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ACTA NÚMERO 7/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia deu de maig de dos mil dotze,
es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde, N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat
Carreras i Cort 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 MuñozTorrero.
Excusa la seva assistència el tinent d’alcalde En Fèlix Galceran i Aliberch per estar
convalescent d’una operació.
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 12/04/12.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb la següent esmena de la regidora Sra. Jèssica Flores i Travesa, en el
punt núm. 6, pàg. 21:
On diu: “A més, diu al Sr. Planas, sobre imposar una llengua, que la llengua catalana
és minoritària 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.”
Ha de dir: “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.”
2. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’ACTA
EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 30/04/12.

DE

LA

SESSIÓ

S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, llegeix la proposta de la
Comissió Informativa següent:
_____
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“Vist que la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2013.
Atès que és competència del Ple Municipal adoptar aquest acord tal com determina
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i que s’ha de fer abans del 31 de
juliol.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar com a dies festius locals per a l’any 2013 els dies 8 d’abril, dilluns, i
11 de novembre, dilluns.
Segon.- Comunicar l’acord adoptat a la Conselleria de Treball de la Generalitat de
Catalunya.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu vot serà afirmatiu.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE COMISSIÓ PER A LA MODIFICACIÓ
DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, llegeix la següent
proposta:
“L’Ajuntament d’Arenys de Munt va decidir el 6 de febrer de l’any 2007, crear el servei
d’escola bressol municipal i va aprovar la memòria, el projecte del servei, així com el
reglament del mateix, el qual va ser modificat en dues ocasions amb posterioritat.
Segons el projecte del servei, està determinat que la forma de prestació del mateix era
per gestió indirecta i actualment hi ha interès en prestar-ho per alguna de les formes
de gestió directa a efectes d’estalviar costos, tal i com es desprèn de l’informe
econòmic elaborat per l’empresa GUSAM SA.
Ates que el tràmit procedent és l’acord plenari d’inici de l’expedient i de nomenament
de la comissió d’estudi paritària que haurà d’elaborar la corresponent modificació de la
memòria justificativa i reglament del servei,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Que es constitueixi una comissió d’estudi per tal d’elaborar la modificació de
la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament del servei d’escola
bressol, la qual hauria d’estar formada per l’alcalde, que actuarà com a president, un
regidor per cada grup amb representació al Ple, dos representants del Consell
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d’ensenyament, l’interventor i un tècnic municipal. Actuarà com a secretari de la
comissió, el mateix de la Corporació.
Segon.- Que la comissió haurà de concloure l’elaboració de la modificació de la
memòria, el projecte i el reglament en el termini de dos mesos des de l’adopció de
l’acord pel Ple; en el cas que la memòria no es presenti en el termini esmentat, els
membres de la comissió cessaran automàticament.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Un cop més, ens trobem
sobre la taula un tema, la gestió directa de l'escola bressol municipal, que l'equip de
govern vol traspassar a GUSAM. El grup municipal d’ERC ho considera arriscat, donat
que en poc menys d'un any, aquesta empresa portarà Aigües d'Arenys, la deixalleria,
la llar d'infants i l’equip de govern ja ha anunciat que també vol que porti la recollida
d’escombraries. No estem en contra de municipalitzar els serveis si es demostra una
millor eficiència, però assumir un risc sense tenir-ne experiència és una actitud si més
no, temerària.
Malgrat l'equip de govern va encarregar l'estudi financer a GUSAM l'octubre de 2011,
sembla que no ha tingut prou temps per a desenvolupar un bon inici en tots els mesos
transcorreguts, bo i tenint un gerent treballant a l'ajuntament.
La inexperiència ja s'ha demostrat només començar, amb el procés de preinscripció:
enlloc no hem trobat el calendari del procés ni la puntuació del barem, ni a la web, ni a
la cartellera de l’ajuntament ni a la llar d’infants, i la ignorància dels treballadors
municipals en aquest àmbit també s'ha fet palesa.
Tampoc no s'ha utilitzat l’imprès oficial del Departament com a model sinó que se n'ha
creat un de propi. (Posar DADES DEL SUBJECTE PASSIU, és, diguem-ne, poc
entenedor). L'imprès hauria de portar el logo de l'ajuntament o el de GUSAM?
