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ACTA NÚMERO 5/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dotze d’abril 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, 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, Na Antònia Vila i Paituví , En Josep Sánchez i
Camps, Na Marta de la Iglesia i Formatger, Na Àngels Castillo i Campos i En Ramon
Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i
Muñoz-Torrero.
Excusa la seva assistència el regidor N’Alfons Molons i Antius, per estar malalt.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 8/03/12.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb les següents esmenes del regidor Sr. Joan Rabasseda, substituint el
resum que consta a l’acta de les seves intervencions en els punts de l’ordre del dia
núm. 2, 7 i 19, per les que a continuació es transcriuen de forma literal:
Punt 2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DEL GRUP PSC.
“Des d’ERC volem donar la benvinguda a Àngels Castillo, transmetre-li el desig de
“bona feina” per a 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.”
Punt 7. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER MANCOMUNAR
ELS SERVEIS DE COSSOS DE POLICIA LOCAL AMB ELS POBLES VEÏNS.
“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:”
Punt 19. PRECS I PREGUNTES.
“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,
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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.”
2. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’ACTA
EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 30/03/12.

DE

LA

SESSIÓ

S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb la següent esmena del regidor Sr. Joan Rabasseda:
A la pàg. 4, punt núm. 1 de l’ordre del dia, on diu: “Sobre el canvi de tècnics de la
Comissió, considera que és tirar pilotes fora i considera que les Administracions
funcionen independentment i que no depenen dels tècnics” hauria de dir: “Sobre
l’argumentar que amb el canvi de tècnics de la Comissió la tramitació serà més àgil,
considera que és tirar pilotes fora i exposa que les Administracions, sortosament,
funcionen independentment, d’acord amb els criteris establerts, i que els criteris
establerts no depenen dels tècnics”.
El regidor Sr. Rabasseda matisa que el sentit de la frase canviava molt, ja que deia
que els criteris de l’Administració, que els criteris establerts no depenen dels tècnics,
que això és el que va dir, i allà, el que deia era que no depenia dels tècnics res.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LES BASES
ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2012 I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LES MATEIXES.
El regidor Sr. Galceran llegeix la proposta de la Comissió Informativa següent:
“Finalitzada en data 20/03/2012 l’exposició pública de les bases específiques de
subvencions per l’any 2012, les quals van ser aprovades provisionalment pel Ple de
data 9/02/2012; se n’han presentat dues dins el termini:
Primera.- Sra. Teresa Forn i Pol, en data 28/02/2012, amb registre d’entrada número
770, en la qual demana:
1) Que s’elimini la valoració popular per considerar que no garanteix la
representativitat i l’objectivitat de les valoracions.
2) Que s’eliminin els punts 1 i 6 de l’apartat 10 que fan referència a la valoració experta
i la popular.
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Segona.- Sr. David Giménez i Montes, en data 20/03/2012, amb registre d’entrada
1109, en la qual demana:
1) Que respecte a la dotació pressupostària s’especifiquin els criteris d’assignació de
les quantitats a cada àmbit i quedin reflectits en el text de les bases específiques.
b) Que es corregeixi el Punt 1 i digui que la convocatòria es realitzarà a efectes 30 de
maig de 2012.
2) Que s’especifiqui si els deu dies per presentar al·legacions són naturals o hàbils.
d) Que s’enviï als interessats la confirmació de les admissions i/o notificacions de la
convocatòria determinades en els punts 5 i 10.
3) Que es modifiqui el calendari escurçant els terminis per poder-los quadrar amb els
pressupostos dels peticionaris i si això no es fa, la xifra concedida es doni a conèixer el
més aviat possible.
4) Que s’especifiqui el pes de cada membre de la comissió d’experts, s’expliquin els
criteris de selecció dels tècnics municipals i això quedi reflectit al text de les bases.
5) Que s’expliqui la fórmula del factor de ponderació determinat en el punt 6 per
valorar-la abans que es tanqui el procés.
6) Que respecte als criteris de valoració objectiva en l’àmbit social s’especifiqui qui
podrà aconseguir els 20 punts i es posi al text de les bases i la mateixa al·legació es
presenta en relació als altres tres àmbits, l'esportiu, el cultural i l'econòmic
7) Que respecte a la pregunta de la valoració popular en l’àmbit social es reformuli la
pregunta i quedi en: “Quin projecte creus que ajuda els col·lectius més necessitats?
8) Que respecte als criteris de valoració concreta en l’àmbit de l’esport s’eliminin els
punts d) (esport femení) e) (adaptació minusvàlids), g) i h) (residents) de les bases.
9) Que respecte dels criteris de valoració concreta en l’àmbit cultural s’eliminin tots els
punts.
10) Que respecte dels criteris de valoració concreta en l’àmbit econòmic s’eliminin els
punts c), d), g) i h) per considerar que hi ha activitats econòmiques que poden ser
incompatibles amb la promoció.
Examinat l’informe de Secretaria 16/12 emès al respecte,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Pel que fa a l'al·legació del senyor David Giménez i Montes relativa a aclarir si
els dies són naturals o hàbils, i avançant que se'n proposarà la seva estimació, aquest
Equip de Govern ha de fer un aclariment addicional que, per la seva naturalesa, ha de
quedar fora dels acords concrets.
Per tractar-se d'un procés per concurrència competitiva, s'ha optat per un procés de
notificació diferent de l'ordinari però igualment previst en l'article 59 de la Llei 30/1992.
En aquest cas, la notificació es realitza mitjançant la publicació en el taulell d'anuncis i
a la plana web. Per tant, l'inici del còmput dels dies hàbils ja no depèn del dia de la
recepció de la corresponent notificació personal i es pot determinar amb precisió la
finalització del període dels 10 dies hàbils.
En aquestes circumstàncies, recollint el suggeriment, considerem més adequada la
indicació expressa d'aquest termini en el moment de fer cada una de les successives
publicacions de les llistes concretes al taulell d'anuncis i a la plana web.
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En aquest mateix sentit, cal aclarir que l'al·legació 4 que proposta de notificar-ho per
altres mitjans més directes i personals a les entitats corresponents indueix inseguretat
jurídica ja que obra la porta a dos períodes d'al·legació diferents i que, en tot cas,
allarga el termini de resolució contràriament a l'al·legació 5.
És a dir, si la llista es penja el dia 12 de juliol dirà “... i s'obra un termini d'al·legacions,
esmenes o millores (segons toqui en cada cas) des de demà dia 13 de juliol fins al dia
24 de juliol ambdós inclosos”. I no s'ha d'enviar cap notificació.
Per tant, s’estima l’al·legació presentada pel senyor David Giménez i Montes quan
que es determini que el dies per presentar al·legacions per part de les entitats o
associacions són hàbils, en virtut del que determina l’art. 48 de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.(LRJAPAC),
amb les consideracions exposades.
Segon.- Desestimar l’al·legació presentada per la senyora Teresa Forn i Pol, en la qual
es proposa eliminar els criteris de valoració ja que l'article 17.3.e) Llei General de
Subvencions (LGS) estableix la possibilitat d'establiment del que anomena "criteris la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor" (també coneguts com "criteris
subjectius") i aquests criteris de valoració han de tenir un grau suficient de concreció
com per permetre que els interessats i els tribunals comprendre'ls i revisar la motivació
de la resolució definitiva, de forma que es pugui garantir que la resolució és raonable i
no arbitrària. Les sentències del Tribunal Suprem de 7/04/2003 i del 22/10/2010
determinen que és precisament l'esmicolament dels criteris, la pluralitat política de la
Comissió i la diversitat factors introduïts especialment per combatre una desviació
intencionada en la concessió, el que evita el que el TS anomena "puro voluntarismo
de las Administraciones".
Per altra part, assenyalar que les bases generals, ja vigents, introduïen un annex, en el
qual es determinaven el criteris per a fer les valoracions i aquestes bases són vigents i
no estan en període d’impugnació.
Tercer.- Desestimar les al·legacions del senyor David Giménez i Montes, ja que no es
pot qüestionar la quantia destinada pel pressupost municipal a subvencions, degut a
què aquest és un acte ferm que no es troba en període d’impugnació; indicar que no
cal assenyalar criteris pel nomenament de tècnics i que aquests vénen determinats per
les bases generals ja vigents, que tampoc estan en període d’impugnació; i no cal
explicar com es vota dins un òrgan col·legiat, ni determinar les regles de la formació de
la voluntat del mateix doncs la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú determina que en qualsevol òrgan col·legiat cada
membre té un vot i els acords s'adopten per majoria simple, llevat que les seves
normes reguladores estableixin una majoria diferent. En cas d'empat dirimeix els
resultats de les votacions el vot del president o la presidenta (art. 19.1 LRJPAPC). Els
membres que discrepen de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit
en el termini de setanta-dues hores, el qual s'ha d'incorporar al text de l'acord (art. 20.2
LRJPAPC).
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Quart.- Quant a la resta d’al·legacions, es tracta de suggeriments que pertanyen a
l’àmbit de la discrecionalitat de l’òrgan que aprova i en aquest sentit, indicar que les
subvencions tenen una part regulada per imperatiu legislatiu que és:
- La competència de l’òrgan (art. 9 LGS)
- Les Bases generals (Arts. 9 i 17 LGS)
- La Convocatòria com a acte regulador del procediment (Arts. 23 i 54 LGS)
- La Publicitat (Art. 18 LGS)
- La col·legiació de l’òrgan proponent en relació amb les regles essencials de la
formació de la voluntat. (Arts. 22 a 27 LGS)
- La forma d’acreditació i justificació de l’aplicació de la subvenció (Art. 30 LGS)
I una altra part discrecional que és:
- La finalitat de l’activitat subvencionada.
- La dotació de les ajudes de cada convocatòria.
- La designació de membres de la comissió de valoració.
- Els criteris de valoració pels que opta quan realitza cada convocatòria.
En aquest últim cas, cal considerar amb deteniment quina és la finalitat de la Comissió,
la de valorar les propostes. A més, i així ho recullen les bases, l'actuació de la
Comissió ha de venir regida pel consens. Els grups de l'oposició tindran total visibilitat
de quines seran les qüestions que caldrà “votar” que hauran de ser mínimes i
d'escassa transcendència. La finalitat primera de la Comissió és “valorar” i no pas
“votar”.
Cinquè.- Aprovar definitivament les bases específiques reguladores de les
subvencions en règim de concurrència competitiva dels àmbits social, esportiu, cultural
i econòmic per l’any 2012, que s’adjunten com annex als presents acords.
Sisè.- Publicar el text definitiu de les bases al BOP, al tauler d’edictes i al web, inserint
al DOGC una ressenya d’aquestes publicacions.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El procés d'al·legacions
és un exercici de participació ciutadana que enforteix els vincles entre la ciutadania i
l'ajuntament, alhora que es reben propostes que representen una oportunitat de millora
per al procés.
En aquest període d'al·legacions a les bases específiques de subvencions per a l'any
2012, s'han presentat una sèrie d'al·legacions que el que pretenien és justament, fer
propostes per a millorar les esmentades bases.
Quant a les al·legacions de la Sra. Teresa Forn, entenem que el que es demanava no
era eliminar els criteris de valoració de les subvencions, sinó d'eliminar la valoració
popular, per tal de garantir representativitat plural i objectiva de les valoracions; en
canvi, a l'informe de secretaria em sembla que el que s'afirma i es rebat, és que es
proposava l'eliminació dels criteris de valoració, cosa errònia.
La LGS (Llei general de Subvencions) diu .... i ... pluralitat política .... i hi estem
totalment d'acord, però aquest aspecte no és el que es demanava a l'al·legació.
Ens sap greu que s'hagin desestimat les al·legacions presentades per la Sra. Teresa
Forn i Pol i el Sr. David Jiménez, per aquest motiu i per tot allò exposat, el nostre vot
serà negatiu.”
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La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Vist l’informe 16/12
de secretaria, i si només tenen en compte la normativa legal aplicable, llavors tenen
raó en desestimar-ho tot, ja que no hi ha conceptes il·legals o estan aprovats a les
Bases generals.
No obstant això, el que entenem que demana el Sr. Giménez Montes és la voluntat
política de facilitar informació a les nostres entitats, per ex. explicant la diferència
atorgada entre un àmbit i l’altre i, sobretot, facilitar els mecanismes de sol·licitud
d’informació i de requeriments d’aquestes subvencions.
I com es remeten al pressupost quan parlen de les quantitats assignades, nosaltres
entenem que vostès no han tingut la voluntat política de tenir en compte les nostres
entitats a l’hora de fer el Pressupost.
Són les nostres associacions i entitats, precisament, les que fan bategar el cor
d’Arenys de Munt, les que bellugant quantitat de joves en el món de l’esport, els
eduquen, els preparen i els ensenyen a créixer esportivament i com a persones, les
botigues que pateixen la crisi i necessitem suport, les entitats culturals que fan venir
gent i fan que s’ompli el poble i que es compri a les nostres botigues, que omplen
d’activitats lúdiques, educatives, solidàries els nostres carrers, els nostres sentits i
atrauen l’expectació de la nostra gent i de la gent de fora d’Arenys de Munt, sovint amb
un reconeixement a nivell de país, i les que són d’àmbit social actualment maltractades
per la crisi. Totes i cadascuna d’elles dinamitzen el poble, creen riquesa i allò pels
socialistes tan important: la cohesió social.
Elles, totes les associacions, són i conformen el nostre patrimoni social més important.
Doncs vostès han decidit en el seu Pressupost repartir 9.000€ entre 65 associacions
que hi ha actualment al poble, segons l’últim llistat que se m’ha fet arribar. Han
comptat a quan tocaria cada associació repartit de forma igualitària? A 138 € per
associació.
Si han estat capaços de destinar una quantitat tan minsa, com a mínim també haurien
de ser capaços de facilitar els tràmits per aconseguir la subvenció. Hagués calgut una
