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ACTA NÚMERO 3/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vuit de març 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.
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.
Tot seguit, es passa al següent punt, tot sol·licitant la presència de la Sra. Àngels
Castillo i Campos, que està asseguda entre el públic.
2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DEL GRUP PSC.
L’Alcalde li demana la credencial i, a continuació, procedeix a prendre-li jurament o
promesa:
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB LLEIALTAT AL
REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L'ESTAT?”
La Sra. Castillo diu textualment: “Sí, ho prometo. I ho prometo des dels valors
socialistes, de la igualtat, de la justícia social i la solidaritat. Prometo que treballaré per
a Arenys de Munt, amb tota la meva responsabilitat, amb coherència i amb respecte
en vers tots i cada un dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt i per al nostre país.”
Tot seguit, l’alcalde diu que s’obre un torn de paraules dels diferents grups per si volen
dedicar-li unes paraules a la nova regidora. Diu que li desitja molt bona feina per als
vilatans d’Arenys de Munt, que és una feina que costa, complicada, de molta dedicació
cap els veïns i li desitja que tingui molt sort. També li llegeix el poema La Pell de Brau,
de Salvador Espriu, que reflecteix molt bé la feina d’un regidor/a:
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“Si et criden a guiar
un breu moment
del mil·lenari pas
de les generacions,
aparta l’or,
la son i el nom.
També la inflor
Buida dels mots,
La vergonya del ventre
I els honors.
Imposaràs
la veritat
fins a la mort,
sense l’ajut
de cap consol.
No esperis mai
deixar record,
car ets tan sols
el més humil
dels servidors.
El desvalgut
i el qui sofreix
per sempre són
els teus únics senyors.
Excepte Déu,
que t’ha posat
dessota els peus
de tots.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, li dóna la benvinguda al Ple i li diu que
segur que des de la diferència govern – oposició podran trobar punts d’acord per
treballar per Arenys de Munt i pel nostre país, que falta fa i que qualsevol esforç és
important i, per tant, benvinguda i a la seva disposició de tots els components del grup
de CIU.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, també, en nom del grup, li donen la
benvinguda i li desitgen molta sort en aquest nou repte que comporta molt d’esforç i
poques felicitacions, però que satisfà molt. Molt bona feina i li diu que estan a la seva
disposició.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC diu textualment: “Des d’ERC volem
donar la benvinguda a Àngels Castillo, transmetre-li el desig de “bona feina” per a
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Arenys de Munt i que, com va fer en regidor socialista que l’ha precedit, tots plegats
puguem enriquir el debat democràtic en aquest Plenari, que des d’ERC entenem que
és aquest, i no d’altres, l’òrgan més legitimat democràticament per debatre sobre el
govern i les decisions municipals”.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, li dóna la benvinguda i li desitja molta sort
en la seva tasca.
La regidora Sra. Castillo diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bona tarda, bona nit
regidores, regidors, públic que està present en aquesta sala i a totes aquelles
persones que ens escolten per la radio.
Personalment vull dir-vos que avui es tracta d’un dia especial.
Igual que ho va ser per vosaltres.
Tinc a davant meu el somni de qualsevol persona que estima el seu poble i té la
voluntat de treballar per a ell des de la vessant política.
Crec en la política com a mitjà de servei a les persones, i en els polítics com a
representats i servidors de la gent.
Vull destacar per sobre de tot, que voldré diferenciar en tot moment les relacions
personals del debat polític, de manera que molt més enllà de les posicions
diferenciades en temes concrets sempre mantindré un respecte personal.
Els polítics no tenim ni tindrem la veritat absoluta.
Pensaré sempre en el bé comú i no pas en el personal.
Com he dit abans, sóc de les romàntiques que creuen que la política és servei i treball
per a les persones.
Permeteu-me, avui també, un record especial a les persones del meu entorn que no
han pogut estar al meu costat (penso en el meu pare i en la meva mare) per veure
complert el meu somni, però que sempre els sento molt a prop.
I finalment, dono les gràcies a la gent d’Arenys de Munt que han fet possible que jo
estigui de regidora, als meus companys de l’Agrupació del Partit Socialista d’Arenys de
Munt que confien en mi, i al meu partit que em recolza.
Arenys està per sobre de partits i de tots nosaltres, per això treballaré per tothom i per
a tothom, no oblido que Arenys és la seva gent.
Moltes gràcies.”
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA
TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals:
“Havent-se aprovat inicialment pel Ple de data 12 de gener de 2012 la modificació de
L’ORDENANÇA FISCAL NUMERO 19 REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, la qual s’ha publicat al BOP de 25 de gener i al tauler
d’edictes, i trobant-se en exposició pública, dins el termini s’ha presentat una al·legació
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en data 1 de febrer per part de la Sra. Maria José Beser i Bermejo, en representació
de l’Entitat de Conservació Mas Gabana (Urbanització Santa Rosa dels Pins).
L’ escrit d’al·legacions, resumidament, exposa el següent:
•

•
•

Que s’infringeix l’art. 24 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 (TRLHL), al contemplar un nou
import consistent en cobrar 1€/mes a cada propietari de la urbanització, ja que
aquest import no tindria cabuda perquè ni l’Ajuntament ni GUSAM coneixen quants
són els propietaris de la urbanització que disposen de comptador, donat que no els
està prestant el servei de subministrament d’aigua; per tant, la imposició de la taxa
vulnera l’art. 24 ja que no hi hauria cost del servei.
Que no existeix fet imposable en els propietaris de la Urb. Santa Rosa dels Pins.
Que s’infringeix el principi d’igualtat quan es preveu un preu per a la conservació
de comptadors i escomeses a la Urb. Collsacreu, diferent al de la resta
d’urbanitzacions, quan aquesta tampoc té recepcionada la xarxa de
subministrament d’aigua, trobant-se en la mateixa situació ambdues
urbanitzacions.