No ens agrada aquest estil de fer les coses, de pressa, sense lligar i donant una
imatge poc acurada i seriosa de l’Administració local.
Se'ns plantegen molts dubtes: amb la rebaixa del 40% de l'aportació de la Generalitat
als ajuntaments, qui pagarà la part que falta per a donar cobertura a tot el servei com
fins ara, GUSAM o les famílies? Què passa amb la contractació del personal de la llar
d'infants, educadores i personal laboral,? amb les possibles baixes? Té previst
l'ajuntament donar feina a persones d'Arenys de Munt? Què ha costat l’elaboració de
l’informe financer?
Estarem molt atents a tot el procés d’aquesta gestió, així com també formarem part de
la comissió de treball que aprovem avui, ja que farem propostes i volem aclariments
sobre l’estudi financer, que creiem que és insuficient i poc detallat.
El nostre vot serà abstenció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “L’equip de govern
ens proposa constituir una Comissió d’estudi per tal d’elaborar la Memòria, el projecte i
el Reglament de l’escola Bressol Municipal per tal que el fins ara servei de gestió
indirecta passi a ser un servei de gestió directe a través de GUSAM.
I per justificar aquest canvi, ens han facilitat un Estudi Econòmic fet per GUSAM
precisament en el qual ens diuen que la diferència del cost de la gestió directa pel curs
2012-2013 serà:
Una diferència a favor de la gestió directa de GUSAM de: 17.274 €.
La diferència més important de l’estudi la trobem en els costos de personal, segons
diuen pagaríem 19.500 € menys de personal i ens preguntem: baixarà el nombre de
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personal docent o els baixaran els sous? , i en conseqüència potser baixarà també la
qualitat del servei del personal? O potser retallaran les hores? Són 19.500 € de
diferència.
Veiem incrementada la partida de Formació, passen de gastar 1328 € a invertir 8.100€
i és clar, no és que estiguem en contra de la Formació, el que pensem és que la cosa
deu venir a causa de contractar personal que li manca aquesta formació, i si no és així
estaria bé que ens ho expliquessin.
La disminució d’un 30% en els subministres no s’explica la fórmula, la diferència és tan
sols de 4.400 €.
Nosaltres ens preguntem varies coses:
• Per què no fer un concurs públic obert en el qual també pugui optar la
GUSAM?
Així podríem comparar i escollir, i potser la GUSAM seria la guanyadora si representés
l’opció millor, d’aquesta manera no ho sabem.
D’altra banda, nosaltres no sabem quin és l’estat de comptes actual de GUSAM ni la
capacitat d’assumir aquest servei quan encara no té rodatge en el servei de l’aigua.
Precisament vostès van assumir la gestió de l’aigua a través de GUSAM i allò que ens
deien de què el cost seria inferior no és cert. La meva factura de SOREA és més baixa
que la d’AIGÜES ARENYS i a més s’han equivocat en la facturació.
• En aquests moments les administracions publiques estan aprimant el personal,
en canvi a Arenys de Munt s’intenta fer el contrari creant una super empresa
que necessita dels diners de l’Ajuntament.
Pensem que caldria un temps més llarg d’experiència perquè no són contraris a crear
empreses públiques sempre i quan la gestió sigui transparent i oberta a tots els grups
polítics.”
El Sr. Alcalde li recorda que està parlant de crear una comissió per modificar el servei.
La regidora Sra. Castillo acaba dient que té dubtes que GUSAM pugui assolir aquest
servei.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el Partit Popular té dubtes sobre el
gegant que està creant l’equip de Govern: les tarifes, els serveis que portarà seran els
més competitius? Sense competència, qui diu que no faci i desfaci al seu parer,
segons convingui. Per tot això i per preguntes que estem pendents de resoldre en una
futura reunió per tal de decidir que és el que més convé al poble i el servei que es
donarà, si de cas, serà més correcte. Per tot això, el PP s’abstindrà.
El regidor Sr. Molons, en nom de CIU, diu que s’està aprovant crear una comissió per
parlar de modificar un servei i el seu reglament i aquest debat no té sentit. S’ha
preguntat qui assolirà la rebaixa de subvenció de Generalitat, segurament Cavall de
Cartró no l’hagués assumit, l’hauria d’haver assumit l’Ajuntament o els pares; a més, si
van dient sempre que dubten de la capacitat de GUSAM i sembla que una veritat a
copia de repetir-la es converteix en veritat; a més, GUSAM no es presenta a concursos
de l’Ajuntament, li encarreguen o no serveis; però ara es tracta de modificar el servei i
GUSAM només ha fet un tràmit que és fer un preestudi i la comissió ho estudiarà.