mica més de sensibilitat i d’agilitat a la pràctica, a l’hora de fer tota la paperassa.
Si vostès volguessin trobarien la fórmula per no tenir tanta burocràcia ni allargar els
terminis. Així com el fet de donar explicacions dels criteris per posar un o un altre
tècnic a l’hora de valorar. No contesten avalant-s’hi en l’àmbit de la discrecionalitat de
l’òrgan que aprova.
Saben que el tràmit comença el 30 de maig i acaba el 12 de novembre.
Gairebé mig any.
Què els diran a les Catecolònies? I als clubs esportius que comencen temporada al
setembre? O potser hi ha algun altre acord que nosaltres no sabem?
Pel que sembla aquest govern no se’n surt de la legalitat i ni tan sols vol afegir
informació des de la voluntat política, esperem que la legalitat continuï complint-la
sempre però que alguna vegada trobin aquesta voluntat política acompanyada de la
legalitat per donar facilitats al diàleg, a la flexibilitat i a la participació”.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que sí, que manca un reglament, però
creuen també que les aportacions dels vilatans serien admissibles i que caldria
explicar els valors dels criteris.
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La regidora Sra. Vázquez, en nom de la CUP, diu textualment: “L'Assemblea d'Arenys
de Munt de la Candidatura d'Unitat Popular ha de fer dues consideracions a les
al·legacions presentades pel senyor David Giménez.
En primer lloc ha de reflexionar sobre la demanda d'especificar els criteris de selecció
dels tècnics o de les persones externes dins de la Comissió de valoració.
Aquesta al·legació hauria de prosperar si es proposés la reprovació d'alguna
d'aquestes persones per alguna causa d'incompatibilitat o de vinculació a alguna de
les Entitats.
Però tenint en compte la gran implantació de, per exemple, el Centre Moral, no sembla
raonable buscar persones que no siguin sòcies del Centre Moral; en aquest cas,
sembla més raonable l'abstenció d'aquestes persones quan es tractin les propostes
vinculades a Entitats de les que en són membres.
Tot i aquesta previsió legal, sembla més raonable tenir en compte el gran teixit
associatiu del nostre municipi. Això faria inviable la intervenció d'un gran nombre de
persones; les que no estan en una Entitat estan a l'altra. La CUP considera
inqüestionable la responsabilitat i l'objectivitat de les persones designades. D'altra
banda, la transparència del procés i la intervenció dels grups de l'oposició serà
garantia d'absència de qualsevol subjectivitat.
En segon lloc, la CUP ha de mostrar la seva sorpresa, per no dir indignació, envers el
contingut d'una de les al·legacions presentades. En concret, en relació a la
consideració de les propostes destinades a la integració de la pràctica esportiva de
persones amb dificultats, el senyor David Giménez proposava que:
“hi ha activitats esportives que per les seves particularitats a l'hora de practicar-les
comporten l'obligatorietat de la utilització de les mans, els braços, les cames i els peus,
o bé l'adaptació del practicant a l'activitat resulta econòmicament inviable per l'entitat a
no ser-hi que el material adaptat sigui a càrrec del practicant”.
És fa difícil trobar paraules per combatre aquesta proposta sense ferir la sensibilitat de
moltes persones que per una raó o altra pateixen algun tipus de dificultat o de
discapacitat per a la pràctica d'alguna modalitat esportiva.
És xocant que aquesta proposta provingui d'un partit que es diu “d'esquerres”. El PSC
sempre ha qüestionat el pacte de Govern entre CiU, un partit que se'n diria “de dretes”,
i la CUP, una formació política que se'n diria “d'esquerres”. Potser el PSC no, però CiU
i la CUP han superat l'arcaica divisió dretes/esquerres en la que ells estan encara tan
ancorats.
CiU i la CUP han entès, potser, que hi ha opcions més transversals que els permeten
defensar conjuntament, potser des de “dretes” i des d'”esquerres” alhora, una mateixa
posició: la defensa de les persones discapacitades i afavorir-los en la mesura que es
pugui, la pràctica esportiva. Una pràctica esportiva que a les persones no
discapacitades els pot representar un millor benestar però que per les discapacitades
els pot arribar a significar una forma de teràpia i una forma d'integració social fora de
qualsevol dubte.
I sense cap intenció de ferir a ningú, potser caldria recordar en aquest Ple què és una
persona discapacitada. Certament, és una persona discapacitada aquella que li falta
una mà, un braç, una cama o un peu, com diu el Sr. David Giménez, que segurament
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requeriran algun tipus d'adaptació. Però preguntem-nos, ¿realment l'Ajuntament no hi
hauria de poder fer res?
Però no ens quedem curts. Més enllà d'aquella visió traumàtica de la discapacitat,
també és una persona discapacitada aquella que pateix una malaltia crònica, per
exemple, un asma o una síndrome de Down, o persones amb dificultat d'aprenentatge
o amb manca d'oïda. I n'hi ha moltes més i a Arenys de Munt també n'hi ha d'aquestes
persones dificultades. I per a elles la pràctica de l'esport ha de ser sovint una pràctica
desitjable i saludable i en molts casos fins i tot necessària.
La CUP pot posar-se al costat de CiU per a governar en aquest línia, en fomentar la
pràctica esportiva per a totes aquelles persones amb qualsevol dificultat física o
psíquica i, si cal, subvencionar-la.
La CUP està amb les persones discapacitades. De CiU no en dubtem. De la resta de
grups ens agradaria tampoc dubtar-ne. Però vistes algunes propostes ens fa pànic el
dubte.
Dèiem que ens resultaria difícil trobar les paraules adequades per a combatre aquesta
opinió del Sr. David Giménez. Potser de paraules es tracta i això ens ha fet veure que
la base concreta a la que es refereix el Sr. David Giménez parla de minusvàlids. No
creiem que aquestes persones siguin “menys vàlides”. És per això que volem demanar
al Ple que, si no hi ha cap oposició, es corregeixi d'ofici el terme “minusvàlid” pel de
“discapacitat”.
Respecte a les al·legacions de la Sra. Teresa Forn i Pol, exregidora d’ERC, unes
al·legacions que de ben segur deuen ser compartides pels posicionaments actuals
d’ERC tal i com ens ha fet saber en la seva intervenció la Tonia Vila també hauríem
de fer alguns comentaris:
Primer, hem de lamentar l’ús partidista i gratuït que, en aquestes al·legacions, es fa de
dues entitats tant emblemàtiques per Arenys de Munt com són el Centre Moral i les
Catecolònies. Dues entitats que sempre s’han mostrat totalment apartidistes i
transversals atesa la seva àmplia i plural massa social i atesa la seva enorme
diversificació de les persones a les quals van destinades les seves activitats.
Utilitzar el seu nom de forma totalment partidista en aquestes al·legacions per intentar
donar la sensació que es poden veure afectades pel nou sistema d’atorgament de
subvencions és totalment reprovable, al mateix temps que també és totalment fals.
En aquest sentit volem deixar molt clar que cap d'aquestes dues entitats s'ha de veure
afectada negativament pel nou sistema d'atorgament de subvencions i també s'ha de
deixar molt clar que cap de les propostes que presentin s'ha de veure afectada per
aquest nou sistema. Cap de les activitats que han estat duen a terme durant aquests
anys passats hauria quedat exclosa amb aquest nou sistema, per tant, no considerem
que les que realitzin en el futur hagin de quedar excloses, ans al contrari. Voler
difondre, intencionadament amb aquestes al·legacions, una idea contraria és,
justament, actuar per intentar perjudicar a aquestes dues entitats.
També és reprovable que es citi a dues entitats, deixant de banda i menystenint les
més de 80 entitats restants que hi ha al municipi.
Per altra banda és totalment gratuïta la citació d'aquestes dues entitats en aquest
document d’al·legacions, ja que cap de les al·legacions presentades fan esment a cap
de les activitats que realitzen o que puguin realitzar aquestes dues entitats, ni tampoc
van destinades a elles mateixes.
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Les al·legacions presentades van, totes dues, encaminades a suprimir la valoració
popular de l’atorgament de les subvencions. Per tant, en cap moment implica a les
dues entitats que s’han citat específicament en la presentació de les al·legacions.
Així mateix, la valoració popular està prevista a les bases generals amb una
ponderació mínima d’un 25%, i avui les bases generals són plenament vigents. Es
podria al·legar que si és més adequat un 25% que un 30%, però no la valoració
popular en sí mateixa.
Per altra banda, hem de dir que, des de la CUP, considerem que es un exercici
enormement important, alhora que totalment novedós, de claredat i transparència, ja
que permet als vilatans saber quin ús es fa dels seus diners. I, al mateix temps, també
és enormement important perquè permet als vilatans poder intervenir en la decisió
sobre el destí d'aquests diners que, no ho oblidem, són els que els vilatans paguen.
Per tant, voler privar als nostres vilatans de la claredat i transparència tant necessària
i, alhora, tan reclamada per les mateixes formacions polítiques progressistes, com
també per multitud de sectors de la nostra societat, que ho reclamen com a un
instrument bàsic per trencar la desafecció ciutadana cap al món de la política, no deixa
de ser un clar exemple de la política futura que no volem i que s’ha mantingut durant el
passat. Una política que es realitzava d’esquena als ciutadans, que els tractava de
forma infantil, que els imposava les decisions de forma arbitraria (sovint a dit), que els
ocultava informació o la manipulava fins que els ciutadans s’ho trobaven tot fet sense
cap possibilitat de rectificació ni d'opinió. Potser, presentant aquestes al·legacions, és
aquest sistema arbitrari i injust que es vol perpetuar, però des de la CUP considerem
que és el sistema contra el que cal lluitar i que cal fer-ho introduint alternatives reals
efectives no només paraules.
Per altra banda, tal com està plantejada aquesta opció de la valoració popular, pot ser
altament beneficiosa per totes les entitats que hi participin perquè serà un aparador
públic en el qual podran mostrar a tots els vilatans quines són les seves actuacions,
quines són les seves preocupacions, en què volen treballar i com ho volen fer.
Per tant, tindran una nova possibilitat i una nova oportunitat de donar-se a conèixer,
que ampliarà les que ja tenen. Aquesta nova oportunitat de mostrar-se públicament
també els donarà la possibilitat de captar nous associats que incrementi la seva massa
social, permetent-los tenir més ingressos i més col·laboradors.
En definitiva, aquesta proposta de ‘Valoració popular’ està pensada per potenciar totes
les entitats i les seves activitats, no només està pensada per donar subvencions.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del Govern, diu textualment: “Des del Govern estem
molt d’acord amb l’exposició feta per la regidora de la Cup, senyora Sílvia Vázquez.
Per altra banda, se’ns demana coherència amb el programa i des del govern això és el
què pretenem.
Hem defensat que la política retorni al poble, que s’hi apropi una altre vegada.
Treballant contra la desafecció.
¿Es defugir responsabilitats fer co-particeps als vilatans i vilatanes dels projectes de
les entitats?
¿Es defugir responsabilitats oferir a més la possibilitat que aquestes entitats puguin
explicar els seus projectes davant de tothom?
I aclareixo que al meu entendre això no es dividir, és unir.
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Donar unes subvencions de forma subjectiva i a criteri només del polític de torn no és
ni pretén ser el nostre estil.
Hi haurà més o menys diners, s’establiran uns criteris o una altres, però en tot cas
sempre prevaldrà en nosaltres la voluntat d’ajudar, de potenciar, de donar suport, de
ser clars, transparents i justos i no al contrari, criticar per criticar i posar pals a les
rodes a totes aquelles iniciatives innovadores, imaginatives i carregades de bona fe.
I és que qui pot sortir, en definitiva, perjudicat és precisament el teixit associatiu
d’aquest poble que tantes vegades celebrem i ens posem a la boca i que no pot ser
utilitzat com arma política.
Cal ser responsables amb la confiança que se’ns ha atorgat
Per tant, des de l’ajuntament lluitarem per l’equanimitat, la claredat, la transparència, la
participació ciutadana, la defensa de les entitats i la resta de grups polítics anomenats
progressistes. Això els hauria de satisfer.
Unes bases especifiques per a les subvencions inclusives i amb voluntat de màxima
transparència. Això és en definitiva el que volem.”
El Sr. Alcalde comenta que s’ha demanat als tècnics municipals que es facilitin els
passos per demanar subvencions i ja s’ha fet el mes de març una jornada de formació
no només per les subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, sinó les de totes les
administracions, també s’ha posat una persona de l’Ajuntament per ajudar a les
entitats a fer la documentació i més que això hi ha poques coses a fer. Respecte a què
els tràmits s’acabin endarrerint i això pot perjudicar, recorda que també es van
presentar al·legacions al pressupost i això ha endarrerit tot el seu procediment
d’aprovació i recorda que ha estat un mandat en el qual, en sis mesos, han preparat i
aprovat dos pressupostos. A més, explica, que tots aquests terminis de les bases són
novedosos, però per un altre any, les entitats ho tindran clar. Diu que la Sra. Castillo, a
la seva pressa de possessió va dir que no sortien de la legalitat i, en la mateixa línia, a
principi de mandat, el PSC hi va dir que vetllarien perquè no sortissin de la legalitat i
ara, curiosament, els demanen més legalitat, ells consideren que no sortiran de la
legalitat mentre sigui justa. Respecte a la quantia reconeix que és poc important, però
hi ha hagut una davallada important dels ingressos i s’ha de mirar de gestionar de la
millor manera, també hi ha previsió, si hi ha romanent i tresoreria, que es faci, si es
pot, una modificació de crèdits i es dotarà la partida d’una quantitat més elevada i
recorda que totes les entitats tindran subvenció.
La regidora Sra. Vila diu que no entorpeixen el procediment amb la presentació
d’al·legacions, sinó que intenten enriquir les bases i també els hi sorprèn la idea de la
legalitat, ja que ells no practiquen cap religió, però hi ha entitats de caràcter religiós
(abans hi havia un grup de cant gregorià) i pel seu tarannà no podria optar a
subvenció. Valoraran com va el procés.
La regidora Sra. Castillo diu que han sentit moltes coses i en molts de casos li han
semblat demagògiques i recorda que ha comentat que no sortim de la legalitat i no ha
dit, en cap cas, que deixin de ser legals, sinó que trobin la voluntat política de donar
informació; tampoc han dit que els criteris siguin subjectius, sinó que són objectius, per
tant demana que no donin la volta i no facin demagògia i el que ella ha entès de
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l’al·legació del Sr. Giméno és que es puntua més a les entitats que tenen minusvàlids,