Finalment l’entitat urbanística sol·licita que per part de l’Ajuntament es doni trasllat de
les al·legacions al Síndic de Greuges.
Considerant que existeix legitimació per formular al·legacions en virtut de l’article 18
del TRLHL.
Vistos els informes emesos per GUSAM SA i per la Intervenció municipal, ambdós de
data 27 de febrer, i tenint en compte la normativa aplicable i, en concret, el TRLHL.
Per tot l’exposat, i en compliment del que determina l’art. 17 del TRLHL, es proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar la totalitat de les al·legacions formulades per l’Entitat de
Conservació Mas Gabana, al considerar que la modificació de l’Ordenança fiscal
número 19 s’ajusta plenament a la normativa vigent, pels següents motius:
- Que si bé no existeix fet imposable en els propietaris de la Urb. Santa Rosa dels
Pins, sí que existeix fet imposable en l’entitat urbanística en tant l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, mitjançant l’empresa municipal GUSAM com a gestora del servei, està
prestant un servei a les urbanitzacions pel subministrament d’aigua en alta, que
consisteix en la distribució d’aigua, incloent els drets de col·locació i utilització de
comptadors o instal·lacions anàlogues.
El subjecte passiu de la taxa és, doncs, el titular del comptador, essent l’abonat en
aquest cas la Urbanització Santa Rosa dels Pins i no pas els particulars propietaris de
la urbanització qui, com bé indica l’al·legació, no són els perceptors directes del servei
prestat per GUSAM. Conseqüentment, la taxa prevista en l’ordenança 19 d’1
€/abonat/mes ha de liquidar-se a l’entitat urbanística titular del comptador.
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- Que segons informa GUSAM SA i segons es desprèn de l’estudi de tarifes que
sustenta la modificació de l’ordenança, la taxa d’ 1 €/abonat/mes no supera el cost del
servei, pel que es respecta la limitació de l’art. 24 del TRLHL.
- Que pel que fa a la petició de respectar el principi d’igualtat entre urbanitzacions, els
apartats c) i d) de l’ordenança no han estat objecte de modificació, i per tant, els
imports que allà es contemplen no poden ser objecte de reclamació.
No obstant això, se’ls informa que, tal i com exposa GUSAM, ni la urbanització Santa
Rosa dels Pins ni la urbanització Collsacreu no esta recepcionades, però el servei de
subministrament d’aigua es presta de forma diferent; en concret, en la urbanització
Collsacreu, el servei és prestat per l’empresa SOREA en règim de concessió
administrativa, essent les tarifes contemplades en els apartats c) i d) les que l’empresa
actualment aplica i no, per tant, les que ha d’aplicar GUSAM, que sols liquida les
tarifes dels apartats a) i b) de l’ordenança.
Segon.- Denegar la petició que formula l’Entitat de Conservació Mas Gabana que es
doni trasllat de les seves al·legacions al Síndic de Greuges ja que, ha de ser el
particular interessat que tingui un interès legítim qui, si ho estima oportú, ha de
formular la seva queixa directament a aquesta figura per tal de que iniciï qualsevol
investigació dins del seu àmbit d’actuació. Afegir que, qualsevol reclamació adreçada
al Síndic ha d’haver esgotat prèviament la via administrativa, cosa que en aquest cas
no s’ha produït.
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal número 19
reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua, segons el detall que figura en
l’Annex d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals.
Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, el qual entrarà en
vigor a partir del dia següent a la seva publicació i un cop sigui autoritzat per la Junta
de Preus.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, dóna la benvinguda a la Sra. Castillo i a
tots els presents i diu que des d’ERC han mirat aquest punt i en principi hauria de ser
un mer tràmit de desestimació, però desprès de llegir el text de l’informe de GUSAM i
l’escrit de l’Entitat Urbanística, veiem que hi ha algunes contradiccions, per tant, abans
de posicionar-nos en el nostre vot, voldríem uns aclariments en relació amb això, per
part del president de GUSAM. Serien tres qüestions:
- Si era previst cobrar un euro a tots els propietaris de les 3 urbanitzacions com a
quota per a l’abastament de l’aigua potable.
- Quin és l’import que es deixa de cobrar.
- Si GUSAM ha donat el vistiplau a l’informe.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Entenem que la Sra.
Maria José Beser i Bermejo, en representació de l’Entitat de conservació Mas Gabana
(Urbanització Santa Rosa dels Pins) al·lega uns punts que tot i ser desestimats per
l’equip de govern basant-se en la legitimitat del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals
i en els informes de la GUSAM pensem que caldria fer-ne una revisió o una nova
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valoració que no perjudiqués les persones que fan ús del subministrament d’aigua per
part del servei municipal.
Estem en uns moments de crisi en què potser no és gaire adient amb només la
justificació legal fer nous increments de taxes
Cal tenir en compte que la urbanització no està recepcionada encara, que la
distribució d’aigua i utilització de comptadors s’hauria de fomentar i en curt termini
aconseguir dita recepció.
D’altra banda, no tenim el contingut complert d’aquest punt atès que ha estat ara
mateix que aquesta regidora ha pres possessió.
Per tot això, votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Bé, nosaltres, el Partit
Popular, tal i com a fet el grup ERC, ens esperem a aclarir alguns dubtes i, per tant, de
moment ens abstindrem.”
El regidor Sr. Molons, com a president del consell de GUSAM, diu textualment: “Bé, jo
voldria començar, abans de respondre a les seves preguntes i especialment pel que
deia la Sra. Castillo, del tema dels perjudicis o beneficis. Crec que en el tema de
l’aigua hem de fer un canvi de mentalitat del que és realment el servei, del que hauria
de ser la nova cultura de l’aigua. Si portar l’aigua a segons quins punts té un cost i el
que es volia començar és a fer aquest canvi de mentalitat de pujar aigua fins a la zona
dels Tres Turons i a portar aigua a Collsacreu té un cost afegit que, bé es podria
incrementar la tarifa, o el que es volia fer era aquest canvi, els regidors i regidores que
vau estar quan vam presentar la tarifa vam explicar molt bé. Crec que el concepte
continua sent vigent i per això es manté en el comptador. Per què es volia repartir per
usuari? Perquè cadascú agafés la consciència aquesta. Si algú s’acosta a una aixeta i
quan l’obre, surt aigua, ha de pensar que al darrere hi ha tot un servei que té un cost i,
per tant, cada vegada els serveis d’aigua, a tot arreu, es van encaminant a què hi ha
un mínim de despeses fixes que s’han d’assumir. Per tant, aquest era el fet, no es
volia gravar en cap cas això els vilatans i vilatanes que viuen al casc urbà o les
urbanitzacions que fem subministrament tenen el cost del comptador i tenen el cost de
la despesa fixa que es va fer amb aquest canvi de tarifa. No apujàvem realment el
cost. Com vostè sap hem fet una aposta valenta a l’assumir la gestió de l’aigua i no
hem apujat ni l’IPC, però no l’IPC d’aquest any, ni el de l’any passat, ni el de l’altre, ni
el de l’altre, o sigui, portem quatre anys sense tocar la tarifa de l’aigua. Això és una
aposta valenta. I s’ha fet, precisament, per la situació socioeconòmica que tenim, de
l’entorn, i ja que fèiem aquesta aposta de fer-ho des de l’empresa municipal GUSAM i
de la marca Aigües d’Arenys la gestió, fèiem aquest fet. Per tant, realment, només que
ens haguéssim plantejat d’apujar l’IPC recaptàvem molt més. Si hagués estat una
ambició recaptatòria hagués estat molt més. Només pujant l’IPC d’un any, s’hagués
recaptat molt més, que amb un euro per persona que es volia posar a les
urbanitzacions. M’agradaria que aquest tema que és molt clar i ens hem d’acostumar a
dir que l’aigua té un cost que actualment encara no estem pagant el cost que té.
Fixem-nos en el cost que té a França l’aigua, que és molt superior a casa nostra i a
França l’aigua els hi surt per tot arreu. Per tant, hem de començar a introduir tots
aquests temes i els emplaço, a finals d’aquest mes, que hi ha el Dia mundial de
l’aigua, des de l’empresa GUSAM i des d’Aigües d’Arenys farem una sèrie d’actes i hi
podrem aprofundir. Pel que fa a les preguntes que em feia el Sr. Sánchez i el Sr.
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Planas, s’hi ha afegit: tenim 151 usuaris a Collsacreu, 215 i 72 a Torrentbó i a Sta.
Rosa dels Pins i l’import total que sí serà en aquest cas a recaptar serà de 5.200,20
euros.”
El Sr. Alcalde afegeix, sobre el tema de perjudicar o no perjudicar als usuaris, que el
que s’ha fet és clarificar a les al·legacions que ha presentat la Sra. Beser, explicar-li
que el que s’està cobrant és un euro per comptador i que a ells se’ls cobrarà un euro
per comptador i com que només tenen un comptador, només se’ls en cobrarà un euro,
com a la resta d’usuaris i, per tant, és una qüestió d’equanimitat i no és una qüestió
que pugui perjudicar ningú sinó que és, justament, una distribució correcta del servei
que està oferint l’Ajuntament. Hauria estat diferent el que ells suposaven que acabaria
passant, que inicialment s’havia calculat i erròniament en l’escandall de GUSAM de
cobrar 72 comptadors, que això des de la Intervenció ja s’havia corregit. Per tant, és
clarificar aquest punt, que només es cobrarà un euro per comptador com a la resta
d’usuaris. Pel que fa al tema de recepcionar el servei de l’aigua, diu que ha participat
en algunes reunions amb entitats per parlant-ne i estan molt satisfets de tota la gestió
que s’està fent per GUSAM per poder subministrar-los l’aigua perquè amb SOREA
tenien alguns problemes i algunes dificultats, algunes de les quals s’han resol en el
moment en què s’ha pogut passar la gestió de l’aigua a GUSAM i s’hi està treballant.
No és una qüestió simple, és una qüestió molt complexa, en la que els mateixos
usuaris de les urbanitzacions o propietaris hauran de fer un desemborsament i una
inversió important, però estem intentant arribar a acords i esperem que abans de
finalitzar el mandat alguna urbanització estigui resolta, segur que n’hi haurà alguna
que no ho estarà, perquè el tema és molt complex i probablement trigarem algun
temps més. Però bé, s’hi està treballant i ells ho estan veient i això és una qüestió que
hem d’agrair des de l’Ajuntament i que ells siguin perceptors d’aquest canvi que hem
fet i que estem aconseguint gràcies a tenir la gestió de l’aigua des de l’Ajuntament.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que la resposta del Sr. Molons li
confirma que la intenció inicial era cobrar un euro per comptador i no és el que diu
l’informe de GUSAM SA. A més, recorda l’estudi de tarifes existents. Per això, pensa
que no es facin trampes fent informes i que confessin l’error. No poden votar en contra
de l’al·legació en base a un informe trampós que pretenia cobrar als usuaris.
A més, la quantia de 5200 euros no és important, però no s’ha d’amagar informació.
El regidor Sr. Planas diu textualment: “En aquest punt el Partit Popular està amb
dubtes de com s'han fet els estudis amb el tema de l'Aigua, i més encara que sabem
que hi ha un dèficit de 5000 euros aproximadament. No obstant això, deixarem temps i
en la reunió que tenim que fer tots els grups municipals i llavors ens posicionarem. De
moment ens abstindrem.”
El regidor Sr. Molons diu que no calia dir trampós. Diu que ell ha estat molt transparent
i ho ha reconegut i considera que van donar molta informació i algú ho podia haver vist
i dir-ho, i continua dient que només pujar l’IPC hagués estat una quantitat molt
superior.
El regidor Sr. Sánchez diu que no se li pot dir a la Sra. Beser que no té raó, i
reconèixer que es van equivocar en el règim tarifari.
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El regidor Sr. Molons diu que ha estat molt curós i respectuós i ha posat en el debat
coses que sobraven. Li ha donat tota la informació, a la Junta ha explicat que tindrien
la reunió i agraeix que ho hagi dit el Sr. Planas i tanca el punt.
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; una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP 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 Na Àngels Castillo i
Campos, dels grups ERC i PSC.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
D'ANIMALS DE COMPANYIA .

DE

L'ORDENANÇA

DE

TINENÇA

La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Navarro, felicita a la Sra.
Castillo, amb la qual ha treballat i és una persona implicada i l’encoratja a treballar molt
més, li dóna les gràcies per la responsabilitat social i a continuació llegeix la proposta
de la Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“Vist que l’ordenança sobre tinença d’animals a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que
data de l’any 1999, no està adequada a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, i la part corresponent a les infraccions i
sancions està desfasada, contemplant els imports en pessetes;
Vist que s’ha considerat la necessitat de modificar els arts. 2, 13, disposició addicional;
d’afegir l’art. 2bis, i les disposicions derogatòria i final, i de substituir la totalitat del títol
V, segons els redactats que figuren en l’informe tècnic emès per la tècnica de
Secretaria en data 27-10-2011, i que consta a l’expedient;
Tenint en compte el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
locals determinat en els articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim
local;
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença
d’animals en el municipi d’Arenys de Munt segons el text que figura a l’expedient i que
forma part d’ell a tots els efectes.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord inicial,
així com el text complet modificat de l’ordenança, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un
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interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Que si al finalitzar el període d’exposició pública no es presenten al·legacions
o reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
Quart.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva publicació.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, dóna la benvinguda a la regidora
Sra. Castillo i li desitja molta sort i li agrada que vingui acompanyada. A continuació diu
que la modificació s’hauria de fer i era necessària, però s’hauria d’informar a tots
aquells que tenen gossos, ja que s’augmenta molt la sanció lleu, fins a 400 euros, ja
que ningú ve al tauler d’edictes i si no es fa així, la gent no ho sabrà, sobretot, quan
porti el gos deslligat. Estan a favor.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Atès que no hem
pogut tenir prèviament la documentació per estudiar-la, votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor, que és un mer
tràmit i pensen que també s’hauria d’informar als ciutadans.
La regidora Sra. Navarro diu que gràcies per la idea i que estan pensant en fer una
campanya de civisme.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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,
En Josep Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, CIU, ERC i
PP, i un vot en contra de la regidora Na Àngels del Castillo i Campos del grup PSC.
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix la següent proposta de la
Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“Vist que el Reglament de Participació Ciutadana d’Arenys de Munt es va aprovar pel
Ple extraordinari de data 09-03-2006,
Examinada la proposta de redacció d’aquest article segons l’informe tècnic emès per la
tècnica de Secretaria en data 21-02-2012, que consta a l’expedient, per tal d’eliminar
el concepte de “grup estable”, ja que s’ha detectat que l’article 18 pot causar confusions
al respecte si cal o no estar prèviament inscrit en el registre d’associacions de la

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) com a requisit previ per inscriure’s en
el Registre general d’Entitats municipal,

