa de gual i l'import que es deixarà
de recaptar com a conseqüència de la supressió de la Tarifa segona.
Finalment,
Es va demanar:
Que es facin retirar o es retirin les plaques de gual en aquelles finques que han deixat
de tenir dret a gual com a resultat de la supressió de la tarifa segona.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que donarà
resposta al proper Ple ja que encara no s’ha recopilat tota la informació i no vol donar
respostes inexactes.
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA RETIRADA DEL CARTELL
SOBRE LES OBRES DE L’ENTORN DEL NOU POLIESPORTIU.
La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent prec:
“Vist que la recepció definitiva del nou poliesportiu municipal entre l'empresa
constructora San José i l'Ajuntament es va signar el 31 de juliol de 2009.
Vist que l’adjudicació definitiva de les obres d’urbanització de l’entorn del pavelló
poliesportiu a Can Zariquey a l'empresa Paviments Martín S.L. es va dur a terme el 23
de març de 2010 i fa mesos que van finalitzar les obres.
Vist que encara hi ha el cartell del PUOSC sobre la subvenció amb què s’ha finançat la
urbanització de l’entorn del poliesportiu, cartell que destorba el paisatge urbà.
Atès que les bases d’Execució del PUOSC indiquen que el cartell ha romandre
col·locat fins a la recepció final de l’obra, i que tant la col·locació com la retirada han
d’anar a càrrec del contractista adjudicatari.
Demanem a l’equip de govern que faci retirar l’esmentat cartell.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, el Sr. Molons, diu que gràcies i
que tindran en compte el prec.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN S’APLICARÀ EL
PLA DE XOC DE LA NETEJA.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Atès que durant la campanya electoral, la CUP, ara al govern, va proposar un pla de
xoc de la neteja, en el qual plantejava la necessitat que des dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament s’haurien de fer diferents estudis: econòmic, de funcionalitat, de recursos
humans i finalment un càlcul de l’àrea en la qual s’ha de realitzar la neteja diària.
Vist que la CUP, en el seu pla de xoc de la neteja, contemplava invertir 75.600,00 € en
compra de material i maquinària de neteja que comprenia: la compra d’un camió
escombradora d’ocasió, una escombradora RS 414 d’ocasió, una escombradora
manual nova, un tractor petit i un útil de despedregar, i dotar-se d’una plantilla de 4
operaris a jornada completa.
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Vist que amb la inversió dels 75.600,00 € en eines i maquinària de neteja i quatre
treballadors plantejaven que es podria netejar el poble diàriament, o en el pitjors del
casos, cada dos dies.
Atès que encara la percepció de molts vilatans és que la neteja dels carrers no ha
millorat substancialment i que la nostra vila segueix igual de bruta que durant el passat
mandat.
Preguntem a l’equip de govern si ja disposen dels estudis econòmics, de funcionalitat i
de recursos humans per part de Serveis Tècnics. Si és així, quina inversió requereix
aplicar el pla de xoc de neteja en recursos econòmics i humans segons els estudis de
Serveis Tècnics de l’ajuntament? Quan preveuen que podrà aplicar el pla de xoc de la
neteja que assoleixi l’objectiu de netejar el poble en 24 hores o en el pitjor dels casos,
cada dos dies?”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment: “La
situació econòmica de l’ajuntament no ha permès fer les inversions econòmiques
previstes per portar a terme una millora substancial de la neteja viària.
La ja decisió pressa a finals del mandat passat de no cobrir de nou les places dels
treballadors que es van jubilant fa que actualment la brigada municipal i en concret la
part de la plantilla que es dedica a la neteja s’hagi vist afectada per aquesta reducció.
Tot i així, s’han optimitzat recursos i es fan circuits de neteja per les àrees
d’emergència i els llocs més conflictius com poden ser els contenidors que tenim
escampats pel poble.
Hem de tenir en compte també que una de les màquines de les que disposa
actualment l’ajuntament per fer la neteja té els seus anys i per tant s’espatlla més
sovint, amb el perjudici que suposa tenir una màquina parada per poder seguir el pla
de neteja dels carrers que ara hi ha establert.
Suposo que tothom pot entendre que tenim la via principal del poble que és de sorra i
que tots els carrers que tenen l’entrada venint de la Riera són els que més acusen
aquest inconvenient.
Per altra part, hi ha molts carrers que són bruts perquè nosaltres mateixos els
embrutim.
Si tothom recollís les caques del gossos, les voreres estarien més netes. Si no tiréssim
papers al terra, les voreres estarien més netes. Si no s’omplissin les papereres amb
bosses d’escombraries, hi cabrien els papers. Si les àrees de recollida d’emergència
es fessin servir com cal, no hauria d’anar la brigada tant sovint a netejar-les.