però s’han passat deu minuts dient alguna cosa que no entenen per arribar a algun lloc
que no sap quin és i que li expliqui que volien dir i a què vènia la retòrica.
L’Alcalde diu que tothom fa demagògia i s’alegra que li diguin que no facin retòrica.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde
president, que desempata: sis vots a favor del Sr. Alcalde president En Josep Manel
Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Elena Navarro i Sanchís
i Na Jèssica Flores i Travesa dels grups CUP i CIU i sis vots en contra dels regidors
En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo i Campos i En Ramon
Planas i Freixas dels grups ERC, PSC i PP.
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN CONTRA DE LA REFORMA
LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons
Monetari Internacional estan afectant greument els elements fonamentals del nostre
model d’Estat del Benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna cobertura
principalment a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està
ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat
per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals
en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització.
És una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació
d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma,
bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de
seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació
d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment
contractables.
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Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop a la negociació col·lectiva,
col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis
sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les
treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions
laborals. De res ha servit el fracàs de la reforma laboral del 2010, que fins al moment
ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de
recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant
les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el
poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les
famílies.
Els ajuntaments són sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i són
altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles.
És per tot això que proposem al Ple de la corporació des del grup socialista d’Arenys
de Munt l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que el Govern central interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat
l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i
materialitzat en una vaga general, la del passat dia 29 de març de 2012.
Segona.- Que el Govern central convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés
de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma
laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per
assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la
direcció de transformar el nostre model competitiu.
Tercer.- Que afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep
cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
Quart.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern
de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la
capacitat econòmica de les administracions catalanes.
Cinquè.- Donar traspàs d’aquests acords al Govern Central i el Govern de la
Generalitat.”
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La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El Grup municipal d'ERC
està d'acord amb la moció presentada pel PSC. Com molt bé diu, aquesta reforma
laboral impulsada pel Govern espanyol, permet que l'empresari faci el que vulgui amb
els treballadors i les treballadores; li permetrà que pugui modificar el salari o els
horaris, que ho pugui fer unilateralment i com vulgui sense ni tan sols al·legar una crisi
o una situació negativa; pot acomiadar si estàs nou dies del mes de baixa legal
certificada per un metge, i que a partir d'ara, tots els acomiadaments es consideren
procedents; se suprimeixen les bonificacions per maternitat i legalitzen l'acomiadament
lliure per a la joventut en contracte de pràctiques durant el primer any.
Massa vegades són les capes socials més febles i desafavorides les que pateixen la
crisi i les retallades socials, per això des d'ERC creiem que cal impulsar polítiques
socials per a evitar aquest greuge, polítiques actives que donin seguretat als
treballadors que perden la feina, i als joves que es troben a l’atur i polítiques de
conciliació laboral i familiar.
Les grans empreses, grans corporacions i grans empresaris haurien de fer també un
sacrifici important per ajudar a pal·liar la crisi.
Votarem favorablement a la moció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Aquesta moció el Partit
Popular farà una mica de memòria pel PSC i que pugui comparar. Varen baixar
pensions, reforma laboral nefasta a resultats, incompliment del dèficit amb els nostres
socis Europeus, la seguretat social deficitària, l'atur amb 5.000.000 milions d'aturats
etc.
I ara ens vénen a donar lliçons de com gestionar un país. I que estan totalment en
contra de les reformes: amb quasi 8 anys han destrossat l'estat del benestar i la
riquesa d'un país, i ara el Partit Popular té que demanar un sobreesforç a la ciutadania
en contra de la seva voluntat. Per culpa dels seus brotes verdes i Champions league.
L'exemple de la seva gestió es va fer evident amb les eleccions generals, que el poble
va voler donar una majoria al Partit Popular. Aquests són fets que reflecteixen que els
ciutadans volen solucions i no incompetència.
El Partit Popular podria seguir aportant dades i més dades de la gestió i l'herència
rebuda, però no val la pena. La vostra credibilitat és la que és, cap. Nosaltres estem
plenament concentrats en reparar tot el mal que han fet i no és fàcil, però sabem que
ens en sortirem, endavant! L’objectiu prioritari és crear llocs de treball i reparar la
imatge i la confiança amb els socis Europeus.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “La reforma anunciada
suposa un salt qualitatiu en la pèrdua de drets i garanties laborals. Aprofundeix en
l’abaratiment de l’acomiadament (flexibilitzant-se) i en la desregulació de
l’acomiadament procedent. També introdueix el concepte “absolutament discrecional i
arbitrari de ‘pèrdues actuals o previstes’ o bé de ‘disminució de vendes durant tres
trimestres consecutius’”.
Aquesta és una nova retallada de drets que dóna via lliure als desitjos de la patronal,
amb la reducció dels tràmits administratius pels ERO o que dóna prioritat al conveni
d’empresa per davant del sectorial. D’aquesta manera, es deixa als treballadors de les
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empreses mitjanes amb poca presencia sindical i sotmesos a la pressió patronal.
Aquestes mesures suposen, de facto, “la fi de la negociació col·lectiva”.
És per tot això que la CUP hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, disculpa al Sr. Molons per problemes
de salut i a continuació diu textualment: “Compartim l’angoixa i la inseguretat que hi ha
actualment entre els treballadors però cal ser conscients de la situació en què estem i
cal poder fer alguna cosa per sortir d’aquesta crisi donant recursos a les empreses, als
emprenedors i facilitar la creació de llocs de treball. Pensem en els petits empresaris i
autònoms que arrisquen els seu patrimoni davant una legislació laboral que potser els
perjudica.
Per tant, com que s’ha de protegir als treballadors però alhora també creiem que s’ha
de protegir als empresaris, el nostre vot serà d’abstenció.”
La regidora Sra. Castillo diu que tenim opinions oposades amb el PP i saben que la
crisi no l’ha creada el PSC, sinó el sistema financer, ja que existeix a tot Europa i no és
culpa del PSC. Però solucionant els problemes amb reformes com aquestes, ja es veu
el resultat, més atur, l’estat del benestar que ha estat un orgull, ara es desmantella;
també amb la sanitat i l’educació i es possible que desprès vinguin les pensions i que
això és un cop d’estat envers la classe treballadora.
El regidor Sr. Planas diu que si es triés bé la gent que ha de prendre les decisions, les
coses anirien millor i diu que s’està desfent l’estat del benestar, que diguin bé les xifres
i no s’expliquin mentides.
La regidora Sra. Castillo pregunta al Sr. Planas quina és la finalitat de la reforma, que
quins llocs de treball i quin benestar crearà.
El regidor Sr. Planas diu que no a de fer cap comentari i el temps li donarà la raó.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde Na Sílvia Vázquez i
Marquès i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors 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 Castillo i Campos dels grups CUP, ERC i
PSC; dues abstencions de la tinent d’alcalde Na Montserrat Carreras i Cort i la
regidora Na Elena Navarro i Sanchís, del grup CIU; i un vot en contra del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU PER RECLAMAR A L’ESTAT
ESPANYOL LA TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS
DE
L’IRPF DESTINATS A
PROGRAMES DE COOPERACIÓ I
VOLUNTARIAT SOCIALS.
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La regidora Sra. Navarro llegeix el text de la moció i comenta que ja fa molt de temps
que es fa aquesta petició:
“Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut,
polítiques de gènere, serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies.
Atès què l’esmentat Estatut en el seu article 114.2, relatiu a l’activitat de foment diu
que “correspon a la Generalitat, en matèries de competència exclusiva, l’especificació
dels objectius als quals es destinen les subvencions estatals i comunitàries europees
territorialitzables, i també la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió,
incloent-hi la tramitació i la concessió. I en l’apartat 5 del mateix article, disposa que
“La Generalitat participa en la determinació del caràcter de no territorialitzable de les
subvencions estatals. Així mateix, participa en els termes que dicti l’Estat, en la gestió i
la tramitació de dites subvencions”.
Atès que la Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011, de 8 de novembre de
2011, afirma que existeixen disposicions reglamentàries estatals, tals com les Ordres
anuals per les quals s’estableixen les bases reguladores i es convoquen la concessió
de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials
amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, que vulneren les competències
autonòmiques de gestió de subvencions.
Atès que la darrera Sentència del Tribunal Suprem, de 16 de desembre de 2011,
contra la ordre TAS/ 592/2008 per la qual s’estableixen les bases i es convoquen
subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials, amb
càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF afirma que “considerem inclosa a la
competència estatal, la regulació dels aspectes centrals del règim subvencional –
objecte i finalitat dels ajuts, modalitat tècnica, beneficiaris i requisits essencials
d’accés, mentre situarem dins la competència autonòmica allò relatiu a la seva gestió,
que és: la tramitació, resolució i el pagament de les subvencions, així com la regulació
del procediment corresponent a tots aquests aspectes”.
Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del
Tribunal Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que
l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les
comunitats autònomes, especificant-ne la destinació i regulant les seves condicions
essencials d’atorgament, fins on ho permet una competència genèrica, bàsica o de
coordinació, però sempre ha de deixar marge a les comunitats per concretar amb
major detall l’afectació o el destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la
regulació de les condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
Atès que, el Govern de l’Estat espanyol:
- no ha respectat el compromís expressament manifestat d’atendre’s als clars
dictats de la jurisprudència constitucional sobre subvencions en matèria
d’assistència social, vulnerant de manera successiva les competències de la
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Generalitat de Catalunya i també la previsió estatutària establerta per l’art.
114.2 en relació amb l’activitat de foment en matèries de competència exclusiva
de la Generalitat.
- ha desatès l’acord adoptat pel Ple del Congrés dels Diputats, en la sessió de
17 de setembre de 2008, sobre la distribució territorial entre les Comunitats
Autònomes de l’assignació tributària de l’IRPF, el qual disposava “Establir
mesures i criteris que permetin un procés gradual de distribució territorial entre
les CCAA de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF, destinat a fins socials,
amb efectes en la pròxima convocatòria” i “Establir mesures i criteris de
coordinació i transparència que permeti als Governs de les CCAA participar en
la gestió que l’Administració General de l’Estat realitzi sobre el recaptat per via
del 0,7% de l’IRPF pels fins socials”.
Atès que el Pla de Govern 2011-2014, a l’Eix 4 dedicat a les Polítiques socials i
família, recull com un dels objectius del Govern “Aconseguir el traspàs de l’Estat de la
part que correspon a Catalunya de la gestió de les subvencions del 0,7% de l’IRPF”.
Objectiu que ha estat una reivindicació històrica de tots els Governs de la Generalitat
de Catalunya.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de la
reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació tributària
a fins socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que
corresponen a Catalunya, per tal que pugui fer-se realitat en la propera campanya de
la declaració de la renda.
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que deixi d’incomplir els compromisos
adoptats pel Ple del Congrés dels Diputats, així com la doctrina més recent del TC i del
TS, de manera que únicament especifiqui la destinació de les subvencions i reguli les
condicions essencials d’atorgament, tot deixant a la Generalitat de Catalunya la
concreció del destí, el desenvolupament de la regulació de les condicions
d’atorgament i, sobretot, la regulació dels aspectes de tramitació, així com també es
territorialitzin les partides que s’assignen a cada comunitat autònoma en els mateixos
pressupostos de l’Estat.
Tercer.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els
Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al President del Govern de
l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector a través de la seva
presidenta.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: ”Bona nit a
tothom. Des d’ERC votarem que sí perquè entenen que demanar diners que
corresponen a Catalunya, doncs hem de votar que sí. Però voldríem fer un parell de
reflexions. Estem demanant aquí el 0,7 % de l’IRPF destinats a ajuts socials. Per què
no demanem la disposició addicional tercera amb els diners que ens deuen? O el fons