Tenint en compte el procediment per l’aprovació i modificació de les ordenances locals
determinat en els articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local ,
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’art. 18 apartat 1r del Reglament de
Participació Ciutadana, donant-li la següent redacció:
“1. És el registre en el que s'inscriuen les associacions i fundacions que tinguin el
seu àmbit d'actuació principal al municipi.” (S’elimina la resta del paràgraf).
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord inicial,
així com el text complet modificat de l’ordenança, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Que si al finalitzar el període d’exposició pública no es presenten al·legacions
o reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
Quart.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, dóna la benvinguda a la Sra. Castillo i diu
textualment: “Si bé és cert que creiem que els ciutadans haurien de tenir un paper més
rellevant en els temes que afecten el seu poble, i que haurien de formar part activa
dels consells de participació ciutadana, el que és evident és que hi ha una manca
d'interès de la ciutadania en els afers públics. I prova d'això és que aquest Reglament
es va aprovar en un Ple de l'any 2006 i d'aleshores ençà la concurrència en les
convocatòries participatives no ha millorat. Podem associar-ho a motius socials o
econòmics, el cas és que les persones no senten la necessitat de formar-ne part.
Un altre tipus de participació ciutadana és a través de les entitats i associacions locals,
participant en els actes i activitats que es fan; Arenys de Munt és un poble modèlic
amb un teixit associatiu molt potent on la població se sent identificada amb els trets
d’identitat del poble: puntes, gegants, cirera, bredes...
Cal dir també, que d'aquest Reglament tan ambiciós, potser no se n'ha fet un
seguiment des de la regidoria de Participació Ciutadana, desenvolupant-lo i desplegant
el que hi diu, fent que els Consells municipals es convoquin més sovint i que siguin
més vinculants, no merament informatius.
No es pot pretendre que una representació mínima i no reglada, pretesament
assembleària i fàcilment manipulable, de la població arenyenca prengui una decisió
que afecti el conjunt de ciutadans; en cap cas no pot substituir un òrgan col·legiat,
com el Ple Municipal o els Consells municipals amb capacitat de decidir de manera
objectiva i representativa, pel bé de la ciutadania d'Arenys de Munt.