La proposta de la regidoria per obtenir una òptima neteja al poble passa per la
contractació de quatre persones només dedicades a la neteja, així com la compra
d’una màquina d’escombrar que està al voltant dels 170.000,00 € i que té una
capacitat de 4 a 5 m3 que permetria no tenir que anar a buidar el dipòsit en tot el matí
amb que s’estalviaria un temps important que ara s’ocupa en l’anar i venir de les
màquines.
Això es portarà a terme quan la disponibilitat econòmica de l’ajuntament ho permeti.”
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L'OPTIMITZADOR DE
L'AJUNTAMENT.
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El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Atès que l'equip de govern ha cregut convenient implantar la figura d'un optimitzador,
que ha de treballar per l'eficiència i l'eficàcia dels recursos humans i materials de
l'Ajuntament.
Atès que la regidoria d'Economia i Règim Intern de l'Ajuntament va sol·licitar una
subvenció a la Generalitat per a cobrir part del cost d'aquest tècnic optimitzador,
Vist que l'optimitzador està de baixa per problemes de salut, i esperant que es recuperi
ben aviat, preguntem a l'equip de govern:
• quants mesos ha estat treballant a l'ajuntament
• quines tasques ha portat a terme
• si pensen agafar un altre optimitzador per a substituir la baixa laboral
• en quin termini creuen que s’hauran assolit els objectius que l’equip de govern
havia fixat per a l’optimitzador.”
El Sr. Alcalde respon: “L'optimitzador no ocupa un lloc a la plantilla, sinó que es tracta
d'un servei contractat. Ha realitzat una primera fase durant quatre mesos a
l'ajuntament. Ha realitzat entrevistes al personal per tal d’ordenar l’organigrama i la
responsabilitat de cadascú, plantejant propostes d’optimització que ha possibilitat
plantejar alternatives bàsiques de millora.
Després de finalitzar aquesta primera fase, la continuació del treball es realitza per part
del Gestor.
Els objectius d’optimització de la plantilla de l’Ajuntament s’assoliran durant aquest
mandat.”
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI A LA PLANTILLA DE
L’AJUNTAMENT ES COMPLEIX EL REQUISIT DE RESERVAR EL 2 PER
100 DE LES PLACES PER A TREBALLADORS DISCAPACITATS.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Atès que la normativa relacionada amb la integració social i laboral, entre diverses
mesures, contempla l’obligatorietat de l’administració pública de proveir els llocs de
treball de manera que es faci la reserva del 2 per 100 de les places a favor de
treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors.
Vist que el Centre Especial d'Ocupació del Maresme (CEO), el Centre Especial de
Treball de la Fundació El Maresme, que té per finalitat és la creació i el manteniment
de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual a tota la comarca del
Maresme, proveïa els serveis de jardineria a l’ajuntament d’Arenys de Munt fins que
l’actual govern va decidir canviar de proveïdor.
Atès que l’ajuntament d’Arenys de Munt té més de 50 treballadors.
Preguntem quin percentatge dels llocs de treball de l’ajuntament està ocupat per
treballadors discapacitats.”
El Sr. Alcalde respon: “A la plantilla municipal hi ha reservada una plaça per a una
persona amb discapacitat, que actualment es troba ocupada per un funcionari i es
compleix amb el 2% determinat per la normativa. Però, a més a més, l'ajuntament té
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contractes amb empreses que tenen discapacitats a les seves plantilles, com el cas de
l'ADF o el redactor del projecte de reurbanització i reparcel·lació de Collsacreu.”
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE EL MAL ESTAT DELS
CARRERS DE LA URBANITZACIÓ LA CREUETA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Veïns de la urbanització de la Creueta ens han fet arribar queixes sobre el mal estat
dels carrers, degut a les arrels dels arbres que aixequen el ferm i el fan irregular.
Això pot ocasionar que hi hagi accidents com ja va succeir aquest dia passat. El Partit
Popular no busca culpables, però sí volem que es facin les accions oportunes per tal
de solucionar l'anomalia de la via.
Prec:
Per tant, requerim a l'equip de govern que posi solució l’abans possible, per tal de no
lamentar cap altre incident.”
El regidor de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment: “No sé si fer
una miqueta de broma a les alçades que estem del Ple. Vostè diu no vull buscar
culpables però si a vostè algú li diu no pensi en un elefant, la primera imatge que li ve
al cap és la d’un elefant, no... per tant és impossible quan es creen aquests jocs de
paraules es busca realment dir: sí que busquem els culpables perquè parlem de
culpables, sinó ja no en parlaríem. Per tant, permeti’m aquesta llibertat.
Bé, com vostè diu, el dia 31 de desembre del 2011 hi va haver un accident d’un
ciclomotor davant del C/Garbí, núm. 80 de la Urbanització la Creueta, en un punt on el
paviment de la calçada es troba deformat, molt probablement per arrels dels arbres de
les parcel·les que confronta. Aquesta mateixa situació es troba en un altre punt del
carrer Garbí.