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

de competitivitat? O les inversions que ens deuen amb estructures de mobilitat,
carreteres, trens i rodalies? O per què no demanem que els pressupostos de la Casa
Reial, que només han baixat el 2 %, a la Monarquia pagui les seves despeses i no
tinguem que pagar-les, també, part els catalans, de la nostra butxaca? Per què no
demanem que la banca aturi els desnonaments? Hem caigut en la cosa, amb el rodolí
aquell contra el vicio del pedir, la mania del no dar. L’Estat espanyol no ens donarà ni
un duro i menys als catalans. Ja no perquè no hi hagi diners, sinó perquè de temps
ençà no hi ha aquesta voluntat política de retornar el que Catalunya ingressa i no
solsament això, des de què hi ha el PP tot això s’agreuja i s’agreuja de manera
impressionant solsament hem de veure ara amb els propers retalls ja estan dient que
tant Sanitat com Educació, dos pilars bàsics de la societat, s’han de reestructurar i això
va solsament cap a una cosa: abolir les autonomies i prou. Entenem, doncs, que hem
de votar-hi a favor, però aquesta reflexió l’hem de fer i no, solsament això, sinó que
des d’un govern municipal poca cosa es pot fer solsament el dret a la “pataleta”, en
aquest cas, el dret a demanar el que sigui de diners que corresponen a Catalunya i jo,
el meu grup, voldria demanar a Convergència i ho han dit vostès, no ho hem dit
nosaltres, ja que el Govern de l’Estat espanyol no respecta el compromís, ha desatès
l’acord adoptat pel Ple del Congrés dels Diputats, s’ha d’exigir al Govern espanyol que
deixi d’incomplir els compromisos adoptats pel Ple del Congrés dels Diputats en la
resolució dels acords, la nostra pregunta és la següent: si ho tenen tan clar, què fan
pactant amb el PP? Que és el partit que governa a Espanya i que és el que ens està
coent amb sang dia darrere l’altre. No entenem això. Llavors, entenem que aquestes
coses s’han de reflexionar abans de portar-les a un Ple. De totes maneres, ja els hi he
dit abans, en qüestió de demanar diners cap a Catalunya, evidentment, hi hem de
votar a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que fan públic l’agraïment a CIU
per acceptar les dues esmenes. Diu que també estan d’acord amb la reflexió del grup
ERC i a continuació diu textualment: “Els recursos dedicats a les entitats socials és un
tema important i de molt interès pel Partit Socialista.
Per a què arribin més diners a les entitats catalanes cal un acord entre els dos
governs, el de CIU i PP, que són socis a Catalunya. Així que emplacem al Govern de
la Generalitat a què prioritzi en la seva bona relació la resolució d’aquest contenciós
que manifesten les sentències.
Cal trobar una fórmula respectuosa amb les sentències i l’Estatut dels Treballadors de
Catalunya. Cal trobar una fórmula acordada amb les CCAA a la Conferència sectorial i
cal consensuar amb les entitats socials (totes, de tots els àmbits territorials).
Nosaltres fem constar que els avenços només s’han produït quan hi ha hagut governs
socialistes a Espanya i a Catalunya. Les sentències d’avui són gràcies a recursos de
governs catalans d’esquerres.
CIU va governar 23 anys i no va fer res pel tema del 0’7 %.
Des del Partit Socialista creiem que cal reconsiderar el model del 0’7 incorporant la
territorialització i aplicant les sentències.
El Govern de Catalunya té el nostre suport per reclamar al Govern del PP que a la
propera convocatòria incorpori el dit a les sentències.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “En aquest aspecte el
Partit Popular té molt clar que acatarem i complirem les sentencies del Tribunal
Constitucional i el Tribunal Suprem, i per tant actuarem en conseqüència.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que estan d’acord amb aquesta
moció, que estan d’acord en portar diners cap a Catalunya i que per això hi votaran a
favor.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu que CIU no pactaria amb el PP si
tinguessin el suport d’ERC o del PSC.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que ERC ha estès la mà a CIU repetides vegades i
sap que CIU fa el que pot per Catalunya, però no entenen les seves raons per pactar
amb el PP.
La regidora Sra. Castillo diu que hi ha hagut més de dues o tres reunions per tal de fer
un pacte de govern i que encara hi ha una mà estesa.
La regidora Sra. Carreras diu que està vist que no es posaran d’acord i tots dos diuen
que no s’escolten i cadascú està a la seva posició sense bellugar-se.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que al Govern de CIU li costa prendre compromisos
des de fa molt.
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 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.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN SUPORT A LA VAGA DE FAM
EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA, INICIATIVA DE
L’ASSOCIACIÓ “JUBILATS PER MALLORCA” .
La regidora Sra. Flores llegeix el text de la moció:
“Atès que el govern del PP a les Illes atempta contra la llengua catalana, amb mesures
com la més recent proposta de modificació de la llei de la funció pública que elimina el
requisit de coneixement del català per accedir-hi, passant pel tancament de Televisió
de Mallorca i ràdio Ona Mallorca, la castellanització del 50% de les emissions d’IB3 i la
lliure elecció de llengua a les escoles, en detriment del procés de normalització del
català i dificultant així la cohesió social. Totes aquestes ofensives atempten clarament
contra els drets lingüístics de les persones.
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Atès que davant l’ofensiva del govern contra la nostra llengua l’associació “Jubilats per
Mallorca” decideix fer vaga de fam, per reivindicar el respecte al català i la retirada de
la proposta de modificació de la llei de la funció pública, i conscienciar així la població.
Atès que el Sr. Jaume Bonet ha estat el primer membre de l’associació que ha fet vaga
de fam, de l’1 al 26 de març, per reivindicar el respecte i la dignitat per la nostra
llengua i que l’ha succeït el Sr. Tomeu Amengual fins aquest passat dimarts dia 10
d’abril.
Atès que el passat 25 de març, a Palma, es va convocar la manifestació sota el lema
“Sí a la nostra llengua” i que va obtenir una gran resposta.
Atès que el govern espanyol continua amb l’atac directe a la llengua pròpia arreu dels
Països Catalans: prohibició de TV3 al País Valencià; qüestionament de la consolidada
llei d’immersió lingüística al Principat; castellanització dels topònims a Menorca; rebuig
hostil del català a la Franja de Ponent, i altres.
Atès que continuem vivint en un estat d’amenaça real i vexació constant contra un dels
pilars fonamentals de la nostra nació, com és la llengua, que alhora és també un dels
pilars inqüestionables per a la integració social.
Atès que l’Estat espanyol està practicant un anihilament contra la nació catalana.
Per tot això, l’assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern Balear la retirada de l’avantprojecte de llei de modificació
de la llei de la funció pública pel qual es suprimeix el requisit de conèixer el català per
accedir a l’Administració.
Segon.- Donar suport i reconèixer la importància que té la iniciativa de “Jubilats per
Mallorca”, com és fer una vaga de fam en defensa de la llengua catalana, entenent
que és un acte de valentia.
Tercer.- Agrair a “Jubilats per Mallorca” la iniciativa que han tingut pel grau
d’assoliment de conscienciació nacional i lingüística que representa.
Quart.- Donar suport i participar activament en totes les accions de protesta que
s’aniran succeint contra aquesta agressió a la llengua i cultura catalanes.
Cinquè.- Enfortir els llaços entre els diferents llocs dels Països Catalans (de Salses a
Guardamar i de Fraga a Maó) i crear consciència d’integritat territorial.
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Sisè.- Crear una xarxa estreta de col·laboracions i implicacions dins i fora dels Països
Catalans, de manera que davant qualsevol atac al poble català tinguem capacitat de
resposta i reacció immediata, on sigui que calgui.
Setè.- Denunciar l’anihilament de la nació catalana que està duent a terme l’estat
espanyol, davant els tribunals internacionals, com el Tribunal d’Estrasburg i el Tribunal
de les Nacions Unides.
Vuitè.- Comunicar aquests acords a “Jubilats per Mallorca”, Obra Cultural Balear,
Òmnium Cultural i a les associacions en defensa de la llengua i cultura catalanes.
Novè.- Comunicar aquests acords al Govern Balear, al Parlament de les Illes Balears,
al Parlament de Catalunya, al conseller de Cultura de la Generalitat, al Govern
d’Andorra i als organismes internacionals citats a l’acord 7è.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que hi votaran a favor i que és
lamentable la conducta del Govern Balear i l’atac contra qualsevol cosa que identifiqui
a la cultura catalana i ni han respost a les peticiones de les dues persones que van fer
la vaga de fam, ni hi ha sensibilitat envers elles. A més, a Catalunya, també el PP està
condicionant la tasca del Govern de la Generalitat, com col·locar persones del PP al
Consell de TV3, tancant ambaixades... i s’ha de reflexionar sobre aquest tema i fer un
cordó sanitari envers la gent que vol aniquilar Catalunya.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, també dóna les gràcies per una
esmena que han introduït a la seva petició i a continuació diu textualment: “Les
mesures del Govern Balear i del seu President José Ramón Bauzá són contràries a
la normativa vigent en relació a la normalització lingüística, que és fruit del consens de
tots els partits polítics, i que reconeix el català com a llengua pròpia de les Illes Balears
i com a llengua vehicular dels centres educatius i, en conseqüència, exigeix la
necessitat de garantir el seu ús i coneixement en tots els infants.
L'ús del català a les Illes és superior que el de Catalunya i el País Valencià. Encara
més: l'any 2008 es parlava més català a les Illes que no avui dia al Principat.
Hi ha estudis que asseguren que el català és la llengua pròpia del 53,3% dels illencs,
mentre que el 39,8% assenyala que és el castellà i un 6,5%, altres llengües.
La Llei d'immersió lingüística va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per 133 vots
d’un total de 135, amb el suport de PSC, CIU, PSUC i UCD.
N’estem orgullosos, tots els socialistes, d’haver contribuït a fer el millor dels sistemes
educatius de Catalunya. Amb aquest sistema s’ha aconseguit que tots els alumnes de
Catalunya coneguin perfectament els dos idiomes que, segons la legislació espanyola,
són oficials a Catalunya.
No hem tingut problemes i no entenem l’afany del PP per crear-los.
Però el PP vol arraconar el català en els mitjans de comunicació, en l'Administració
pública i a les escoles de les Illes Balears.
Pensem que forma part de la seva estratègia de posar una cortina de fum per tapar els
problemes reals.
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Els socialistes volem, com no, la retirada de l’Avantprojecte balear de la modificació
de la Llei de funció pública que elimina el requisit d’acreditació del coneixement del
català per a l’accés a la funció pública i que modifica també la Llei de normalització
lingüística i la buida de contingut.
No renunciarem a què el català sigui la llengua d’integració, cohesió i superació social i
individual i defensarem el nostre model d’immersió lingüística com la garantia de la
nostra unitat civil. Som un sol poble. Ningú ens dividirà. I respondrem units a qualsevol
intent de crear problemes on no hi són, de fracturar la nostra societat, de doblegar la
nostra identitat Per tot això, votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “De veritat es creu tot el
que diu la moció? No entenc com es busca la confrontació. Primer, el Partit Popular no
està en contra de la llengua catalana i si es tanquen aquests mitjans de comunicació
és perquè eren inviables econòmicament. La cohesió social de normalització del català
ha estat i seguirà estant arreu de Catalunya. Imparcialitat, vostè l'anomena "ofensiva"
on està la pluralitat i imparcialitat a l’imposar una de les llengües, jo no la veig enlloc
(repeteixo imparcialitat és que guanya la plaça la persona millor qualificada). Això no
és difícil de comprendre.
Bé, el que sí li recomano: primer preocupis dels de casa i després ja tindrà temps
d'arreglar els problemes dels demès. I recordar-li que el Govern Balear té majoria
absoluta triat pel poble democràticament. No oblidi aquest detall.”
La regidora Sra. Navarro, en nom del grup CIU, diu que la llengua és un element molt
important de la cultura, la cultura castellana i espanyola han estat sempre excloents i
uniformadores. Les llengües que corresponen a nacionalitats sense estat són les que
s’han de protegir i fomentar. La igualtat, en aquest cas, s’aconsegueix facilitant la més
dèbil i la més perseguida, els que lluiten per elles es mereixen tot el nostre suport i
reconeixement. Donem plenament suport en aquesta moció.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, comenta que la Sra. Castillo diu que la
CUP no va votar la Llei de normalització en el seu moment al Parlament, però no hi
érem, però si hi haguessin sigut, haurien votat a favor. A més, diu al Sr. Planas, sobre
imposar una llengua, que la llengua catalana és minoritzada i que s’ha de protegir, ja
que no tenim un Estat al darrere ni res que ens protegeixi. Li diu que ell parla que el
PP no està en contra de la llengua catalana, però el Sr. Bauzá i les polítiques que està
aplicant, clarament són un atac directe.
El Sr. Alcalde diu que ara no participen al Parlament Català i no hi poden votar allà
com a CUP.
La regidora Sra. Castillo diu que agreix que s’afegeixin les aportacions que van fer.
El regidor Sr. Planas diu que vol afegir que la normalització lingüística està vigent i no
veu l’atac directe que s’està esmentat i ell considera que la normalització està en el dia
a dia al carrer i que no hi ha agressions i que hi ha normalitat als carrer i no entén el
que es diu.
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La regidora Sra. Flores diu que parlaran de normalitat quan es pugui viure tot el temps
en català i ara no es pot fer.
El regidor Sr. Planas diu que ell viu en català a la seva família i a la seva vida i no
entén el que estan dient.
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 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. MOCIÓ DEL GRUP MUNCIPAL ERC EN DEFENSA DE LES FAMÍLIES
CATALANES, TAMBÉ D’ARENYS DE MUNT, QUE VAN INVERTIR EN
PARTICIPACIONS PREFERENTS, ACCIONS SUBORDINADES i ALTRES
PRODUCTES FINANCERS QUE ARA NO PODEN RECUPERAR EN LA
SEVA TOTALITAT
El regidor Sr. Rabasseda llegeix el text següent de la moció per tal de recolzar als
veïns que no poden recuperar les seves inversions com a conseqüència de la
modificació de les normes bancàries:
“Vist el perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes, de les quals també s’hi
troben vilatans d’Arenys de Munt, afectades per la compra de participacions
preferents, accions subordinades i altres productes financers en condicions irregulars.
Atesa la insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents per tal
d’evitar o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius
d’usuaris d’entitats financeres.
Es fan necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una acció
correctora molt més decidida per part dels poders públics.
Des del 1999, s’han col·locat prop de 26.000 milions d’euros en participacions
preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts
dels contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb
menor informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les
obligacions d’informació i protecció del consumidor previstos a la Directiva MiFID. En
molts casos, es van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions
preferents.
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Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten
participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de
caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una
liquiditat difícil. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un
primer període i variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.
Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del
producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del
producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit,
però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al
mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que
el caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del
mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i
pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el
preu de venda, molt per sota de l’inicial.
Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres
als afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris als
organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya
reconegui l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions
correctores suficientment contundents, evidenciant la indefensió i i desinformació de
bona part dels afectats.
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.- Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres
en la comercialització d’aquests productes.
Segon.- Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional
del Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part