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

El reglament contempla que el Consell del Poble es reuneixi un cop l'any. M’agradaria
preguntar-li si pensen convocar-ne un i el motiu pel qual no se n’ha convocat cap fins
al moment.
El Grup municipal d'ERC votarem favorablement a aquesta modificació, i col·laborarem
en el que convingui per a què la participació ciutadana a Arenys de Munt sigui el més
àmplia possible.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu a la Sra. Vila que una petita
modificació tècnica li ha donat per una bona intervenció, però que l’experiència li ha fet
saber que en la participació no compte només la quantitat, sinó també la qualitat. A
més a més, som pioners en consells oberts i la gent manifesta la seva voluntat i
sempre hi ha persones que hi participen. El tema del Consell del Poble es va posar per
tenir un element nou de reunió, però no s’ha constituït, sinó que el que s’ha fet és
potenciar els altres existents. També hi havia un altre òrgan que és el Fòrum d’electes
i exelectes que tampoc s’ha constituït i potser es faci en el futur.
Aquest és el tema i el Consell de Poble potser està pensat més per pobles amb
consells més tancats.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que aquí hi ha gent que creu en la
participació i gent que no, i ells hi creuen i han fet pedagogia. Ells en el seu programa
no parlen de consells de poble, sinó de l’assemblea de poble i es constituirà en el
futur.
El Sr. Alcalde diu que els consells són informació i com se’ls hi dóna al ciutadans i
aquest ajuntament ha apostat per la informació i se’n dóna molta i els ciutadans
valoren tot això i segurament participaran en els consells.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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,
En Josep Sánchez i Camps i Na Àngels del Castillo i Campos dels grups CUP, CIU,
ERC i PSC, i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas del grup PP.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda al Sr. Sánchez, regidor del grup PP de Pineda.
6. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU PER A UN
AEROPORT AL SERVEI D’UN PAÍS.
El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“ATÈS que a principis de 2010 el portaveu de Foment del PP al Congrés de Diputats,
el Sr. Andrés Ayala, ens descrivia quin seria el model aeroportuari que el PP
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proposaria per l'Estat en cas d'arribar al poder, un model basat en el manteniment de
la titularitat estatal i centralitzat.
ATÈS que el Partit Popular, per decisió directa de la seva ministra de Foment, la Sra.
Pastor, ha aturat el projecte de model aeroportuari aprovat fa uns mesos pel Govern
socialista espanyol, un projecte que promovia la privatització de l'Aeroport del Prat.
ATÈS que el model aeroportuari de gestió centralitzada i conjunta va ser, acabada la
segona guerra mundial, el model adoptat pels països sota dictadura comunista. Un
model sotmès al control militar durant molts anys i del qual AENA n’és hereva. Un
model que avui a Europa ja només tenen l'Estat Espanyol i Romania.
ATÈS que la gran majoria de països europeus tenen un model exitós basat en la lliure
competència, en la capacitat de cada aeroport de definir la seva pròpia estratègia i en
la voluntat de les forces vives dels territoris de participar en ella per treure profit
d'aquesta gran finestra al món que són les terminals.
ATÈS que Espanya té signats 23 tractats bilaterals segons els quals aquests països
només poden aterrar a Barajas, fet que significa una discriminació greu contra
l'aeroport del Prat tal com ha denunciat el Parlament europeu per unanimitat en plenari
el 2 de febrer de 2012, a instàncies de l’eurodiputat de CiU Ramon Tremosa, instant el
govern espanyol a posar fi a aquest greuge.
ATÈS que la diferència d'inversió executada i planificada entre l'aeroport de Barajas i
el del Prat perjudica clarament aquest segon i el posa en inferioritat de condicions per
competir internacionalment.
ATÈS que el 22 de març de 2007, la reivindicació per un canvi del model de gestió de
l'aeroport del Prat va deixar de ser exclusivament política i institucional per passar a
ser també de les institucions civils i econòmiques de Catalunya, escenificat en un acte
ple “de gom a gom” a la sala d'actes del IESE a Barcelona.
ATÈS que l'aeroport del Prat és una infraestructura estratègica pel futur de l'economia
de Catalunya.
Per tot això, es proposa que el ple municipal acordi:
Primer.- Denunciar que l'aeroport de El Prat no pot seguir sent un patrimoni exclusiu
d'AENA i que s'ha d'obrir la seva gestió estratègica a una majoria d'actors locals i de
proximitat (Govern de Catalunya, ajuntaments, cambres de comerç, etc.).
Segon.- Instar al futur gestor del Prat a convertir aquest aeroport en una infraestructura
al servei de la internacionalització de les empreses Catalanes, en una finestra al món
per vendre-hi els nostres productes i en una porta d'entrada d'inversions i turisme, en
definitiva una eina de primer ordre que contribueixi a sortir de la crisi.
Tercer.- Traslladar aquesta moció al Conseller de Territori i Sostenibilitat, a la Ministra
de Foment, als eurodiputats catalans, als presidents i/o portaveus dels grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, a les cambres de
comerç i associacions d’empresaris de la comarca i de l’àrea metropolitana i al director
general de l’IESE.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “L'interès de l'estat
espanyol d'acabar amb els grans eixos vertebradors que conformen el nostre país,
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passa entre moltes altres coses, per frustrar l'expansió de l'aeroport del Prat,
infraestructura aèria de vital importància per a Catalunya.
Cal que reivindiquem l’aeroport del Prat com un hub intercontinental, perquè no podem
renunciar al turisme ni tampoc a què les companyies internacionals s'hi instal·lin ja que
això ens fa més competitius i ens situa en el mapa dels vols intercontinentals; tot això
fa que augmenti el PIB, crea ocupació, augmenten els serveis a l'aeroport, atrau
inversions i augmenta la nostra imatge com a país.
L'aeroport del Prat té suficient demanda de passatgers de vols intercontinentals per
aspirar a tenir un aeroport que estigui a l'alçada dels aeroports europeus.
ERC hem denunciat reiteradament la política deliberada de l'Estat espanyol per
convertir l'aeroport del Prat en un aeroport subsidiari de Madrid, amenaçant així un
sector tan important per a la nostra economia com és el de les exportacions.
Aquesta política atempta contra la llibertat de mercat de la Unió Europea. Una política
que consisteix a, d’una banda, signar convenis que privilegien certes companyies que
prioritzen l'aeroport de Barajas i, de l'altra, posar pals a les rodes a l'aeroport del Prat.
El mateix passa amb el port de Barcelona, d'una gran potencialitat, el qual podria ser
el primer de la Mediterrània. Però el Govern espanyol desatén les inversions
compromeses i posa en risc el seu creixement.
La millor manera de defensar l'economia del país és defensar les seves
infraestructures, per tant, el nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Partit dels
Socialistes d'Arenys de Munt creiem que cal la descentralització del
sistema aeroportuari. I s’ha de reclamar que les entitats econòmiques i socials que al
seu dia ja es van manifestar a favor d'aquesta mesura que es tornin a mobilitzar.
Creiem que ha arribat l'hora de què tant el Govern com la societat civil catalana tornin
a expressar el seu punt de vista sobre el model aeroportuari i la necessitat d'una gestió
descentralitzada del principal aeroport català, i així ho vàrem expressar també en el
nostre programa electoral de les últimes eleccions autonòmiques, on exposàvem
que treballaríem per " tal d’assolir que la gestió de l’aeroport de Barcelona
correspongui a un consorci de majoria pública, participat en el seu òrgan rector per la
Generalitat, les administracions locals concernides, els agents econòmics i socials més
representatius i l’administració general de l’Estat, en el qual la presència de la
Generalitat sigui determinant en matèria pressupostària, en gestió aeroportuària, en
serveis aeroportuaris, en gestió del domini públic, infraestructures, planificació i
programació.
Actualment es manté un model centralista que no té paral·lelisme "a la Unió Europea ni
a l'OCDE" i que impedeix un impuls decidit a la internacionalització de l'economia
catalana.
Cal recordar que el passat 11 de novembre de 2011, en un dels últims Consells de
Ministres presidit per Jose Luis Rodriguez Zapatero, es va aprovar la creació del
Consell Rector de l’Aeroport del Prat per descentralitzar la seva gestió i que fa uns
mesos el Comissari Europeu de Transports va anunciar que el Corredor del
Mediterrani es convertiria en una prioritat de les institucions europees.
Amb l’arribada del PP al govern de l’Estat s’ha congelat la descentralització de
l’aeroport i s’ha anunciat la renegociació amb les autoritats europees de les prioritats
de la inversió.
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Nosaltres pensem que un país es fa tenint el control de totes les infraestructures.
Tenim carreteres, tenim autopistes, tenim ports, hem aconseguit rodalies. Ara toca
lluitar per la gestió dels aeroports.
És per tot això que hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que sobre la gestió del Sr. Zapatero
sobren comentaris. Diu que ell i el Sr. Molons tenen diferents prioritats. Vostè demana
un aeroport al servei d’un país i jo com a Partit Popular d’Arenys de Munt prioritzo les
necessitats local per sobre de tot. El seu partit està governant a Catalunya, que ens
paguin la subvenció de 800.000,00 euros i, quan ja la tinguem, i el poble estigui atès
com es mereix, llavors procurem per la resta. Des de l’opinió del Partit Popular
d’Arenys de Munt, repeteixo, Arenys de Munt, ens importa més el que ocórrer i afecta
directament al poble.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que consideren que s’esveren segons
parlen, però la subvenció dels 800.000,00 euros ve del tripartit, i no es pot arreglar en
dos dies el que ve de vuit anys i ell podria dir que l’Estat pagui a la Generalitat, però
també li diu que estem al Maresme, un lloc turístic i que li interessa un aeroport obert
al món i que no està fora de lloc donar suport a la Generalitat i no s’ho han de prendre
només com a crítica al PP, sinó que el tema ha passat per moltes mans.
El regidor Sr. Planas diu que va fer un prec al Ple passat i es van sentir ofesos, però
veu que no, que en el tema del discurs li sobra tot, només calia que li digués que era
beneficiós per a Arenys de Munt.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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,
En Josep Sánchez i Camps i Na Àngels del Castillo i Campos dels grups CUP, CIU,
ERC i PSC, i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas del grup PP.
7. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER
MANCOMUNAR ELS SERVEIS DE COSSOS DE POLICIA LOCAL AMB
ELS POBLES VEÏNS.
El regidor Sr. Rabasseda diu: “El grup municipal d’ERC saludem especialment a les
regidores i veïnes que ens estan escoltant, avui que commemorem el dia internacional
de la dona treballadora i que, per primer cop en aquest ajuntament, hi ha més
regidores que regidors en aquest plenari. Bé, aquesta és una altra proposta concreta
d’Esquerra encaminar a optimitzar els recursos municipals. La moció diu així:
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“Ateses les dificultats econòmico-financeres de l’ajuntament d’Arenys de Munt i
coneixedors de la necessitat d’estalvi en els pressupostos de les diferents
Administracions Públiques.
Atès que el context de crisi ens obliga a fer un replantejament de com mantenir els
mateixos serveis amb un cost més reduït.
Atesa la voluntat manifesta de l’ajuntament d’Arenys de Munt de posar l'accent en
l'austeritat i en l'optimització de recursos.
Atès que des d’ERC hem proposat a l’equip de govern en diferents ocasions que cal
dialogar amb els pobles veïns per buscar acords per mancomunar serveis, amb la
voluntat d'optimitzar i maximitzar els recursos disponibles, minimitzar les despeses i
millorar els serveis a les persones.
Atès que en el pressupost municipal d’enguany, la partida destinada a cobrir els costos
laborals dels serveis dels cossos de policia local és de 640.000 €, més d’un 8% del
pressupost municipal.
Atès que una optimització dels recursos destinats a la seguretat, generaria un estalvi
important per a l’ajuntament en una partida que té un pes important en la despesa
municipal.
Vist que, per exemple, compartir el serveis de compres i material tècnic per als cossos