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La regidora Sra. Flores diu textualment: “Vull insistir en què estem aprovant la creació
de la comissió que ha de valorar la modificació del servei, i no pas l’adjudicació
d’aquest.
Tenim clar que és un servei que volem oferir amb les millors condicions possibles.
Creiem en l’empresa pública perquè té per objectiu donar/prestar un servei, i no pas
obtenir-ne benefici.
Volem potenciar i millorar allò que ja funciona.
I tota l’argumentació va en aquest sentit, però potser ara no sigui el moment d’exposarla.”
La regidora Sra. Vila diu que aprofitarà el ple per parlar del tema que es posi sobre la
taula i els regidors de l’oposició tenen dret d’opinar sobre ells; a més al final de la seva
intervenció van dir que ho estudiarien durant tot el procés.
El Sr. Alcalde diu que els regidors segur que tenen el dret d’opinar sobre els temes
que es posin sobre la taula, però ara només es parla de crear una comissió per
estudiar el servei, però la decisió no s’ha pres, s’ha d’estudiar per la comissió, el
document de l’expedient només és un preestudi i pot ser que el que es diu avui, no
tingui res a veure amb el document que es presenti a Ple.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i les regidores Na Jèssica
Flores i Travesa i Na Elena Navarro i Sanchís dels grups CUP i CIU; cinc abstencions
dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la
Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i Na Àngels Castillo i Campos, dels
grups ERC i PSC i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup
PP.
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC REFERENT A QUÈ ELS CENTRES
EDUCATIUS MUNICIPALS SÓN UN COMPROMÍS DE TOTS, DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I L’AUTONÒMICA, I PER REDUIR L’IMPACTE
DE LA RETALLADA ECONÒMICA EN LES FAMÍLIES QUE TENEN FILLS
EN LES ESCOLES BRESSOLS.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“En els darrers anys els diferents governs de la Generalitat han fet un esforç notable
per dotar de centres educatius necessaris a les poblacions catalanes. Arenys de Munt
no n’ha estat una excepció: s’ha obert l’Escola Sobirans i l’Escola Bressol Municipal
“La Petjada”.
El governs catalanistes i d’esquerres van creure en el seu moment que el país havia
de fer un pas endavant en el desenvolupament de l’oferta educativa, i aquest esforç
s’ha vist reflectit també al nostre poble.
Emparant-se en la situació econòmica que viu el nostre país, aquests darrers mesos el
govern a la Generalitat està aprovant un seguit de retallades en diversos àmbits
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socials, i en pilars fonamentals de l'Estat del Benestar que tants anys i generacions
hem trigat a aconseguir. Hem estat i som espectadors de reduccions pressupostàries
en molts àmbits dels serveis públics, però és evident que on aquestes retallades es fan
més sensibles és en els àmbits dels serveis sanitaris, els assistencials i els educatius
.
Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament del pagament als ajuntaments del
finançament de les escoles bressol, el P.S.C. d’Arenys de Munt reclama al govern de
Catalunya, en primer lloc la seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en
segon terme, el suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres, així com a les
escoles de Primària i Secundària en compliment de l’Estatut de Catalunya i de la Llei
d’Educació de Catalunya.
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública de escoles bressol amb
que compta el país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser
atesa a través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei
5 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.
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’ acció política, per
avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesionada. Per aquest
motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col·laboració entre
administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb el suport
del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la Generalitat per
garantir d’una manera immediata el finançament de les escoles bressol.
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop
de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, revertint d’una
manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels ensenyaments de caràcter
obligatori. Així ho demostren les Ciències de l’Educació i així ho recullen els informes
dels experts quan consideren que l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les
mesures imprescindibles per a garantir l’èxit escolar d’un país i un procés socialitzador
i d'interacció social dels menors.