de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt
dels afectats, dels seus drets i dels seus deures.
Tercer.- Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir
la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a
través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que
hagin estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada
sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.
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Quart.- Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats
financeres en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats
comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes.
Cinquè.- Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a
la denúncia i divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com
a la defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Moltes de les
persones afectades per les “participacions preferents” són gent gran, pensionista, amb
no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la qual el fet de no rebre la
remuneració prevista o promesa, així com els dubtes i dificultats per recuperar el
capital inicial, els col·loca en una situació compromesa, difícil, i generadora d’un
malestar important.
Les entitats financeres han amagat informació i han abusat de la confiança dels seus
clients venent un producte com si fos purament d'estalvi i sense risc, per després
segrestar els estalvis que la gent ha trigat tota una vida en aconseguir.
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones,
que es veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers
dels que no han estat correctament informades ni assessorades.
Des del PSC d’Arenys de Munt, donem tot el suport a aquesta Moció i caldria exigir a
les autoritats bancàries que solucionin el problema de forma ràpida i satisfactòria per
tots els afectats.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Pel Partit Popular
d'Arenys de Munt creiem que en molts casos es podria haver millorat la informació per
part de les entitats financeres, però en aquest cas ens falta informació de com ha sigut
i per tant desconeixem com s'ha elaborat per cada entitat financera, ens abstindrem
per desconeixement del cas.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que hi estan d’acord i hi donaran
suport.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des del grup CIU, si
bé estem d’acord en bona part de l’exposició i dels acords, hi ha matisos que no
compartim, com es posar a totes les entitats financeres dins el mateix cabàs, suposem
que no totes han donat la mateixa informació als seus estalviadors ni que tampoc
(perquè jo mateixa en sóc una d’elles ) no tots els estalviadors ens llegim aquella lletra
petita dels contractes, ja que moltes vegades per ser un rotllo no ho fem.
Per tant, el grup de CIU donarà un vot d’abstenció al considerar que no totes les
entitats financeres han obrat de mala fe.”
El regidor Sr. Rabasseda diu que precisament és la lletra menuda el problema, ja que
les preguntes que es fan és rendibilitat i risc i diu al grup PP que les entitats ofereixen
que deixen passar el temps o recompra la pròpia entitat a un valor inferior al que van
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comprar i ara es tracta de donar recolzament a aquest acord que ja s’ha votat en
d’altres cambres, com ara al Parlament de Catalunya.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde Na Sílvia Vázquez i
Marquès i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors 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, ERC i
PSC, i tres abstencions de la tinent d’alcalde Na Montserrat Carreras i Cort i dels
regidors Na Elena Navarro i Sanchís i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CIU i
PP.
PART DE CONTROL:
8. INFORME DEL SÍNDIC DE LA VILA DE LES SEVES ACTUACIONS A
L’ANY 2011
Pren la paraula el Síndic de la Vila, que diu textualment: “Sr. Alcalde, senyors i
senyores, regidors i regidores, veïns i veïnes presents o que ens escolten per la radio,
bon vespre a tothom. La memòria que els vinc a presentar avui és la darrera del meu
mandat com a Síndic de la Vila d’Arenys de Munt. Mandat que va ser, en principi per
cinc anys, tot i que m’hagués agradat poder repetir per un mandat més, com així li
vaig expressar al Sr. Alcalde, però, malauradament això, no ha estat possible.
L’exposició de l’informe anual és el moment adequat per reflexionar serenament des
d’aquesta perspectiva i sense la necessitat de confrontar posicions polítiques, sinó des
de l’obligació d’incentivar i promoure solucions i respostes als problemes reals que es
plantegen i que es manifesten en la vida del municipi, perquè el municipi és
essencialment l’element humà, les persones que hi viuen, treballen i somien, que
pateixen i que s’il·lusionen, que tenen necessitats, projectes, problemes, esperances,
insatisfaccions i alegries. És un moment d’anàlisi serena i objectiva per explicar el
servei prestat pel Síndic de la Vila.
Han estat cinc anys al servei dels vilatans del nostre municipi en què s’han pogut
resoldre moltes de les queixes presentades i, al mateix temps, cinc anys de fer
propostes, informes i recomanacions a l’Ajuntament. Més de dos-cents veïns han
passat per l’oficina del Síndic en demanda d’informació, assessorament o presentació
de queixes, i sempre se’ls ha atès el millor possible, ajudant-los en la mesura en què
m’ha estat possible. Demano disculpes als veïns que han posat la seva confiança en
mi i s’han sentit decebuts. No ha estat per manca de ganes o interès. El fet que les
recomanacions i resolucions del Síndic no siguin executives exigeix que els
responsables municipals que ostenten el poder executiu actuïn i decideixin, sempre
amb la màxima prudència, equitat i valentia, sense por de trencar rutines i criteris
corporativistes. El Síndic no és una figura decorativa ni un element més de la
complexa burocràcia municipal. És una eina al servei de la participació ciutadana, una
esperança per a la resolució de problemes i conflictes i un element dinamitzador de la
democràcia i de la bona administració al servei de la ciutadania.
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La bona administració és indestriable de principis tan necessaris com el de la
transparència, la igualtat i l’eficiència. Millorar els serveis, humanitzar la maquinària
burocràtica de l’administració i atendre amb eficiència i celeritat les queixes i les
necessitats dels veïns del municipi és funció prioritària i inexcusable de tots els
servidors públics. I les queixes i reclamacions no s’han de considerar pals a les rodes
o confrontació gratuïta amb el poder, les autoritats o les normes. Al meu entendre,
totes les queixes dels vilatans, unes justificades i d’altres no tant, donen peu a actuar
més eficientment, i han de ser considerades com un al·licient i un motiu per replantejar
temes, trencar rutines i millorar serveis i decisions.
El Síndic no és un instrument al servei de l’Equip de Govern, ni de l’Oposició. És una
Institució que per decisió del Consistori vetlla pels dret dels vilatans/es i pel bon
funcionament de l’Administració Municipal. El Síndic actua amb independència de
criteri i amb plena llibertat dels que ostenten el poder.
La complexa, plural i imprescindible relació convivencial que comporta el municipi
genera satisfaccions, exigeix solidaritat, promou solucions i també origina problemes.
Ignorar els problemes, silenciar les queixes, mirar cap a un altre costat o passar per alt
disconformitats, desacords o discrepàncies eternitza els problemes i no facilita les
solucions necessàries. La funció i responsabilitat de les administracions i dels seus
responsables polítics i tècnics és la d’escoltar, valorar i tenir en compte l’opinió, la
queixa, la reclamació i la discrepància o les peticions dels veïns, així com cercar
solucions efectives als problemes detectats, amb els mitjans i recursos disponibles. I
cal escoltar tothom, aquells que ens són favorables i els que no. Tot sectarisme o
qualsevol posició fonamentada o inspirada en el maniqueisme és contrària a la
convivència democràtica.
La crisi econòmica ha estat i és una preocupació per a molts vilatans i vilatanes, i això
s’ha posat de manifest en moltes de les persones que han visitat la nostra “oficina”. El
dret a l’habitatge i al treball han estat temes repetitius de molts veïns i veïnes. No es
pot oblidar, o millor, cal tenir present que l’article 26 de l’Estatut de Catalunya
determina que “ les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a
accedir a un habitatge digne...”, i el mateix diu l’article 16.1 de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ratificada per l’Ajuntament d’Arenys de
Munt. Per això, no s’entén que, els diversos Equips de Govern que han dirigit
l’Ajuntament en els últims anys no hagin encara promogut habitatge social, tal com han
fet tants i tants municipis del nostra país o de la nostra comarca.
Pel que es refereix a les actuacions efectuades durant l’any 2011, veiem que han estat
43, distribuïdes de la següent manera:
19 per demanda d’assessorament o d’informació.
13 per queixes amb obertura d’expedient.
11 per expedients obert d’ofici.
Els 21 expedients oberts, a 31 de desembre es trobaven de la següent manera : 9
resolts positivament amb mediació, 7 resolts amb recomanació no acceptada, 1 amb
recomanació acceptada i 4 van quedar pendents.
Les actuacions efectuades entre expedients i consultes pertanyen a les àrees
següents:
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3 a Seguretat ciutadana i via Pública; 19 a urbanisme, obres i serveis; 5 a
Administració i Participació Ciutadana; 9 a Serveis Socials; 4 a Economia; 3 a Cultura i
Educació i 1 a Medi Ambient.
Les recomanacions del Síndic, en aquests cinc anys, no acceptades per l’Ajuntament,
han estat de 23; i les acceptades 10. Recomanacions, aquestes, derivades dels
expedients oberts en el mandat que avui acaba. Per altra banda, tenim en sentit més
positiu, les resolucions favorables que s’han obtingut per mitjà de la mediació: 6 l’any
2007, 9 l’any 2008, 5 l’any 2009, 12 l’any 2010 i 9 l’any 2011.
Aquestes dades estadístiques són necessàries per tenir una referència objectiva del
que ha estat l’actuació del Síndic durant l’últim any. El recull d’actuacions, i
especialment de totes les recomanacions fetes i les respostes municipals, és un
element que ens ha de moure a la reflexió, amb la finalitat de millorar el servei que des
de l’administració municipal es presta a la ciutadania. Però, principalment, ha de ser
motiu per replantejar i revisar el valor i la confiança que les recomanacions del Síndic
mereixen. Hauria desitjat ferventment que tots els vilatans/es que han confiat, com a
últim recurs, en la gestió del Síndic de la Vila, haguessin trobat resposta justa al seu
problema i que els responsables de l’Ajuntament haguessin acceptat la nostra
recomanació.
L’Administració Municipal no sempre actua bé ni totes les seves decisions o
resolucions són les més correctes, però crec compartir amb tots els responsables
polítics de l’Ajuntament la voluntat de servir la ciutadania, tot millorant els serveis i
l’atenció ciutadana, perquè la ciutadania té dret a una bona administració.
A part, però, de les recomanacions derivades dels expedients oberts, també, al llarg
d’aquests cinc anys he anat recordant als responsables municipals, la necessitat de
donar solució a tota una sèrie situacions d’àmbit general, exposades en les memòries
anuals i que tenen a veure amb el funcionament dels Serveis Públics o de
l’Administració Municipal. Per exemple, podríem recordar :1.- La política municipal
d’habitatge social, ja exposada anteriorment, però, cal tornar-hi, perquè és molt greu
que a aquestes alçades siguem un dels pocs pobles de Catalunya que encara no han
fet promocions d’habitatge, havent-hi necessitats com hi ha al nostre municipi. 2.- La
necessitat d’equiparar en les bonificacions a les Ordenances municipals les famílies
monoparentals amb les nombroses. 3.- Que a diferència dels altres pobles de la
comarca, encara tinguem un equipament com l’Esplai dels Jubilats, antiquat i petit. 4.La necessitat de cercar la manera de limitar la velocitat dels vehicles per la carretera
de Sant Celoni.- 5.- La vigilància (amb més entusiasme) per part de la Policia
Municipal del compliment de les Ordenances i Reglaments municipals com,
l’aparcament de vehicles a les voreres i a les passeres de la Riera, la circulació de
bicicletes per les voreres de la Riera, el control de les canals pluvials que aboquen
aigua al carrer, quan no plou; control de les persones que no recullen els excrements
dels seus animals de companyia a la via publica; etc. 6.- Aplicar un criteri més racional
a l’hora d’imposar multes de transit, és a dir, acabar amb l’actual sistema de sancionar
un dia als vehicles per aparcar en un lloc prohibit i l’endemà no. Ja he dit moltes
vegades que cal aplicar sempre el mateix criteri i per tothom igual. 7.- Augmentar els
horaris del Bus pels dissabtes al matí. 8.- Revisar el criteri emprat fins ara a l’hora de
fer pagar la taxa de gual (i que és fa sense cap normativa), a alguns habitatges que no
fan servir el gual. 9.- Fer gestions per tal, que el viatge a l’hospital de Mataró amb el
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transport públic, sigui menys complicar i menys car i per altra banda, davant de
l’encariment tant elevat del bitllet del Bus, tornar a implantar la targeta gratuïta que és
va crear l’any 2008. 10.- Publicar a la Web municipal les actes de la Junta de Govern.
11.- Fer el procés participatiu per les Ordenances i els pressupostos municipals,
menys tècnic, es a dir, menys complicat i més presencial per part dels veïns. Etc.
I també, voldria dir, que en cas de continuïtat de la Institució del Síndic a Arenys de
Munt, cosa que al meu parer seria molt important, s’hauria de millorar substancialment
la infraestructura i l’equipament destinat a l’oficina del Síndic, l’augment del nivell
d’acceptació de les recomanacions del Síndic, o la millora de les relacions entre el
Síndic i l’Ajuntament. Ningú, a hores d’ara, s’explica el per què de no permetre al
Síndic a participar en la radio pública del municipi, no és, precisament, una actitud
gaire democràtica.
Finalment voldria deixar clar que ha estat per mi una satisfacció poder actuar com a
Síndic d’Arenys de Munt aquests cinc anys. Vull donar les gràcies, doncs, a tots els
veïns i veïnes que han dipositat la confiança en mi quan han demanat la meva
intervenció a l’hora de cercar solucions en els seus conflictes amb l’Administració
Municipal.
Vull donar les gràcies també, pel suport i ajut que m’han ofert constantment durant tot
aquest temps, els funcionaris i treballadors de l’Ajuntament.
Gràcies, també, a l’alcalde i regidors de l’anterior Consistori, i de l’actual, per la
confiança que han demostrat vers la meva persona i en la meva tasca de Síndic de la
Vila d’Arenys de Munt. Gràcies, doncs, a tots i moltes gracies per la seva atenció.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies i agraeix la dedicació en nom del consistori i dels
vilatans amb els quals ha participat, comparteix la frustració sobre coses que no es
poden solucionar, però a vegades els problemes són superiors als polítics i també li
generen frustracions.
La regidora Sra. Carreras diu que parla ara en nom de grup CIU, i abans del grup
AM2000, i li agraeix la dedicació altruística com a Síndic de la vila i, malgrat no haver
compartit les opinions, han pogut parlar i li dóna les gràcies per la feina feta.
La regidora Sra. Castillo li dóna les gràcies per la tasca feta, li diu que segurament ha
fet més del que pensava que faria al principi i comprèn que el que no ha pogut fer li
generi frustració. Per tant, gràcies per tot allò que ha pogut fer i per la informació i tots
els aclariments que els hi ha fet i que han compartit i que d’ara en endavant, en un
altre àmbit, també puguin tenir molt bona relació.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, li diu que parlava que l’informe era
del 2011 i que la seva intervenció ha estat de comiat i el reglament diu que mentre que
no es nomeni un altre síndic el que hi ha continua en funcions.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que ha treballat molt a gust amb el
síndic en aquest poc temps i, en tot cas, li dóna les gràcies.
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, li dóna les gràcies i li hagués agradat
treballar plegats.
El Sr. Surroca dóna les gràcies i diu que només presenta algunes situacions que s’han
d’anar solventant i diu al Sr. Rabasseda que continua el Síndic en funcions mentre no
n’hi ha un altre i ell es va oferir de paraula i per escrit i no se li va dir res. Per això va
dir que continuaria dos o tres mesos més i per això, com que ja han passat, considera
que no ha de continuar perquè no s’ha fet un acord de Ple de prolongació del seu
mandat i per això prefereix no continuar.
El Sr. Alcalde agraeix la feina altruista que obliga a invertir molt de temps en
problemes difícils de resoldre.
9. INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2012
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 028/12
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE . Període: fins 31/03/2012
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de
11.126,34 € a data 31/03/2012 segons el detall que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
fins 31/03/2012