de policia i el patrullatge en les diferents poblacions limítrofs és una manera de
generar sinèrgies i reduir costos en un moment delicat per a les finances locals, sense
haver de retallar serveis.
Vist que la Llei Orgànica 16/2007, de 13 de desembre, permet la creació de Policia
Local Associada i vist que el desenvolupament normatiu d’aquesta llei en l’Ordre
2944/2010, de 10 de novembre, obre la porta a crear mancomunitats policials sempre
que es compleixin tres requisits: que els municipis siguin limítrofes (i de la mateixa
Comunitat Autònoma), que acreditin per separat no disposar de recursos suficients, i
que junts no superin els 40.000 habitants.
Vist que els ajuntaments de Vacarisses i Viladecavalls, al Vallès Occidental, ja han fet
pública la proposta per unificar els serveis que presten els respectius cossos de policia
local.
Vist que els ajuntaments de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages també han
decidit mancomunar els serveis dels cossos de policia local.
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal
d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Demanar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que informi
als Ajuntaments sobre la possibilitat legal d’establir convenis inter-administratius entre
els diferents municipis que permeti d’unificar serveis que presten els respectius cossos
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de policia local, amb l’objectiu de reduir la despesa en les finances públiques locals a
la vegada que la de cobrir de manera correcta tots els territoris amb la redistribució
d’efectius; instant, així mateix, a realitzar els canvis legals oportuns per tal que aquesta
possibilitat pugui materialitzar-se.
Segon.- Que, en el cas que aquesta possibilitat sigui legal, s'informi de les condicions i
procediments per portar-la a termini a tots els Ajuntaments de Catalunya.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, a tots els municipis limítrofs amb Arenys de Munt i a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El PSC coincideix
completament en la necessitat de l’optimització dels recursos destinats a reduir les
dificultats econòmic-financeres del nostre ajuntament.
Els recursos destinats a la seguretat estem d’acord que generen un cost molt
important del Pressupost.
Pensem que 640.000,00 € del pressupost municipal pels serveis dels cossos de policia
local són molts diners i que, per tant, s’ha de buscar la fórmula d’optimizar recursos.
Tenim molt clar que mancomunar serveis és una d’elles.
No obstant això, creiem que en aquest cas s’ha de fer un estudi molt acurat, estem
parlant de la seguretat de les persones entre d’altres coses i el que no volem de cap
manera és que el servei disminueixi.
Estarem d’acord si mancomunar aquest servei vol dir mantenir o augmentar el servei
actual.
Cal tenir en compte també que, a causa de la crisi i la precarietat actual en el context
econòmic i laboral que estem vivint, estan augmentant els robatoris i els fets delictius,
sense oblidar la tasca social dels cossos de policia.
Per això, tractant-se d’un tema cabdal en els serveis a les persones, des d’aquí
demanem a l’equip de govern que si tira endavant aquesta moció, volem participar en
el procés de mancomunitat.
Moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que per part del PP estan d’acord amb
la mesura que es vol fer per estalviar, ja que trobem amb molts bons ulls que es destini
una part del pressupost municipal a tenir policia local, ja que genera més seguretat en
el poble a més de moltes tasques que fan alguns cops i no es valoren i si és amb millor
qualitat laboral a menys cost, millor que millor.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu que agreix les intervencions de la
Sra. Castillo i del Sr. Planas, que són un recolzament a la policia, que fan una tasca de
policia de proximitat, la qual s’està impulsant i la gent agraeix, malgrat que, a vegades,
només es veuen les multes que es posen. Han parlat dins el govern d’aquest i votaran
a favor de la moció, però entenen que es demana informació a Interior. Diu que no
està en contra de mancomunar serveis, i en alguns casos s’ha de fer, com el cas de
comprar vehicles o roba per aconseguir millors preus, però pel que fa al servei policial,
ho veu difícil. Ara hi ha 14 policies, amb aquests donem un servei de 24 hores al dia i
365 dies a l’any sense tancar mai, donant suport a les entitats; Arenys de Mar són més
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de 35 efectius i han tingut tancat diversos dies el servei de nit perquè no tenien
efectius per donar-lo i Sant Iscle només té un vigilant i considera que no hem de suplir
als altres; però com que la moció va en el sentit de com és pot fer i quin és el
procediment i que desprès, amb el temps, ja es parlarà de com es pot fer, hi votaran
afirmativament perquè entenen que simplement és demanar aquesta informació.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que hi ha diferents ajuntaments
que ja han publicitat aquest tema, que inclou compres agregades i temes de formació
dels agents; però entén a la regidora, ja que Sant Iscle necessita un altre agent i si el
contracten, també se’n pot beneficiar Arenys de Munt, no vol dir que vagin allà els
policies d’Arenys de Munt.
El Sr. Alcalde agraeix la feina de la regidoria de Seguretat i Prevenció i a la Policia per
la tasca que s’està fent; mancomunar serveis és important i ja s’està treballant amb
altres municipis, i el regidor del PP també ha contactat amb municipis com Canet o
Arenys i això servirà per reduir serveis, a més, també es podria potenciar la compra
agregada de material o vehicles, ja que ara, precisament, en mancarà un. Vol agrair a
la secretària municipal els esforços de treballar amb ERC, a indicació de l’Alcalde, per
tal que la moció fos acceptable per tots i que tothom pugui votar per unanimitat.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
8. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP DE SUPORT A
L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (ANC) ARRAN DE LA SEVA
PROPERA CONSTITUCIÓ.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, llegeix el text següent:
“El dia 13 de setembre del 2009 començava al nostre municipi, Arenys de Munt, un
moviment popular que reclamava exercir el dret a l'autodeterminació a partir de realitzar
una consulta impulsada per la societat civil en què es preguntava a la població sobre
l'acceptació d'una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.
Arran d'aquesta iniciativa, 554 municipis d'arreu del Principat van donar la possibilitat a
més de 900.000 catalans de pronunciar-se sobre la independència de Catalunya.
El dia 10 d'abril del 2011, aquest procés finalitzava amb la realització de la Consulta a
Barcelona.
Entremig de tot això, hi hagué la manifestació més multitudinària que es recorda del
passat més proper, que va tenir lloc el dia 10 de juliol de 2010, a més del moviment
entre municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis
moralment "exclosos" de la constitució espanyola -recordem que Arenys de Munt
també va participar activament d'aquest moviment.
Igualment Arenys de Munt també forma part de l'Associació Catalana de Municipis per
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la Independència, on a més hi ostenta un càrrec important com a membre fundador.
A més, Arenys de Munt ja té constituïda l'Assemblea Nacional Catalana a nivell local,
moviment que neix de la societat civil amb l’objectiu d’exercir el dret a
l’autodeterminació per a assolir un estat propi.
Atès que Arenys de Munt ja ha esdevingut un referent cap a l'estat propi;
Atès que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) neix de la societat civil, demostrant una
vegada més que la voluntat de la ciutadania és més ambiciosa que la dels nostres
polítics i per tant, un altre cop van un pas per endavant, i que necessitaran tenir tots els
suports al seu abast, i en coherència amb tot el que hem anat promovent des del nostre
municipi;
Atès que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) neix per la necessitat de difondre les
virtuts de viure i créixer en un estat lliure, democràtic i no dependent per tal d’acabar
realitzant un referèndum vinculant d'independència, fent créixer així la possibilitat que
sigui favorable a l'estat propi;
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a l’ANC, que es constituirà el proper dissabte 10 de març de
2012, entenent que ha de ser un moviment transversal on hi tingui cabuda tothom que
comparteixi la idea d’uns Països Catalans lliures.
Segon.- Participar de les accions que l’ANC organitzi per assolir una majoria social
conscienciada de la necessitat d’assolir la llibertat del nostre país.
Tercer.- Vetllar per a què l’ANC mantingui una postura ferma i decidida davant
l’ofensiva constant de l’estat espanyol envers el nostre país.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que ja saben que ERC d’Arenys de
Munt van estar recolzant i ajudant en les consultes del 2009 que van ser un èxit. Diu
que fa poc van presentar una moció en relació amb la iniciativa ciutadana “Diem prou”,
sobre la insubmissió fiscal i pagar els impostos a Catalunya i no a l’Estat espanyol i que
Arenys de Munt sigui una altra vegada referent de la unitat independentista i de
catalanisme per alliberar el país, juntament amb Berga on també es va aprovar una
moció similar. En la moció també s’ha fet esment que la ciutadania, la societat civil, va
un pas endavant dels polítics. Bé, no serà per Arenys de Munt. Els polítics d’Arenys de
Munt, la majoria estem molt vinculats a la societat civil i compartim plenament aquests
moviments civils per l’alliberament nacional. En aquest cas, bona part dels que estem
presents aquí formem part de l’Assemblea Nacional Catalana i, per tant, no m’estendré
més. El nostre vot serà afirmatiu.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ell en aquest sentit és del PP i és
molt català, però molt, però sóc també espanyol. Arrel d’aquí, exposa que no
comparteixen els ideals de l’Assemblea Nacional Catalana i considera que el que més
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convé és una Catalunya plural, ferma i decidida, per superar la crisi que en tot l’Estat
està per una nefasta gestió. Per això, més que mai, hem de fer pinya mirar cap
endavant, cap a un futur on tots sortim guanyant, que és el que sempre demano i que
posem en pràctica aquí a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que hi votaran a favor i que els
moviments que sorgeixen de la societat civil s’han de recolzar i que el crear espais de
treball no ha de fer por a ningú. Recorda que una vegada en el Parlament Espanyol al
lendakari Ibarretze li van dir que no fes referèndums i ell va preguntar si s’havien de
defensar “a tortas” i creu que el Sr. Planas defensa la seva postura, que és legítima.
El regidor Sr. Planas diu, per al·lusió, que agreix les paraules del Sr. Molons i diu que
està en contra de la idea de l’Assemblea, però que està a disposició de debatre
qualsevol idea amb tots els grups.
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 dos vots en contra de la
regidora Na Àngels del Castillo i Campos i del regidor En Ramon Planas i Freixas dels
grups PSC i PP.
PART DE CONTROL:
9. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA.
La regidora de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu que com a
regidora d’Igualtat de Gènere d’aquest Ajuntament i com a dona d’aquesta societat hi
hauria moltes coses a dir. Bé, només fem aquesta declaració institucional perquè
d’alguna manera estem legislats per fer-la i crec que és de civisme i de societat aportar
el nostre gra de sorra, doncs, com a dones, que només demanem una igualtat ja que
som més del 50 % de la societat i, com he dit abans, es podrien dir moltes coses, però
faré aquesta declaració institucional: només demanar a tota la societat, tant a les
dones que no facin discursos sexistes com als homes que no en facin i es contribueixi
a la igualtat, com als governs que deixin la llibertat i la solidaritat a totes les persones
que dintre de la democràcia i aquest món hauria de ser més proper a la tolerància i al
respecte i menys productiu per al consumisme, que crec que no porta enlloc. A més a
més, una de les lleis que tenim en el nostre govern espanyol és una de les lleis que
ens deixa com a dones sense intel·ligència o sense poder de decisió des del moment
en què no ens deixen decidir sobre el nostre cos i els nostres fills, que passa a ser un
exemple d’aquesta desigualtat, que és aquesta mancança de legislació a la nostra
intel·ligència. Passa a llegir la declaració institucional sobre el dia internacional de les
dones amb EL LEMA LIDERANT EL PRESENT I CONSTRUINT EL FUTUR.