A primers d’agost,del 2011 fruit de l’aprovació del pressupost aprovat pel Govern de la
Generalitat, ens vam assabentar que la subvenció que la Generalitat atorgava per
alumne a les llars d’infants es reduiria enguany un 11% amb l’agreujant que aquesta
mesura tenia caràcter retroactiu, i amb els períodes de matriculació pel curs 20112012 ja finalitzats.
Això vol dir que les famílies i el nostre ajuntament han hagut de fer front a la diferència
econòmica que això suposa, i vetllar perquè els serveis que s’ofereixen no quedin
ressentits.
Demanem a la Generalitat de Catalunya que assumeixi la seva responsabilitat i
garanteixi la viabilitat de les escoles bressol municipals, complint els principis dels
acords-marc del 2005 i 2010, entre la Generalitat i les entitats municipalistes.
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El finançament de les escoles bressol municipals està distribuït entre la Generalitat de
Catalunya, els ajuntaments i les famílies. La Generalitat va retallar en la subvenció que
atorga als ajuntaments, de 1.800 € /plaça a:
1.600 €/plaça per al curs 2010-11
Ara diu que tornarà a retallar a:
1.300€/plaça per al curs 2011-12
I es parla de 1.000€/plaça per al curs 2012-13
En aquests moments, hi ha una gran incertesa de la situació respecte a aquest tema
que, inevitablement, suposarà un augment de la quota que han d’assumir les famílies,
amb el conseqüent perill que moltes no les puguin assumir; tenint en compte, també,
que suposaria un retrocés important en la defensa de l’etapa educativa de 0-3 anys i
de la conciliació familiar.
Davant d’aquesta iniciativa del govern de la Generalitat, malgrat entendre la situació
econòmica que s’està vivint a tot l’estat, creiem que com a municipi hem de mostrar el
nostre rebuig a la solució adoptada. Creiem que dedicar esforços per millorar la
qualitat de l’ensenyament és un dels deures obligats que ha de proposar-se un govern
de la Generalitat, i una reducció pressupostària com la que es proposa, que se suma a
la reducció que han patit en els pressupostos de funcionament d’aquest curs de les
escoles i els instituts públics i que es notaran en el segon semestre de l’any, no és la
manera d’apostar pel futur del país.
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat
del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, perquè el 0-3
anys asseguren les bases del nivell educatiu del país, més ben preparat .
No obstant no podem oblidar que En l’actual conjuntura econòmica i social en la que
ens trobem, i fruit també de la reducció dels fons de l’Estat espanyol destinats a la
primera infància i de l’impagament dels deutes que té l’Estat envers Catalunya (com
per exemple els 759M€ de la disposició addicional tercera i 1.450M€ del Fons de
competitivitat), és imprescindible que l’Estat espanyol mantingui els fons destinats a la
primera infància i faci efectiu, sense més demora, el pagament de tots els deutes que
té amb Catalunya.”
Per tot això, el grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt l’adopció dels següents acords:
Primer.- Mostrar la nostra preocupació al Govern de la Generalitat per la reducció
pressupostaria per a les llars d’infants, que s’ha reduït pel curs 2010-2011 en un 11%
per alumne, i que continuaran reduint-lo encara més ja que molt probablement la
diferència repercutirà en les famílies i la qualitat del servei, i mostrar el nostre rebuig a
les formes com s’ha pres aquesta decisió sense haver tingut en compte les
observacions que han fet arribar el món municipalista en el sentit d’alertar de les
conseqüències que tindria per als ajuntaments aplicar la mesura i fer arribar aquest
malestar a la consellera d’Ensenyament i al President de la Generalitat.
Segon.- Demanar el manteniment de l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles
bressol finançada per les administracions públiques i les famílies.
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Tercer.- Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei de les escoles Bressol, de Primària
i de Secundària.
Quart.- Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei
que garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper educatiu important
en el desenvolupament de l‘infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats.
Cinquè.- Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol,
econòmicament més sostenible.
Sisè.- Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns
paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la
corresponsabilització entre administracions publiques.
Setè.- Reclamar al Govern de l'Estat espanyol la dotació dels fons necessaris
destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera infància, així com a pagar al
Govern de Catalunya els deutes de 759M€ de la disposició addicional tercera de
l’EAC; de 1.450M€ del Fons de competitivitat i de 5.748M€ en infraestructures (tal
com ha reconegut la Ministre Pastor al febrer 2012).