Situació factura
Operacions pendents d'aplicar
Total:

Nombre
4
4

Import
11.126,34 €
11.126,34 €

Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
“INFORME DE TRESORERIA
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Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 50 DIES (EXERCICI 2011) i 40 DIES (EXERCICI
2012)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 50 dies (exercici 2011) i 40 dies
(exercici 2012) des de la data de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament,
s’eleven a un total de 211.499,18€ (sense considerar els interessos) segons el detall
que s’adjunta, i que es resumeix en:
Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
31/03/2012

Import total pendent de
pagar de factures sense
descompte d’abonaments

Import total pendent de
pagar de factures amb
descompte d’abonaments

31/03/2012

197

211.499,18 €

1.866,58 €

Tercer.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
L’Alcalde comenta que, actualment, s’està pagant a 60 dies de presentació de factures
malgrat que la legalitat obliga a altres terminis, 2011, 50 dies i 2012, 40 dies, però son
pràcticament inviables.
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 41 a la 60, ambdues
incloses, des del 5/03/12 al 4/04/12:
-

Resolucions en matèria de personal: 3
Resolucions en matèria d’economia: 6
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de béns: 5
Resolucions en matèria de delegació de competències: 1
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 5/03/12 i el 4/04/12, en matèria
de:
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-

Seguretat i prevenció: 13
Gestió Urbanística i Territorial: 2
Participació: 2
Cohesió social i assistència primària: 1