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

“El 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones, és un dia ple de simbolisme
per a les dones i la lluita pels seus drets, però també per totes aquelles persones
compromeses amb la igualtat. Un dia en el qual, ens reunim aquí per retre homenatge
a les dones que des de tots els racons del món ens han precedit i han obert el camí
per aconseguir una societat més justa i igualitari. I és que les seves iniciatives no
sempre han estat prou reconegudes, tot i haver estat determinants per al progrés del
conjunt de la humanitat.
És un dia, doncs, que ens porta a incloure aquest llegat ens els nous reptes de futur. I
com s’ha demostrat en diferents moments de la història i sobretot en contextos difícils
com en el que ens trobem en l’actualitat, no podrem construir nous models de societat
sense les seves aportacions. Hem d’incloure el talent i el lideratge de les dones com
motor del canvi que els nostres municipis necessiten.
I això ho hem de fer donant l’espai i reconeixement que es mereixen i recordant que la
consecució dels drets de les dones sempre ha tingut com a resultat la millora de les
condicions de vida del conjunt de la humanitat.
ÉS PER AIXÒ QUE MANIFESTEM LA NECESSITAT DE,
•

Posar en valor el lideratge de les dones en els processos de canvi que la
societat necessita.

•

Incrementar la presència de les dones en els llocs de responsabilitat de les
institucions públiques, les empreses, la cultura, la ciència... per tal de crear i
desenvolupar projectes innovadors i de futur.

•

Fomentar la coeducació, l’accés a les noves tecnologies, i la integració de les
dones al mercat laboral i l’emprenedoria.

•

Potenciar la corresponsabilitat dels homes en les tasques de cura i de la vida.

I finalment no podem oblidar que cal continuar donant suport als programes per
atendre totes aquelles dones en situació de vulnerabilitat. I en especial cal, més que
mai, treballar conjuntament i avançant per eradicar la violència contra les dones que és
la manifestació més perversa de la desigualtat entre homes i dones.
Avui 8 de març, totes les dones i homes de les institucions del país volem fer visible i
explícit el nostre compromís per construir un futur millor per a tothom.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que des de la CUP subscriuen tot
el que diu la declaració i, a continuació, diu textualment: “8 de març: en la lluita
feminista, ni un pas enrere!
Malgrat els avanços que ha patit la societat en les darreres dècades, continuem sent
nosaltres les que majoritàriament seguim fent-nos càrrec de les tasques de la llar, les
que sacrifiquem la nostra carrera professional o temps lliure per criar els infants, les
que hem de fer malabars per poder reconciliar maternitat amb la vida social o laboral,
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les que encara no podem decidir lliurement vers el nostre cos i la maternitat, les que
suportem pitjors condicions laborals...
Ara més que mai cal lluitar contra les retallades als serveis socials per garantir la
igualtat d’oportunitats i drets entre homes i dones.
Cal lluitar contra el sistema patriarcal fins arribar a ser persones amb igualtat de drets.
“En la lluita feminista, ni un pas enrere!”
I volem acabar la nostra intervenció amb uns versos de Maria Mercè Marçal, a qui cal
reivindicar com a gran lluitadora pels nostres drets:
“A l’atzar agraeixo tres dons:
haver nascut dona,
de classe baixa
i nació oprimida.
I el tèrbol atzur
de ser tres voltes rebel.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que volen dir que el PP també és un
referent amb les dones, així ho demostrem des de Catalunya amb el lideratge de la
nostra presidenta Alícia Sánchez Camacho, des de Dolors Montserrat i des de l’Estat,
que tenim gran representació de dones.
La regidora Sra. Navarro, en nom del grup CIU, diu que no és un tema de quotes, sinó
que totes les dones estan implicades en tots els nivells de la societat, cosa que no es
reconeix i són les que tenen el percentatge més elevat de feina dins i fora de la casa i
no se’ls reconeix tampoc el dret al propi cos.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que està molt contenta de ser
dona, que si pogués tornar a néixer ho triaria i això malgrat que una dona ha de
demostrar cada pas que dóna i no cal en un home i considera que encara manquen
molts passos a donar, però mica en mica es donen passos, i el fet d’existir moltes
famílies monoparentals, alguna cosa canvia i espera que de cara al futur no es donin
casos de violència de gènere o que s’hagin de tapar la cara per sortir al carrer.
El Sr. Alcalde diu que tots els grups estan d’acord amb la declaració institucional i veu
que avui és un pas històric el fet de tenir més dones que homes al Ple.
10. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 17 a la 40, ambdues
incloses, des del 6/02/12 al 4/03/12:
_____

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 8
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-

Resolucions en matèria de representació: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 6/02/12 i el 4/03/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 18
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 5
Sostenibilitat ambiental: 1
Cohesió social i assistència primària: 1