Vuitè.- Instar al Govern de l'Estat a fer front al pagament de les aportacions
econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el
desenvolupament de les competències, especialment, en matèria social i educativa
(ex. el 50% de la Llei de la Dependència –actualment només paga el 23,82%-, els 57
M euros per l'escolarització gratuïta dels nens de 3 a 6 anys, el 0,7% de l’IRPF
destinat a fins socials o les beques universitàries).
Novè.- Notificar l’acord del Ple Municipal al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a totes les associacions de pares i mares de les
dues escoles, la de Sant Martí i la de l’Escola Sobirans, a l’escola Bressol municipal
“La Petjada”, així com a la resta d’escoles bressol del poble, al Consell escolar de les
dues escoles de Primària i del nostre Institut, i al Consell escolar de l’escola bressol. ”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estem en uns
moments de crisis econòmica molt i molt difícils de gestionar.
Hem estat moltes les persones que amb el seu esforç constant i amb el seu treball
hem pogut de mica en mica forjar pilars educatius sanitaris i culturals que mancaven
en el nostre país.
És lícit doncs reclamar que no ens treguin més recursos per mantenir aquets pilars.
Som una autonomia treballadora, som bons pagadors, tot el dia paguem a canvi de
cada cop menys serveis.
Recolzarem doncs la moció del PSC, entenen que el govern de Catalunya ha de
buscar altres mesures de finançament, i no ajustar i reajustar en serveis bàsics per al
desenvolupament del nostre país
Parlem d’una hisenda pròpia, parlem d’impostos a la banca i de millor redistribució dels
diners entre d’altres exemples.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que al Partit Popular els ha sobtat
aquest canvi de pressa i corrents que hem rebut de la moció. Diu que en comptes de
buscar solucions, busquem la manera de fer confrontacions. Primer dir, que l’educació,
està delegada a la Generalitat i, per tant, és la primera que ha de vetllar per donar la
millor cobertura possible. Segon, quin motiu té el PSC, com ha deixat a l’Estat, que a
punt hem estat intervinguts per poc, els esforços que estem dient que facin els
ciutadans i continuo amb la mateixa cantarella: en veritat creieu que aquestes mesures
tant impopulars ens agrada fer-les? Tercer, l’Estat complirà amb les seves obligacions
amb Catalunya en la mesura que es pugui: obligacions que vosaltres mai he complert.
La regidora Sra. Navarro, en nom del grup CIU, diu que en la seva intervenció li
agradaria fer un comentari i és que tota l’estona fan una política del tipus: “jo he fet, tu
has fet, nosaltres farem...” que no sembla el més adient, i també agreixen els canvis
que ha introduït el PSC, però hi ha coses que no poden deixar de dir. Explica que ella
també pot donar moltes dates: respecte a qual és el PIB, el tripartit va assegurar que
era el 3,1 i és el 4,2; el Sr. Zapatero va treure l’aportació a les mares treballadores i
l’actual realitat econòmica no es pot perdre de vista.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP,
defensem una educació pública de qualitat, no sexista, activa participativa, integradora
i en català. Volem promoure i impulsar la gestió pública dels serveis públics perquè
entenem que és la manera de garantir una gestió sota els principis d’igualtat i amb
vocació de servei a la ciutadania. És per això que la CUP hi votarà a favor.”
La regidora Sra. Castillo diu al regidor del PP que les modificacions a què feia
referència no han estat conceptuals, sinó de forma, però a més considera que adreçarse al Govern espanyol és el mínim que es pot fer. A la regidora de CIU diu que segur
que s’està adonant del difícil que és governar, però amb el tripartit ha de reconèixer
que s’ha avançat en el model educatiu.
La regidora Sra. Navarro diu que no s’ha avançat en el model educatiu.
La regidora Sra. Castillo diu que si ara es retallen les subvencions, com es pot
continuar avançant?
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, 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, CIU, ERC i PSC i una abstenció del regidor
En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN SUPORT AL MOVIMENT
“NOVULLPAGAR” I PER A LA GRATUÏTAT DE L’AUTOPISTA DEL
MARESME PELS SEUS RESIDENTS.