En aquest moment el manteniment de paviments i ferms de la urbanització, i de la
resta d’instal·lacions i serveis, és a càrrec de la Comunitat de propietaris de la Creueta
fins que es desenvolupi el polígon d’actuació (U-24) de la urbanització amb la finalitat
d’assolir el grau d’urbanització que determina la legislació urbanística.
Un cop s’hagi desenvolupat la Unitat d’Actuació les obres seran recepcionades per
l’Ajuntament i, per tant, l’Ajuntament es farà càrrec del manteniment de la urbanització.
Avui mateix, m’he reunit amb representants de la urbanització La Creueta per
començar a treballar amb ells, igual que fem amb altres urbanitzacions per, colze a
colze treballar, per amb un temps que sigui assumible, per les urbanitzacions i els seus
veïns, a la recepció. Repeteixo amb els de la Creueta i tots els altres. No obstant això,
amb totes les mesures que l’Ajuntament pot, sempre col·laborem amb les unitats
d’actuació, dinem-ne urbanitzacions perquè ens entenguem, perquè puguin arribar a
tenir un nivell òptim però no tenim els mecanismes a l’actualitat per arribar a tot arreu.”
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’ENDARRERIMENT DE
L’OPTIMITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
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“Tots sabem els temps que corren, i degut això els vilatans estan fent grans esforços
per fer una economia més sostenible. Què vull dir amb això? Que l'actuació de l'equip
de govern no és suficient en l'execució de l'optimització de l'enllumenat públic. El Partit
Popular, en aquest sentit, vol que es facin més esforços. Exemple, si el dia s’allarga
més: per què en un carrer s'encenen les llums quan encara s’hi veu bé? O a la
carretera que va d'Arenys de Munt a Arenys de Mar, que s'encenen quan la visibilitat
és bona, (entre d'altres).
Si demanem als ciutadans esforços, primer nosaltres hem de donar exemple. Al Partit
Popular no l'hi valen respostes com: s'està fent el possible. Això no és una resposta, al
nostre parer la resposta ha de ser de què posem el cent per cent per portar a terme
l'optimització de l'enllumenat públic. Aquesta és una mesura que si es porta en rigor
podem tenir un bon estalvi però si seguim aquest ritme serà una mesura ben enfocada
i mal executada.
Pregunta: la pregunta del Partit Popular és per què desprès del temps que fa que es
va tenir la reunió de l'optimització de l'enllumenat encara anem tan endarrerits.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “La
Junta de Govern, en data 12 de desembre de 2011, va decidir, de les propostes
presentades per l’empresa SECE, com adjudicatària del servei de conservació i
manteniment de l’enllumenat públic, optar per la proposta núm. 3, que representa una
reducció del consum energètic de la població d’un 50,20%.
Aquesta solució sempre quedava condicionada a la situació real de les instal·lacions
elèctriques i un replantejament i aprovació per part dels tècnics municipals abans de
la seva execució.
El dia 2 de gener de 2012, segons escrit municipal de la mateixa data amb registre de
sortida núm. 3/2012, es va notificar a SECE la proposta acceptada per la Junta de
Govern de data 12 de desembre de 2011 i se li va demanar que comencés a aplicar
aquesta reducció desprès del dia 6 de gener de 2012.
Per diferents motius no va ser fins el dijous dia 12 de gener que des de les 10 hores
fins a les 14 hores, es va programar els treballs de reducció, si bé al Passeig de Can
Jalpí i al Torrent d’en Puig ja s’havia actuat anteriorment.
El dimarts dia 17 i el dijous dia 19 de gener, es fa un seguiment de les actuacions
realitzades per SECE.
El dimarts dia 31 de gener i dijous dia 2 de febrer es realitzen visites nocturnes per
donar resposta a les incidències o suggeriments dels veïns de la població.
El mateix dijous dia 2 de febrer es decideix aplicar algunes actuacions no previstes
inicialment per tal d’incrementar l’estalvi econòmic.
El dimarts dia 7 de febrer es responen totes les incidències o qüestions plantejades
pels vilatans.
Per tal de portar a terme tots aquests treballs sense que representin cap cost afegit a
l’Ajuntament, s’han hagut de realitzar segons el propi calendari de manteniment
contractat, havent-se portat a terme, des del dia 12 de gener que es va realitzar el
replanteig dels treballs, en 11 dies hàbils i amb un total de 130 hores de treball i
actuant en 803 punts de llum, sense tenir en consideració els treballs complementaris
que es va demanar el dijous dia 2 de febrer i que es van fer efectius el dia següent.
Cal dir que una actuació d’aquesta magnitud cal preveure un equilibri de les fases de
les línies elèctriques i que no es un treball mecànic que es realitza en quatre dies.“
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18. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Planas aclareix què volia dir quan ha expressat “que no buscava culpables”,
considera que no és l’Ajuntament i que només busca que es prenguin mesures.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores i deu minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.
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