URGÈNCIA
Es procedeix a votar per a incloure per urgència en l’ordre del dia la MOCIÓ
INSTITUCIONAL PER MANIFESTAR LA NOSTRA PREOCUPACIÓ PER LA
IMPOSICIÓ DE LA BANDERA.
La urgència de la mateixa queda aprovada per dotze 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,
En Josep Sánchez i Camps i Na Àngels del Castillo i Campos dels grups CUP, CIU,
ERC i PSC i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas del grup PP.
Aquesta moció es debat segons determina l’art. 47 de la LRBRL.
A continuació, l’Alcalde llegeix el text següent:
“Atès que la senyora María de los Llanos de Luna ha anunciat que la Delegació del
Govern Espanyol denunciarà als jutjats tots aquells ajuntaments catalans que no
tinguin la bandera espanyola als edificis consistorials,
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt mai ha disposat d’aquest símbol ni mai cap
vilatà arenyenc n’ha demanant la seva exhibició,
Atès que Arenys de Munt va realitzar la primera consulta popular sobre la
independència,
Atès que algunes associacions del municipi han transmès a aquest Ajuntament el seu
malestar per la imposició, per part del Govern Espanyol, d’un símbol d’ocupació,
Atès que aquestes mateixes associacions consideren que seria important conèixer la
voluntat dels vilatans d’Arenys de Munt respecte d’aquesta imposició,
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Atès que aquestes mateixes associacions consideren oportú realitzar una consulta
entre els seus associats i simpatitzants per tal de valorar l’acceptació d’aquesta
imposició,
Atès que una bona part dels regidors d’aquest consistori estan preocupats per l’actitud
agressiva mantinguda per aquesta Delegació del Govern espanyol contra la voluntat
popular, que pot derivar en un conflicte innecessari al nostre País,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords,
Primer.- Manifestar la nostra preocupació davant de la Delegació del Govern Espanyol
respecte a aquesta imposició i les seves declaracions.
Segon.- Col·laborar i facilitar la logística necessària a les associacions del municipi
interessades per dur a terme una consulta entre els seus associats i simpatitzants per
tal de copsar la seva opinió al voltant d’aquesta imposició del Govern Espanyol.
Tercer.- Informar d’aquests acords a la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació de Municipis per la Independència i a les institucions europees
corresponents.
Quart.- Fer públics aquests acords per al general coneixement de totes les
associacions interessades.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que hi votaran a favor.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que per ella ha estat una sorpresa
pel dia que comença, diu que el PSC no té la necessitat de tenir la bandera espanyola
al balcó de l’Ajuntament, que són catalans i que la senyera és la seva bandera i no li
agrada aquesta intromissió del govern d’imposar-se; però en el número dos dels
acords no hi estan d’acord i sembla que es passa a unes associacions i a altres no, i
això s’hauria d’explicar a tots. Si manifesten que això podria ser obert a tothom, hi
estaria d’acord.
El Sr. Alcalde diu que ho és, oberta a tothom.
La regidora Sra. Castillo diu que no ho diu.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, explica que la delegada diu que s’ha de
complir la Llei, no imposar-la i ell, des de què ha entrat en el Govern, ha volgut
negociar, però la Llei s’ha de seguir i abans d’arribar a imposició, el PP tractarà
d’esgotar totes les vies i no buscar conflictes, fent la pedagogia que faci falta, per a
complir una Llei que és per a tots iguals.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “L’Ajuntament de Sant
Pol de Mar ha estat obligat a penjar la bandera espanyola al seu balcó, després que
un regidor de la legislatura passada denunciés que s’incomplia la “llei de banderes”.
_____
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Arran d’aquests fets, la delegada del Govern Espanyol ja ha amenaçat dient que farà
complir la llei de banderes i obligarà a tots els Ajuntaments de Catalunya a penjar la
bandera espanyola als seus balcons, portant-los als jutjats.
Talment com si fóssim delinqüents. I tot això mentre l’Estat espanyol, impunement, ha
rebutjat i menystingut l’Estatut de Catalunya, aprovat i ratificat pel poble català, i no
passa res.
Davant la imposició una vegada més per part de l’Estat espanyol, des de la CUP
entenem que només hi ha una via: la desobediència civil. I animem a tots els
consistoris que l’exerceixin i que es mantinguin ferms.
Entenem que la Delegació del Govern espanyol a Catalunya manté una actitud
d’agressió contra els símbols i drets nacionals dels Països Catalans.
Davant la imposició espanyola, és l’organització i la mobilització popular la que pot
garantir l’expressió lliure de la voluntat del poble català de fer respectar els nostres
símbols, de fer-nos respectar com a ciutadans de ple dret.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que estan d’acord en moltes coses
que s’han dit i les lleis no poden regular els sentiments; fins ara, Arenys de Munt no
havia tingut problemes amb els símbols i per això manifesten la sorpresa que tenen;
les lleis són per complir-les però és sorprenent que s’hagi d’aprovar aquesta moció.
El regidor Sr. Planas diu que el tema de Sant Pol, és Sant Pol i Arenys de Munt és
Arenys de Munt i ell insisteix que s’intentarà consensuar amb tots els grups, perquè
s’ha d’aplicar la Llei.
El Sr. Alcalde explica que el punt segon diu que és una fórmula igual a la de la
consulta de la independència i hi va votar tothom que ho va voler i si es fes la consulta,
seria a nivell de tot el municipi, com va passar l’altra vegada.
Diu que s’ha d’aplicar la Llei, però a vegades la Llei és injusta i d’exemples se’n
podrien posar molts, però en donarà tres: fins fa no gaires anys l’esclavitud era
permesa i ara no; en el règim franquista era just afusellar i fins l’any passat es podien
fer corrides de braus, per això les lleis es poden canviar. A Arenys de Munt no hi ha
hagut mai cap problema amb la bandera i cap govern ha imposat res, i ara s’estan
prenent accions judicials per posar la bandera i ja hi ha hagut trucades sobre les
banderes que hi ha al balcó. Ells volen manifestar que es manifesti l’opinió.
La regidora Sra. Castillo diu que aquesta iniciativa no parteix de l’Ajuntament, sinó
d’una associació i que ja decidiran.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no troba adequats els exemples
posats, i aplicar la Llei no és imposar, i torna a explicar que es busca el consens i no
s’han posar els exemples que ha posat, fins ara ell sempre s’ha ofert a arribar a
consens per tot i de tot i seguirà així i busquem una solució cordial.
El Sr. Alcalde diu que és cert i ho reconeix, però també hi haurà punts en els qual no
estaran mai d’acord i els exemples eren per a què s’entenguessin.
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,
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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 dos vots en contra de la
regidora Na Àngels del Castillo i Campos i del regidor En Ramon Planas i Freixas dels
grups PSC i PP.
PRECS I PREGUNTES:
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN RELACIÓ AMB 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.
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 Sr. Molons diu que el padró es tanca definitivament al mes d’abril i fins llavors no
contestarà.
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
MINIDEIXALLERIA.
La regidora Sra. Vila formula el següent prec:
“Atès que Arenys de Munt ha estat un poble capdavanter en aplicar el model de
recollida selectiva porta a porta.
Donat que fer una bona gestió dels residus que generem contribueix en gran manera
en la conservació del nostre medi, reduint el consum de matèria primera, reduint l'ús
d'energia, reduint contaminació degut a la incineració i abocaments.
Atès que com a representants polítics tenim el deure de fomentar i facilitar bones
pràctiques en el reciclatge entre la població.
Demanem a l'equip de govern que faci les gestions necessàries per tal d'instal·lar al
centre del poble, una minideixalleria, contenidor estèticament adaptat a l'entorn urbà,
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que té 7 dipòsits per a l'emmagatzematge de residus de petit format, com ara CD's,
piles, cartutxos d'impressora, mòbils, taps de suro, etc.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “S’ha
consultat a l’empresa Blipvert, fabricant i gestor de minideixalleries amb distribució al
Maresme, com ara Arenys de Mar, de la qual ja disposàvem d’una oferta del servei de
nova Minideixalleria Urbana. El servei que ofereixen és:
- Instal·lació de les minideixalleries
- Neteja periòdica
- Manteniment tècnic (reparació, assegurança a tot risc)
- Recollida dels residus
- Informació anual de la quantitat de cada un dels residus recollits
El preu d’aquest servei és de 180,00 €/mes per cada punt de recollida, més un
pagament únic per a la instal·lació de cada minideixalleria de 250,00 € que es paga
només una vegada. Aquests preus no inclouen l’IVA.
Per tant, s’ha de valorar el cost que això suposa, el lloc on se situaria aquesta
minideixalleria sense que afectés gaire al paisatge urbanístic, i els possibles
problemes d’incivisme que podrien haver-hi.
No obstant això, tindrem en compte la proposta i ens la estudiarem.”
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ NO ES
REUNEIX LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Atès que la Juntes Locals de Seguretat, d’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, el Decret 151/1998, de 23
de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat, haurien de celebrar una reunió
anual plenària amb la finalitat de conèixer el pla de seguretat local i debatre la situació
general de seguretat al municipi.
Vist que a Arenys de Munt fa anys que no es convoca la Junta de Seguretat Local i
que, al web municipal, l’última notícia que fa referència a la Junta de Seguretat Local
que hem trobat és de finals de l’any 2005, quan es van reunir formalment amb l’alcalde
un representant dels mossos d’esquadra, el sergent en cap de la policia local i el
regidor de governació.
Vist que a Arenys de Munt s’han produït recentment diversos fets susceptibles de ser
tractats en les reunions de la Junta de Seguretat Local com, per exemple, la sostracció
de cable telefònic de la línia Arenysde Munt-Sant Iscle de Vallalta.
Preguntem a l’equip de govern amb quina periodicitat s’hauria de celebrar la Junta
Local de Seguretat d’Arenys de Munt, quan es va celebrar l’última reunió, i quan està
prevista la propera.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció Sra. Carreras diu textualment: “Doncs
tal com diuen vostès en la seva exposició, s’hauria de celebrar una reunió anual.
L’ultima reunió de la Junta de seguretat es va celebrar l’any 2007 sota la presidència
del Sr. Carles Móra, en aquell moment alcalde d’Arenys de Munt.
Tenint en compte que una de les finalitats de la Junta de Seguretat és la coordinació i
col·laboració entre els diversos cossos de Policia que treballen al territori, encara que
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no s’hagi convocat oficialment una vegada a l’any, les trobades entre els cossos de
Policia Local i els responsables de la comissaria de Mossos d’Esquadra d’Arenys de
Mar han estat constants al llarg de tots aquests anys.
Ens trobem periòdicament, sobretot quan s’ha de produir algun esdeveniment al poble
que suposa una afluència fora de l’habitual de visitants. Sigui un concert, les fires que
es fan al llarg de l’any o per, dir-ne una de grossa, la celebració de la consulta popular
per la independència.
També ens trobem per coordinar-nos i col·laborar en la prevenció de robatoris, com les
campanyes informatives als comerços que es fan pels voltants de Nadal i Setmana
Santa, o per fer patrulles de vigilància, sobretot quan hi ha períodes en què la previsió
d’incidències per aquest motiu ho fa aconsellable.
En referència al robatori de cable telefònic de la línia Arenys de Munt- St. Iscle que
vostès troben susceptible de ser tractat en una reunió de la Junta de Seguretat, els
informo que després del segon robatori i sospitant que hi tornarien va ser la vigilància
establerta per aquesta Policia Local la que va donar avís a la comissaria de Mossos
d’Arenys de Mar, que s’estava produint un nou robatori, com ja estaven prèviament
avisats i en alerta al rebre l’avís van desplaçar els efectius que tenien i entre els dos
cossos policials van poder frustrar el nou intent de robatori.
Amb això els vull dir que sí que es important complir el que marca la normativa en
quant a reunions oficials, però que la majoria de vegades és aquest dia a dia el que fa
efectiva aquesta col·laboració i coordinació.
En quan a la propera reunió ja s’hauria d’haver produït, estava convocada pel dia 23
de febrer, per donar temps a la Policia Local i al cos de Mossos d’Esquadra d’Arenys
de Mar a tenir acabada la memòria de l’any 2011, però va ser l’oficina del Departament
d’Interior que per motius d’agenda del Conseller Sr. Felip Puig ens va demanar canviar
la data per la del dia 30 de març ja que el Conseller havia manifestat voler assistir a la
Junta, atenent a una invitació que se li va fer arribar des de l’Ajuntament.”
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL CONVENI
D’INTENCIONS PER CONSTRUIR UN GERIÀTRIC A LA UA15 RIAL
BELLSOLELL.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Vist que l’equip de govern va anunciar que el dijous 27 d'octubre de 2011 s’havia
signat un conveni d'intencions entre l'empresa privada J. Edo, S.L. i la Fundació
Privada Nostra Senyora del Remei, per tal de realitzar un geriàtric a la UA15, Rial
Bellsolell.
Vist que en el mateix comunicat, a més d’explicar la voluntat de construir una nova
residència per a 120 residents, més 25 places de centre de dia i a un cost de
4.700.000 €, explicava que les parts implicades es donaven 60 dies per tal d’intentar
trobar finançament i que a partir del 27 de desembre s’havien de tornar a reunir per
analitzar de nou la situació.
Atès que no s’ha informat d’aquesta segona reunió, preguntem a l’equip de govern si
s’ha celebrat o no la segona reunió anunciada, i quina és la situació actual del
projecte.”
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El Sr. Alcalde respon que el conveni donava 60 dies de termini si no es trobava
finançament però també preveia pròrrogues i s’ha donat aquesta pròrroga.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL TALL AL TRÀNSIT
RODAT AL CAMÍ ROSSELL.
La regidora Sra. de la Iglesia formula la següent pregunta:
“Atès que des de fa setmanes el Camí de Can Rossell resta tancat al trànsit rodat amb
una tanca provisional d’obres.
Atès que, tot i que es manté la tanca provisional, hem observat que encara no s’ha
iniciat cap mena d’obra al Camí Rossell.
Preguntem a l’equip de govern si el tancament del Camí Rossell és provisional, si es
preveu executar alguna obra d’arranjament o millora i si es contempla la possibilitat de
convertir-lo en una via només per a vianants.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció diu textualment: “La tanca que hi ha
posada al Camí Rossell i que impedeix el pas de transit rodat es va posar per part
d’aquesta Policia Local per tal de donar seguretat als vianants que fan servir aquesta
via per anar a l’escola i a l’institut.
Fa temps que es controlava quina afluència tenia el camí a les hores d’entrada i
sortida de les escoles per tal d’estudiar si era aconsellable o no tancar el pas als
vehicles.
Degut a l’increment de persones que la utilitzen i ja que es un camí que no té voreres i
per tant els vianants estan desprotegits, es va decidir posar una tanca de manera
provisional i parlar amb els veïns per informar-los de la decisió de posar una direcció
prohibida per la circulació de vehicles i només poder-lo utilitzar per entrar i sortir dels
pàrquings.
Es posarà una senyal vertical a efectes de poder-la tapar si algun dia s’hagués
d’utilitzar el camí de manera excepcional per haver hagut de tallar el transit al C/
Panagall o Verge de Montserrat.”
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE COM ANIRÀ ORIENTADA LA
PÀGINA WEB MUNICIPAL.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El Partit Popular demana si l'equip de govern a tret alguna cosa clara sobre la pàgina
web, en el qual un informàtic de l'Ajuntament de Badalona es va oferir per ajudar amb
el que fos possible, i per tant creiem raonable que ens expliquin a tots els grups de
l'oposició com va anar.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “Atenent a la pregunta
que ens formula, em plau comentar-li que, com ja sap, una de les voluntats d’aquest
equip de govern és la de treballar en la modernització dels sistemes de comunicació i
la millora de les eines tecnològiques, tot emprant els recursos que les noves
tecnologies han aportat recentment a la nostra societat.
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En aquest sentit agraïm qualsevol aportació que ens permeti sumar voluntats en el
coneixement d’aquests tipus d’eines. Es el cas de la seva proposta.
Perquè de ben segur que l’experiència de l’Ajuntament de Badalona, com qualsevol
altra, serà enriquidora per poder prendre la millor opció per Arenys de Munt. No
obstant i lamentant-t’ho molt, haig de dir-li que després de què el nostre tècnic
realitzés en diferents dies i hores fins a 5 trucades telefòniques directament a la
persona en qüestió i 2 més a les dependències del propi Ajuntament de Badalona, fins
a la data d’avui no ha obtingut cap tipus de resposta per poder, ni tant sols, concertar
una primera entrevista.
Entenent que per a la realització de qualsevol trobada ha d’existir la predisposició per
ambdues parts, em plau fer-li avinent que des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i
malgrat que fins avui no hagi estat possible, mantenim intacta la voluntat de conèixer
diferents opcions i experiències per l’estudi del sistema informàtic que els nostres
vilatans es mereixen.”
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA INCLUSIÓ A LES
BASES DE LES SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES DE NOUS CRITERIS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Partit Popular demana que es faci una revisió de les bases reguladores incloent
una aportació d'un Vilatà de què poses per escrit també a entitats Religioses perquè
així no hi hagin malentesos, i aprofitar l'oportunitat que en el paràgraf de les bases de
Cultura posa Països Catalans, quan ha de ser pobles Catalans.
Pregunta: Per tan,t demanem que es faci aquesta correcció i s'incorpori a les bases
per escrit les Entitats Religioses.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “No
entenc el que em pregunta; li agrairia que em tornés a fer la pregunta amb claredat…
Gràcies.
Primer.- No entenem si ens fa una pregunta, un prec... o potser s’hauria de considerar
una al·legació? Si és així, si el PP està fent una al·legació a les bases específiques de
subvencions a les quals hi va votar a favor en el darrer Ple, sàpiga que ja s’ha acabat
el termini per als partits polítics per presentar al·legacions.
Segon.- En el darrer Ple hi va haver la intervenció d’un veí demanant un aclariment
pel criteri d’activitats laiques, se li va fer i es farà tantes vegades com calgui.
De totes maneres, si vostè hagués recollit correctament la intervenció d’aquest veí i
l’hagués volgut traslladar al Ple, sàpiga que estaria desvirtuant el procés d’informació
pública que encara està obert.
Tercer.- És desafortunada l’expressió que utilitza en la segona part de la seva
exposició quan diu “aprofitar l’oportunitat”, perquè entenem que una pregunta, un prec
o una al·legació no es fan amb aquesta intenció, sinó que haurien d’aportar, aclarar,
millorar...
Després de l’esforç fet per entendre les seves paraules, voldria aportar-li alguns
aclariments centrant-nos en el contingut.
Dedueixo que fa referència a dos criteris concrets de les bases específiques de
subvencions dins l’àmbit cultural.
El primer criteri al qual entenc que fa referència és el que diu:
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“que siguin activitats laiques organitzades per qualsevol entitat” (fins 7 punts)
Cal puntualitzar una vegada més que estem parlant d’”activitats laiques” i no pas
d’entitats laiques.
I això què vol dir?
1. Laic vol dir la independència entre la política i la religió, la independència del
poder civil respecte al poder eclesiàstic.
El “laïcisme” es basa en la raó, en generar pensament.
Que siguem un estat laic vol dir que es garanteix la igualtat de drets per a
tothom, sense excloure ningú.
Així doncs, quan diem “activitats laiques” dins un estat laic, l’únic que fem és
ser coherents amb la nostra realitat.
2. Estem potenciant que l’activitat sigui oberta a tothom, sense excloure a ningú
per la seva creença, ideologia, procedència...
3. Estem fomentant el respecte a les persones, a les llibertats personals i
col·lectives, la justícia social
El criteri diu “qualsevol entitat”. I això què vol dir? Doncs ni més ni menys: qualsevol
entitat legalitzada i registrada a l’Ajuntament, o sigui totes les que compleixin aquest
requisit.
Cal no perdre de vista que aquest és un criteri de vuit, que val set punts màxim sobre
un total de seixanta. Per tant, obtenir la subvenció no depèn només de complir aquest
criteri.
El segon criteri al qual entenc que fa referència és:
“que l’activitat ens ajudi a adquirir consciència de pertinença als Països Catalans” (fins
a 8 punts)
Vostè qüestiona el terme “Països Catalans” i m’ha semblat entendre que proposa
substituir-lo per “pobles catalans”. És la seva opció; la del govern actual és Països
Catalans.”
18. PREGUNTA DEL
D’ORDENANCES.