El regidor Sr. Sánchez llegeix el text següent:
_____
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“Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que
constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre Catalunya el 67% de
les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat la proporció
és de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de
Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha
1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes per 192 pagament; a Extremadura totes les vies
desdoblades són gratuïtes.
Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les
concessions inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i les
empreses concessionàries. Aquest és el cas dels trams de l’autopista C-32 entre
Montgat i Mataró, la concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la pròrroga
finalitza el 2021; el tram de l’AP7 entre Granollers i la Jonquera que del 2004 també
s’ha allargat fins al 2021; o el cas del tram entre Tarragona i Alcanar, que finalitzava el
1998 i la pròrroga arriba fins el 2019. A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que
aquestes ja han estat pagades, tal i com il·lustren els càlculs pels quals, per exemple,
el tram entre Montgat i Mataró si bé va costar 21 milions d’euros al final de la
concessió se n’hauran recaptat 682,2; el tram entre Granollers i la Jonquera que va
costar 68,5 milions i se n’hauran recaptat 3.033,7; i el d’entre Tarragona i Alcanar, que
va costar 11,7 milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3. Un exemple paradigmàtic
posa de manifest, així mateix, el volum de negoci de les autopistes de peatge
catalanes envers altres països del voltant: les autopistes franceses de peatge guanyen
amb 7.000 km els mateixos diners que les autopistes catalanes.
A la comarca del Maresme l’alternativa a la utilització de l’autopista C-32 per part dels
residents és l’antiga N-II, una infraestructura totalment obsoleta i insuficient. A la
comarca del Maresme continuem pagant trams de mobilitat obligada a preus que no
justifiquen el cost de la seva explotació. Tenim l’exemple del tram comprés entre
Arenys de Munt i Sant Vicenç de Montalt que cal pagar 1,25 € per 700 metres de
trajecte.
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres
infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que ha crescut
de manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i ganes d'actuar
de molts catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós d'uns peatges del
tot amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves actuacions malgrat l’anunci
emès pel Govern de la Generalitat de possibles sancions de fins a 100 € contra els
conductors que segueixin la campanya.
Per tots els motius exposats anteriorment, les regidores i els regidors del grup
municipal d’ERC a l'ajuntament d'Arenys de Munt proposa els següents acords:
Primer.- Malgrat aquesta campanya no s'ajusti a la legalitat establerta manifestem la
nostra comprensió per aquells ciutadans que s’han adherit a la campanya
#novullpagar com a forma de protesta vers l'espoli fiscal i d’inversió en infraestructures
que patim al nostre país.
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Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient
sancionador que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent a la incertesa
jurídica que presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa i recollint el clam de la
ciutadania.
Tercer.- Instar el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la recuperació
de les bonificacions als peatges d'Alella, Mollet i Les Fonts, i l’aplicació d’un règim de
bonificacions del 100% per a la mobilitat obligada per als residents de la comarca del
Maresme. Així mateix que també es plantegi una rebaixa dels imports que abonen els
usuaris actualment mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual rescat.
Quart.- Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes del
radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de peatge
catalanes.
Cinquè.- Instar a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de
l’Estatut que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per
construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial
incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d’accidentalitat.
Sisè.- Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, a la
coordinadora de plataformes No NII del Maresme, al conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament
de Catalunya.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Nosaltres estem
d’acord en el 99 % de la moció.
Mireu, El Maresme conté tres peatges en els seus esquifits 55 quilòmetres. Un
d'aquests, el de Vilassar, és el més antic de tot l'Estat, ja que es va inaugurar fa més
de 40 anys, durant l’última etapa del franquisme. Alguns càlculs sobre els ingressos
estimats d'aquest peatge diuen que els maresmencs hem pagat unes 35 vegades el
seu cost. Els altres dos peatges tenen el seu origen en l'ampliació de la C-32 des de
Mataró fins a Palafolls i daten de la dècada dels 90, quan el govern de CiU a la
Generalitat va decidir instaurar nous peatges per pagar la construcció dels nous trams.
Dubto que hi hagi algun altre territori a Catalunya on els ciutadans siguem tan entesos
en això de pagar per desplaçar-nos (potser el Garraf, amb els seus túnels),
bàsicament perquè per a moltes generacions els peatges són una qüestió de "tota la
vida".