PRECS I PREGUNTES:
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN RELACIÓ A LA TARIFA
SEGONA DE GUALS.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“En el darrer Ple Ordinari del 12 de gener, per part d’un vilatà assistent es van realitzar
unes preguntes que volem traslladar al Ple per tal que siguin respostes i incorporades
a l’acta:
Concretament la temàtica era en relació a la tarifa segona de l’Ordenança fiscal de
Guals i es va preguntar:
1) Quins són els carrers que queden afectats per la supressió, és a dir, aquells que no
tenen voreres.
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.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, respon: “La tarifa
segona de l’annex 7 de l’Ordenança fiscal 17 reguladora de la taxa per entrada de
vehicles, va desaparèixer en la modificació de l’esmentada ordenança per al 2012. Cal
tenir en compte que l’esmentada llei preveu d’una forma més general que es puguin
cobrar taxes per qualsevol aprofitament privatiu o en especial de domini públic. Tot i no
haver vorera, existeix un aprofitament especial o privatiu del domini públic que legitima
el cobrament de la taxa. Quan un vehicle realitza l’entrada a una finca en travessar
l’espai destinat a vianants està fent un aprofitament especial. La concurrència
d’aquestes circumstàncies han motivat el trasllat dels guals dels carrers relacionats a
la nova tarifa segons les OOFF 2012, que recull el supòsit de reserva d’espais o
prohibició d’estacionament en les vies i terrenys d’ús públic per altres finalitats, amb un
import igual al de la tarifa segona que ha estat suprimida.
Conseqüentment la supressió de l’antiga tarifa segona, finalment no tindrà repercussió
econòmica.”
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12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ EL NOSTRE MUNICIPI
S’ADHEREIXI A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS D’HABITATGES DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“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.
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.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Aquest
punt per ser un prec podríem contestar que ho tindrem en compte però com que és un
tema que el porta el Sr. Molons, tal com li he dit a la Junta de portaveus, ell li
contestarà en un proper ple.”
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA SUBVENCIÓ QUE
REP EL CONSISTORI EN CONCRET PER A L’ESCOLA BRESSOL
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“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.
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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.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “L’import
de la subvenció per al funcionament de l’escola bressol municipal corresponent al curs
2010/2011, que ascendeix a un total de 156.800 €, està pendent de cobrament a dia
d’avui. Aquesta quantitat correspon a 1.600€/alumne/a x 98 alumnes – quantitat
disminuïda dels 1.800€ inicials.
Hem consultat el Servei de Règim Econòmic de Centres Educatius de la Generalitat de
Catalunya i se’ns ha informat que la subvenció està degudament aprovada i tramitada
al Departament d’Economia, el qual és el que determina l’ordre de pagaments.
Així mateix, el mateix Servei de Règim Econòmic de Centres Educatius encara no es
troba en disposició d’informar sobre la subvenció corresponent al curs 2011/2012, tot i
que ja ha avançat que no superarà els 1.200€/alumne/a.”
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A GARANTIR LA NETEJA
GENERAL DEL POBLE I EN CONCRET ELS ESCOSSELLS DEL
CARRER PANAGALL
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“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.
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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.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Sobre
els paviments drenants pels escocells, tècnicament és recomanable que els arbres
acabats de trasplantar estiguin un temps, com més llarg millor, amb sorra per poder
retenir l’aigua quan es rega i la soca quedi més lliure pel seu creixement.
La brigada municipal, amb una freqüència de dues, excepcionalment tres setmanes,
neteja els escocells i els rega, per garantir el màxim possible el creixement dels arbres
i es varen col·locar papereres en tot el carrer per evitar que es tirin restes de brossa.
Per poder garantir l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, els arbres amb els
seus escocells, es varen col·locar en el vial, deixant la vorera completament lliure i per
fer els creuaments es construïren 4 passeres en el tram de l’Avinguda Panagall,
davants dels números 1, 51, 65 i el Pi Gros, millorant molt l’accessibilitat en tot el
carrer, que mai havia existit.
Que els escocells deixin de ser el pipican dels gossos és només un tema de civisme.
Els recordo, perquè així ho he fet cada vegada, que hi ha hagut una pregunta sobre la
neteja que no és més net quin més neteja sinó el qui menys embruta.“
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL 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.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“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.
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.
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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.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Respecte al manteniment de zones verdes m’agradaria clarificar alguns punts que
veig que encara no han quedat clars malgrat s’han respòs ja en diverses ocasions.
L’Ajuntament no va optar per substituir el servei que durant molt de temps havia estat
donant l’empresa CEO. Sinó que el contracte amb CEO va finalitzar el passat 1 de
juny, la qual cosa va provocar que s’hagués de tornar a licitar aquest servei. El passat
18 d’octubre hi va haver una mesa de contractació on l’empresa ADF del Maresme en
va ser la guanyadora de la licitació i per tant va passar a ser contractada per realitzar
les tasques de neteja i manteniment de zones verdes amb la freqüència i àmbit que
realitzava anteriorment el CEO del Maresme.
Degut a la reducció de la partida de manteniment de zones verdes que per a l’any
2012 és de 100.000€ mentre que per l’any 2011 va ser de 180.000,00 €, la despesa
mensual del servei també s’ha hagut de reduir. Estem parlant d’una reducció del 55%,
d’uns 17.000,00 € mensuals hem passat a pagar-ne 7.000,00 €. És per aquest motiu
que l’empresa realitza el servei reduint de 5 a 4 dies a la setmana.
Ara que ha finalitzat el contracte que tenim amb l’ADF hi ha hagut una altre licitació del
servei on s’hi van presentar diferents empreses la guanyadora de les quals ha estat el
CEO.
El nou plec de clàusules ja contempla l’actual partida de la que disposem i per tant els
serveis de manteniment de zones verdes s’hi hauran d’adequar. I això comporta reduir
la freqüència en el manteniment d’algunes zones.”
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A LA CREACIÓ D’UNA
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ
D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, ANTENES I ALTRES
ELEMENTS A L’EXTERIOR DELS EDIFICIS.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
”L’increment progressiu de les instal·lacions d’aparells d’aire condicionat per a
habitatges, oficines i establiments s’ha vist créixer i recentment complementat amb les
instal·lacions d’antenes parabòliques i de les conduccions i connexions corresponents
a l’exterior de les edificacions i molt sovint a les façanes dels habitatges.
Això provoca, d’una banda, situacions de conflicte de veïnatge i, d’altra banda, una
important afectació sobre el paisatge urbà, amb el perill conseqüent de denúncies
derivades d’aquests conflictes.
Amb la intenció de canalitzar adequadament les possibles situacions de conflicte i de
vetllar per la millora de les condicions del paisatge urbà, el grup municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya a Arenys de Munt demana a l’equip de govern:
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Elaborar i aprovar durant el 2012 una ordenança municipal que reguli la instal·lació
d’aparells de climatització, ventilació, antenes i altres elements a l’exterior dels edificis,
amb l’objectiu de preservar les condicions estètiques i compositives dels immobles i
evitar la volada d’elements sobre la via pública i les molèsties que ocasionen.”
El Sr. Alcalde diu que ja l’any passat es va començar a elaborar una ordenança de
paisatge urbà que està en la seva fase final, tal i com li va dir el regidor de Gestió
Urbanística i Territorial en el Ple passat, i tot això està contemplat.
17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA INCLUSIÓ EN EL
NOMENCLÀTOR DE LA NOSTRA VILA EL NOM D’ERNEST LLUCH I
MARTÍN AMB LA FINALITAT DE DEDICAR-LI UN CARRER, UNA PLAÇA,
UN EQUIPAMENT O UN ESPAI MUNICIPAL
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que el passat 20 d’octubre de 2011 l’organització terrorista ETA va emetre un
comunicat en el qual anunciaven un compromís “clar, ferm i definitiu” de cessament de
la lluita armada fent alhora una crida als governs d’Espanya i França per obrir un
procés de diàleg directe que tingui per objectiu la resolució de les conseqüències del
conflicte.
Atès que l’Ernest Lluch i Martin, Economista, Ministre de Sanitat i polític socialista, va
voler fer força més que denunciar la violència terrorista i es va endinsar en un territori
de mines, com és l'aproximació a l'entorn de la banda terrorista, amb l’afany de trobar
una solució dialogada.
Atès que representava els valors de compromís, de tolerància i sobretot de diàleg, com
a manera d’enteniment, on qualsevol forma de violència suposa la plasmació del
fracàs com a éssers humans de la nostra obligació moral de respectar als altres,
d’entendre la diferència i de pensar que la diferència és un valor que ens permet
sumar perspectives, punts de vista, idees i propostes culturals diferents que l’únic risc
que tenen és el d’enriquir-nos personalment i col·lectivament.
Atès que va ser assassinat en un atemptat que va ser reivindicat pel Comando
Barcelona d’ETA el dia 21 de novembre de l’any 2000.
Atès que l’Ernest Lluch, a més, com a Ministre de Sanitat va impulsar, ara fa 25 anys,
la Llei general de Sanitat.
Atès que amb aquesta llei es va posar en marxa la reforma i modernització de la
Sanitat, es va permetre que més de 7 milions de ciutadans s’incorporessin al Sistema
Nacional de Salut, i mitjançant un sistema fiscal progressiu, es van augmentar els
recursos destinats fins arribar al nivell d’inversió actual proper al 6,5% del PIB. En
definitiva, va universalitzar la salut pública per a tothom de forma gratuïta.
Atès que aquesta va ser una de les seves més importants contribucions en la posada
en marxa d’un dels pilars fonamentals del que coneixem avui com a Estat del
Benestar.
Creiem que ara, ens toca ser coherents amb aquesta herència.
Atès que és de justícia que els municipis catalans promoguem la memòria d'aquelles
persones que a nivell públic més s'han significat a favor del país i de la seva llibertat, la
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trajectòria de les quals són referents i exemples a seguir per les generacions presents i
futures.
Per tot l’exposat, demanem a l’equip de govern:
Que es posicioni afirmativament i faci arribar la inclusió del nom d’Ernest Lluch i
Martin a la Comissió i al President del Nomenclàtor per tal que s’inclogui a la llista de
noms, perquè d’aquesta forma es pugui dedicar, quan s’escaigui, el nom d’un carrer,
plaça, equipament o espai municipal del nostre municipi al Molt Il·lustre Sr. Ernest
Lluch i Martin.”
El Sr. Alcalde diu que segons el reglament regulador de la Comissió del nomenclàtor,
que és un òrgan de participació ciutadana, en principi tots els grups polítics en
representació a l’ajuntament formen part d’aquesta comissió i per tant poden sol·licitar
directament a la Comissió aquestes peticions, segons determina l’article 1. Malgrat
això, no tenim inconvenient en traslladar aquesta petició.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER TAL QUE S’ARRANGI
QUAN MÉS AVIAT MILLOR LA BARANA PROTECTORA DE FUSTA
SITUADA A LA CARRETERA DE CORNELLÀ A SANT CELONI, ABANS
D’ARRIBAR A LA CORBA DEL PAVELLÓ ANTIC
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Vist que des de fa un temps considerable la barana de fusta situada a la carretera de
Cornellà a Sant Celoni abans d’arribar a la corba del pavelló d’esports antic, està
malmesa.
Vist que hi ha un desnivell important que pot suposar un perill per a qualsevol
vilatà/ana que s’acosti.
Atès que la situació de l’Institut Domènec Perramón és molt propera i just a pocs
metres també hi ha el pavelló d’esports, considerem molt important que s’inverteixen