GRUP

MUNICIPAL

PP

SOBRE

L’ELABORACIÓ

El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Partit Popular vol demanar que si podem fer una reunió amb tots els Grups Polítics
per tal de buscar un consens en les Ordenances de Civisme presentat per part del
Partit Popular a l'equip de govern i així trobar un consens per majoria i, s'hi fos el cas,
millorar-les i modifica-les.
Pregunta: Volen fer una reunió per tal d'elaborar conjuntament unes ordenances de
civisme per unanimitat o, en el cas, millorar les que el Partit Popular ha presentat?”
El regidor Sr. Molons diu que li vol fer una exposició de tot el camí fet en aquest cas i
diu que no tenia coneixement que hagués presentat unes ordenances per registre.
Insisteix que li farà una exposició de tot el que s’ha fet en temes de civisme: sobre el
Pla de civisme i l’ordenança de civisme que s’ha fet a Arenys de Munt des del mandat
fins en aquests moments. L’abril de l’any 2008 vàrem començar amb una exposició
que es diu “Gràcies, fem un bon equip”, que estava relacionada amb el civisme, que va
començar el que després, el maig del 2008, va començar el treball dels primers passos
per elaborar el Pla de civisme d’Arenys de Munt. El novembre del 2008, es van fer les
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últimes reunions i el maig de l’any 2009 es va acabar d’elaborar el Pla de convivència i
civisme. També, a l’any 2010, es va presentar a la població el Pla local de convivència
i civisme i el juliol del 2010 es va aprovar el Pla local de convivència i civisme pel Ple.
L’any 2011 es varen fer uns treballs, es va fer una campanya de civisme “Un poble net,
és cosa de tots”, en la qual es varen fer una sèrie de campanyes de sensibilització que
s’han anat seguint en diversos àmbits, es va anar fent el treball d’elaboració de
l’Ordenança de civisme. Al mes de març de 2011 es va fer un acte de presentació
perquè la gent pogués conèixer la proposta d’Ordenança de civisme que està penjada
al web municipal, igual que el Pla de convivència i civisme d’Arenys de Munt, a la qual
la directora d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya ens va acompanyar, la Sra.
Violant Cervera. Al mes d’abril del 2011, es va fer la festa del civisme, a la qual tothom
va poder participar i es va difondre el que era el Pla, les accions i l’ordenança.
L’ordenança va quedar aturada, el seu debat i la seva elaboració, en entrar en el
procés electoral, que era complicat trobar aquell espai si la reunió podia ser
considerada electoralista o no i, per tant, un cop passades les eleccions i format el nou
govern, a partir dels últims mesos de l’any passat ens l’hem començat a repassar, hem
començat a elaborar també l’ordenança del paisatge urbà que les dues, aquest primer
semestre de l’any, es portaran a presentar-les a vostès, mirant-nos evidentment també
les ordenances presentades per vostè, ja que jo crec que les ordenances, a vegades,
agafant-les d’altres àmbits es poden anar millorant. Li donaré després el Pla de
convivència i civisme i la nostra proposta d’ordenança i, quan dic nostra, no vull dir del
govern ni res, sinó la proposta d’Arenys de Munt, que és la que es va treballar amb els
vilatans i vilatanes, amb les entitats i diversos grups de discussió del municipi.
19. PRECS I PREGUNTES
PRESENTATS PEL GRUP PSC A LA SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT
La regidora Sra. Castillo formula el següent:
PREC DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D’ARENYS DE MUNT PERQUÈ EL
NOSTRE MUNICIPI S’ADHEREIXI A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS
D’HABITATGES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Al ple del 23 de febrer de 2012, la Diputació de Barcelona va aprovar la constitució de
la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatges, aprovant també el seu protocol.
La Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge es configura com a eina aglutinadora de les
relacions de col·laboració i suport entre la Diputació de Barcelona i els ens locals.
La Xarxa dóna continuïtat al suport a les Oficines Locals d'Habitatge, en tant que
estructures locals especialitzades en la prestació de serveis públics d'habitatge, que
actuen amb criteris de proximitat i que centralitzen en un únic punt les funcions
d'informació, assessorament, gestió de programes i tramitació d'ajuts en l'àmbit local i
autonòmic.
Això vol dir que la Diputació de Barcelona oferia fins ara un servei d’assessorament als
ajuntaments, per a tot el tema d’habitatge social i protecció, mitjançant signatura d’un
conveni. Ara ho han dirigit cap al model de xarxa de col·laboració amb els
ajuntaments, així no caldrà aprovar els convenis pertinents.
_____
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Atès que al nostre poble, i segons l’exposat per la regidora de Cohesió Social i
Assistència Primària en el Ple del 15 de desembre de 2011, hi ha famílies en procés
de desnonament i amb deutes de préstecs econòmics i problemes de lloguer.
Atès que la Diputació mitjançant aquesta adhesió a la Xarxa pot aprofundir i ajudar a
resoldre els problemes d’hipoteques, desnonaments, i lloguers.
Atès que pot ser una eina d’ajuda amb un assessorament de servei tècnic, jurídic,
social i econòmic en vers les persones que ho necessitin donada la conjuntura
econòmica i les dificultats per fer-hi front
Demanem a l’equip de govern:
1. Que el nostre municipi s’adhereixi a la Xarxa de Serveis Locals
d’Habitatge de la Diputació
2. Que sol·liciti a la Diputació de Barcelona que faci costat al nostre
ajuntament, amb un protocol que ens doni suport tant jurídicament, com
tècnicament, com socialment, com econòmicament, per als desnonaments
de les famílies amb situació difícil, atesa la conjuntura econòmica.
El Sr. Alcalde manifesta que es donarà resposta al proper Ple ordinari.
PREGUNTA DEL PSC SOBRE LA SUBVENCIÓ QUE REP EL CONSISTORI EN
CONCRET PER A L’ESCOLA BRESSOL.
Atès que s’ha produït una reducció per part de la Generalitat de CiU a les aportacions
a les escoles municipals de música i escoles bressols.
Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la
Generalitat sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la
poca informació i les formes en què s’ha produït.
Atès que, en aquest sentit, els i les socialistes manifestem que la important xarxa
pública de escoles bressol amb que compte el país, té el seu origen en una Iniciativa
Legislativa Popular que va ser atesa a través d’una Llei del Parlament de Catalunya. I
que per tant, el compliment de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants
de qualitat, de l’any 2004, és el producte d’un pacte legislatiu que respon a necessitats
fonamentals educatives, socials i de conciliació laborals del nostre país.
Preguntem a l’equip de govern si hem rebut aquesta subvenció i ,en cas que no fos
així, si tenim un calendari de quan rebrem l’import que ens correspon per aquest
concepte.
El Sr. Alcalde diu que es donarà resposta al proper Ple ordinari.
PREGUNTA DEL PSC PER SABER SI EL COST DE LA CONCESSIÓ DE LA NETEJA
ATORGADA A L’EMPRESA ADF S’HA REDUÏT DEGUT A LA DISMINUCIÓ DEL
SERVEI AL POBLE.
Vist que la neteja viària del municipi és un servei mínim de compliment obligatori per
part del present Ajuntament, d'acord amb allò establert en l'article 67 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
_____
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Atès que l’Ajuntament va optar per substituir el servei que durant molt de temps ha
donat l’empresa CEO de la qual venien de dilluns a divendres deu treballadors.
Atès que l’empresa substitutòria, ADF, també sense afany de lucre com l’anterior,
venien de dilluns a divendres cinc treballadors en comptes de deu, i amb una
diferència de 300 euros entre una i altra concessió.
Atès que segons ens consta els treballadors d’ADF des de finals de febrer de 2012
han deixat de prestar el servei els divendres.
Preguntem a l’equip de govern el motiu d’aquesta no presència dels divendres, si està
contemplat en el plec de condicions signat amb l’empresa i si això suposa també una
disminució del cost del servei, ja que també ha suposat una disminució en la neteja i la
qualitat del servei a les nostres places i jardins.
El Sr. Alcalde diu que es donarà resposta al proper Ple ordinari.
PREGUNTA DEL PSC PER A GARANTIR LA NETEJA GENERAL DEL POBLE I EN
CONCRET ELS ESCOSSELLS DEL CARRER PANAGALL
Vist que la neteja viària del municipi és un servei mínim de compliment obligatori per
part del present Ajuntament d'acord amb allò establert en l'article 67 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist que aquest servei mínim no s'està garantint en el municipi i en concret i de forma
habitual en determinats indrets d'aquest.
Atès que al carrer Panagall, urbanitzat no fa gaire temps, es van fer uns escossells al
voltants dels arbres i que actualment són plens de defecacions d’animals, restes de
brossa, cigarretes i papers, que degraden la planta i la imatge del seu entorn
Atès que l’escossell és l’espai destinat a rebre l’aigua de la pluja o bé del reg dels
arbres i plantes del nostre municipi, el seu estat precari pot causar en moltes ocasions,
no sols una desagradable imatge urbana, sinó també que es produeixin accidents amb
vianants, que a més de danys físics, generen reclamacions i demandes a
l’administració municipal.
Vist que existeixen pavimentacions amb un morter drenant, que a més pot ser
decoratiu per la diversitat de colors, que són enrassats i amb l’elasticitat adequada per
permetre el creixement natural i amb l’objectiu de donar solució al problema que
representa l’espai al voltant dels arbrers (escossells).
Atès que s'ha de garantir el servei mínim municipal de neteja durant tot l'any i que
aquest és un dret de tot veí del present municipi.
Preguntem a l’equip de govern:
Què pensa fer perquè els escossells del carrer Panagall deixin de ser, entre altres
coses, el “pi-pi can” improvisat dels animals, i també volem saber si es va tenir en
compte en el moment de fer-los la Normativa que des de el gener de 2010 va entrar en
vigor, segons el REIAL DECRET 505/2007, en quan a les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en els espais
públics.
El Sr. Alcalde diu que es donarà resposta al proper Ple ordinari.
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El regidor Sr. Planas diu que no li ha quedat clara la resposta i sol·licitarà una reunió
amb la regidora Sra. Flores.
El regidor Sr. Rabasseda pregunta: A l’ordre del dia de la Comissió de Serveis
Territorials del dijous 1 de març de 2012, hi figurava el punt: 2. APROVACIÓ DEL
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL SECTOR RELATIU A LA ZONA
INDUSTRIAL AÏLLADA, CLAU A9. Un tema important, perquè és el que ha de
permetre la instal·lació de l’empresa SERHS i donar feina a més de 100 persones. Un
tema important que vam començar a debatre en aquest Ple el 24 de febrer de 2011,
després el 13 d’octubre de 2011, i ja estem a març de 2012... Ens preocupa que
aquesta lenta tramitació no ens porti problemes, i preguntem a l’equip de govern si té
constància que l’empresa SERHS ja hagi decidit instal·lar la fàbrica a un altre municipi
del Maresme, en comptes de fer-ho al polígon del Torrent d’en Puig.
El regidor Sr. Molons diu que el text vindrà al proper Ple i que SEHRS treballa amb els
Serveis Tècnics i no es vol instal·lar a cap altre poble.
La regidora Sra. Flores fa un aclariment sobre la llei de banderes al Sr. Planas. Diu,
només, que no cal anar a buscar altres lleis, sinó que a la mateixa llei de banderes
s’incompleix per part d’institucions d’aquí a Catalunya que no tenen la senyera i que en
canvi només tenen la bandera espanyola, per tant, si la llei s’ha de complir, en tot cas
que la compleixi tothom.
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 dotze minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

_____