esforços en la seva reparació per la quantitat de persones que passen diàriament per
aquest indret.
Atès que és obligació del Consistori mantenir els serveis bàsics de cura i protecció
física de les persones mantenint el mobiliari urbà en condicions òptimes.
Preguntem a l’equip de govern si té coneixement del desperfecte d’aquesta barana i
per quan té previst el seu arranjament.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Tenim
coneixement del desperfecte i per dues vegades s’ha arreglat parcialment i el
vandalisme reiterat l’ha tornat a malmetre.
Està previst tornar-la a arreglar quan tinguem el material i els recursos per poder-ho
fer.”
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER CADA QUANT ES
FA LA NETEJA VIÀRIA DE LES URBANITZACIONS I QUINA PRIORITAT
SE’LS DÓNA A CADASCUNA D’ELLES.
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La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“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 hi ha urbanitzacions que fa més de tres anys que no tenen un mínim de
neteja als carrers.
Atès que s’han adreçat a nosaltres persones de la urbanització Tres Turons i Santa
Rosa dels Pins per demanar-nos la nostra intervenció en aquest Ple al respecte de la
manca de neteja.
Atès que nosaltres mateixos hem comprovat que realment els seus carrers estan molt
bruts però que paguen impostos igual que la resta dels ciutadans.
Preguntem a l’equip de govern quan, cada quant i en base a quina prioritat podran
gaudir del servei de neteja municipal aquestes urbanitzacions i la resta, la de
Collsacreu, L’Ajup, etc.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Quan
es va recepcionar per part de l’ajuntament la urbanització de Can Jalpí es va pactar
amb el president de la Comunitat de propietaris que una vegada al mes s’aniria a fer la
neteja dels carrers, cosa que fora d’algun imprevist s’està fent el primer dimecres de
cada mes. Aquest mateix dia, hi aprofitant el camí, també es fa la de la urbanització de
l’Ajup que també té els carrers recepcionats.
Les altres urbanitzacions ara fa temps que no es fan. Les màquines d’escombrar que
tenim actualment són petites i no disposen d’un dipòsit per emmagatzemar la brossa
que recullen que permeti fer tota la urbanització en un sol viatge, el temps de
desplaçament és llarg i tornar al poble per buidar el dipòsit és un inconvenient. Fa
temps, quan encara es feia, vàrem posar uns contenidors per poder abocar aquesta
brossa i no tenir que desplaçar-nos al poble a buidar, però els vam tenir que treure
perquè els veïns els feien servir d’abocador d’escombraries.
Quan es pugui comprar una màquina molt més gran (amb la qual cosa ja s’està
treballant) i amb més capacitat de recollida ens podrem desplaçar a fer aquestes
neteges.”
20. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ L’ALCALDE NO FACI
PAGAR A TOT EL POBLE LES COSTES DEL JUDICI ARRAN LA
DEMANDA PEL “DRET A L’HONOR” QUE ELL VA INTERPOSAR I VA
PERDRE
El regidor Sr. Sánchez formula el següent prec:
“Atès que el Sr. Jiménez Gil va ser qui va interposar la demanda “pel dret a l’honor”
després que ERC d’Arenys de Munt expressés mitjançant cartells l’opinió política
legítima de què l’alcalde limita el dret de presentar mocions al Ple.
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Vist que la sentència ha estat clara i diu que “no puede prosperar la acción de
rectificación ejercitada por la parte actora, desestimando íntegramente la demanda” i
afegeix que “corresponde el pago de las costas causadas a la parte actora ya que ha
visto rechazadas todas sus pretensiones”.
Vist que en el decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2011 l’alcalde ha autoritzat una
despesa de 1.888 euros en concepte dels costos per a la seva representació legal,
procuradoria i IVA.
Atès que aquests 1.888 euros només representen una part del total de les costes
judicials que hi haurà arran de la demanda que va interposar el Sr. Jiménez i que va
perdre.
Atès que des d’ERC sempre hem manifestat que és un error judicialitzar la política.
Vist que el context d’austeritat ha obligat a l’ajuntament a reduir moltes despeses, i que
entenem que no és just que una decisió personal del Sr. Jiménez hagi de costar al
poble més de 5.000 euros, quan per a tots els clubs esportius, per exemple, només es
destinen 4.000 euros.
Demanem que les costes del judici de la demanda interposada pel Sr. Jiménez no
hagin d’anar a càrrec del pressupost de l’ajuntament d’Arenys de Munt.”
La regidora Sra. Vázquez diu que es pren nota.
21. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER AL MANTENIMENT DELS
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL
90È ANIVERSARI DEL CLUB
La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent prec:
“Vist que els vestidors del camp de futbol es troben en un estat de deteriorament
important i que cal fer-hi el manteniment adequat.
Atès que el club de futbol d’Arenys de Munt es va fundar l’any 1922 i que el proper
mes de juny s’iniciaran els actes per commemorar el 90è aniversari del club.
Demanem a l’equip de govern que pinti i faci el manteniment adequat dels vestidors
del camp de futbol.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Els
vestidors del camp de futbol es van fer nous ara fa quatre anys. Després, durant
aquest temps, s’ha fet el manteniment de lampisteria i fontaneria que es fa normalment
quan ens avisen que hi ha alguna cosa que no funciona. Aquesta setmana el tècnic
d’esports, juntament amb el arquitecte tècnic de l’Ajuntament encarregat de la Brigada,
van determinar que el problema principal eren les humitats provinents de la teulada. Ja
s’hi està treballant però la pluja ha impedit que s’acabi.
Respecte a la pintura, tal com vaig informar al Consell Municipal d’Esports, quan es va
fer la petició de pintar els vestuaris, els recordo que vaig explicar que la plaça de pintor
de la Brigada municipal no s’ha cobert i que és un dels treballadors que amb bona
predisposició i durant tres dies a la setmana fa la tasca de pintor.
Que si hi havia uns quants voluntaris per part de la Junta del futbol o de pares
col·laboradors, l’ajuntament posaria a la seva disposició aquest treballador juntament
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amb tot el material necessari i així en un matí poder enllestir la pintura dels vestuaris.
Els recordo que gràcies a aquesta col·laboració veïnal es van poder pintar els
aparcaments de Can Jalpí. Deixo la proposta sobre la taula.”
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS CANVIS EN EL
PROTOCOL DE MANTENIMENT DE LA RIERA I L’AUGMENT DE LA
POLSEGUERA QUE HI PROVOCA LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Vist que darrerament s'ha notat un greu augment de la polseguera a la riera.
Vist que no hem pogut observar un protocol estable en el manteniment de la riera,
neteja i reg.
Atès que la pols que genera la sorra pot provocar, a part de brutícia, molt malestar en
persones afectades d'al·lèrgies i asma.
Atès que la riera és l'eix comercial, turístic i social del poble i per aquest motiu caldria
que tingués una imatge acurada.
Preguntem a l'equip de govern si en el seu full de ruta tenen previst acabar el projecte
d’urbanització superficial de la riera; en cas contrari què pensen fer per tal de tenir el
carrer més important del poble en condicions òptimes.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Des de
l’equip de govern i en concret des de la Regidoria d’Obres i Serveis que és la que es
cuida del manteniment de la Riera no s’ha canviat el protocol sobre aquest
manteniment.
El que passa és que hem tingut un hivern sense pluges i això ha fet que la Riera estès
molt més seca que altres èpoques de l’any.
En el que portem d’any s’han pagat ja 4.148,00 € de feina del tractor i la brigada
municipal hi ha dedicat només al seu manteniment 245 hores de feina, sense comptar
els plans d’ocupació.
Hi ha una persona dedicada des de les 10 del matí fins les dues del migdia a passar
amb el camió de regar. Durant la setmana es pot regar per les tardes ja que alguns
treballadors es tornen per venir. Els caps de setmana i festius, degut a què fem el
mínim d’hores extres no es pot regar per les tardes. Recordo que qui més s’ha posat
amb les hores extres de la brigada ha estat precisament el grup que ara fa aquesta
pregunta.
En quan a acabar el projecte d’urbanització superficial de la Riera si no és amb
finançament supramunicipal, ara com ara, és una mica difícil degut a les condicions
econòmiques per les que estem travessant tots els ciutadans i el propi ajuntament.”
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN ES PORTARÀ A
TERME LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GUSAM SA PER A QUE
ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ TINGUIN REPRESENTACIÓ EN EL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL.
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El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Atès que les regidores i regidors de l’ajuntament d’Arenys de Munt formem part de la
Junta General de l’empresa pública municipal, que es és el màxim òrgan rector de la
societat municipal i que es reuneix un cop l’any per aprovar els comptes de l'exercici,
l'informe de gestió i l'aplicació del repartiment de fons.
Atès que des dels partits de l’oposició ens hem interessat en diferents ocasions sobre
l’activitat de l’empresa municipal, malgrat som membres de la Junta General no podem
participar en les reunions dels consells d’Administració, hem de sol·licitar informació
mitjançant instàncies registrades.
Vist que durant la campanya electoral CUP, ara a l’equip de Govern, va defensar en el
seu programa electoral que com a pas inicial per poder convertir GUSAM en motor
imprescindible per a Arenys de Munt i generar riquesa i llocs de treball, passava
ineludiblement per canviar els seus estatuts, fent-los molt més clars, molt més
transparents, molt més participatius i molt més orientats a aquest objectiu.
Atès que la CUP defensava durant la campanya electoral que totes les formacions
polítiques amb representació al Ple de l'Ajuntament haurien de tenir representació en
el Consell d'Administració de GUSAM SA i també una representació important dels
ciutadans, entre 8 i 10, escollits en unes eleccions per la resta de veïns del municipi.
• Preguntem a l’equip de Govern si han començat a fer les gestions per a
modificar els estatuts de GUSAM SA per a què els partits polítics de l’oposició i
una àmplia representació de veïns -entre 8 i 10- escollits per sufragi universal
formin part del consell d’Administració de GUSAM?
• En cas que encara no hagin iniciat els tràmits per a la modificació dels estatuts
de GUSAM, quan preveuen portar-ho a terme.
• Un cop modificats els estatuts que permetran la participació dels partits polítics
amb representació al consistori i entre 8-10 veïns, com es realitzarà el procés
de votació per a escollir els veïns i veïnes del municipi que optin a formar part
del Consell d’Administració de GUSAM SA?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment:
“Aquesta pregunta els hi respondrà el Sr. Molons, que es el President del Consell
d’Administració de GUSAM, però només recordar-los que vostès tenien un
representant dins del Consell d’Administració i que pels motius que sigui, ja al mandat
passat, va dimitir, llavors no diguin que no hi tenen representació.
Passo la paraula al Sr. Alcalde per fer uns aclariments.”
El Sr. Alcalde diu que contestarà la seva part: Agraïm i ens satisfà enormement que la
formació política ERC d’Arenys de Munt faci un seguiment acurat del programa
electoral de la CUP i per nosaltres és un motiu d’orgull que aquest programa sigui un
referent per vostès.
Aquest programa és el resultat d’un important i detallat treball que van fer les bases de
la CUP, amb la col·laboració de molts arenyencs, en el qual es van canalitzar les
necessitats que tenia el poble i les reclamacions que feien una part important de molts
vilatans.
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De ben segur que el resultat electoral obtingut en les darreres eleccions municipals,
haver-les guanyat, ha tingut molt ha veure aquest programa electoral que ara és un
referent per vostès.
Malgrat això, els hi hem de dir que, nosaltres, fem els programes electorals per dur-los
a terme en quatre anys, o més, i encara només hem passat 10 mesos des de què vam
accedir al govern.
24. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Planas diu que per motius legals van entrar tard unes preguntes i una
moció i esperen que vagin al proper Ple.
El regidor Sr. Rabasseda diu que per ERC la CUP no és un referent i és l’estil de
l’Alcalde i pregunta al Govern que pensa fer en el tema del Síndic, ja que avui ha fet un
comiat.
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 vint-i-cinc minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.
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