Els grans impulsors dels peatges catalans van ser els governs de CiU, amb Jordi Pujol
al capdavant. Van mantenir un model basat en la concessió a les constructores,
implantant peatges. Així van impulsar la construcció de l'esmentada C-32 entre Mataró
i Palafolls i entre Castelldefels i el Vendrell (amb els túnels del Garraf), la C-16 entre
Barcelona i Manresa, inclosos els túnels de Vallvidrera, i també el túnel del Cadí. El
peatge és el model de CiU.
L’expresident Pujol podria haver decidit construir autovies, com van fer totes les altres
autonomies o bé fer que els peatges anessin a parar a la Generalitat i no a una
empresa privada. Però no, l’expresident Pujol va voler que els catalans paguéssim
peatges.
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Perquè els peatges de les autopistes, exceptuant l’AP7 i l’AP2 no van a Espanya, sinó
a la butxaca de ABERTIS, una empresa propietat de La Caixa, i liderada per Salvador
Alemany, assessor d’Artur Mas i principal publicitari del diari AVUI-EL PUNT.
Els peatges estan amortitzats de sobres i es mantenen tan sols perquè beneficien a
CIU-ABERTIS-LA CAIXA.
Els socialistes volem recordar, i que ningú no s’equivoqui, que en aquest cas quan
parleu de l’espoli fiscal, aquest espoli és originat a Catalunya.
Perquè pensem que cal separar el gra de la palla.
Segons l’anuari dels silencis mediàtics de l’any 2010, les recaptacions de les
concessionàries per peatges multipliquen en alguns casos per 100 el cost de l’obra.
Als governs del tripartit se'ls ha matxacat mediàticament, però no van construir ni un
sol quilòmetre de vies de peatge. Al 2003 hi havia a Catalunya 194 quilòmetres
d'autopistes de peatge, els mateixos que en el 2010 quan van deixar la Generalitat.
Al 2003 hi havia 154 quilòmetres d'autovies lliures de peatge i en el 2010 vàrem deixar
194 Km d’autovies lliures de peatge.
S’adonen de la diferència?
Els governs d'esquerres van apostar per un model diferent al de CiU. A més, en alguns
peatges, es va aprovar aplicar mesures de reducció del cost del peatge (en el cas del
Maresme, amb la complicitat del territori, a través de l'Acord de Mobilitat de la
comarca). Aquestes mesures haurien permès que els residents al Maresme paguessin
menys per travessar els peatges de la comarca (en alguns casos es contemplava fins i
tot la gratuïtat total del peatge) i contemplaven, a més, la construcció d'una via
alternativa lliure de peatge, l'anomenada Ronda del Maresme. Tota aquesta feina va
ser ensorrada de forma vergonyosa per CiU quan Artur Mas va esdevenir President de
la Generalitat, arribant fins i tot al cas de que l'Estat va pagar a la Generalitat 400
milions d'euros per millorar la mobilitat a la comarca i els maresmencs no n'hem vist ni
un sol euro invertit a la comarca
També manifestar que estem del costat de la legalitat vigent, no pensem que saltar-se
la llei sigui la millor manera de solucionar el problema, no estem a favor de cap
insubmissió, tot i que entenem les protestes.
Molt probablement es podem buscar altres maneres de dir que no volem pagar més
peatges.
Manifestem que els peatges són el resultat de 23 anys de govern de CIU, que estem a
favor de rebaixar o treure peatges, a favor de fer carreteres alternatives per poder triar.
En tot cas, cal demanar explicacions al Govern de CIU a la Generalitat.
I la iniciativa de la Plataforma #novullpagar ha tornat a posar la qüestió al centre del
circ mediàtic en què a vegades es converteix la política, cosa que sincerament
s'agraeix, ja que ens permet debatre públicament sobre el tema. Espero que tot plegat
no ho deixem en una simple rabieta. Perquè crec que més enllà de rabietes, els
catalans (i particularment els maresmencs), necessitem mesures serioses sobre el
tema i suficient voluntat i valentia política com per afrontar la qüestió. I si us plau, quan
arribi el moment recordin amb el seu vot qui és qui, qui són amics del peatges i qui
som els que lluitem per un canvi de model buscant solucions.
Gràcies.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el Partit Popular, en aquest sentit,
es decanta per fer les coses ben fetes i complir sempre amb els marcs legals i no fer
una “ciudad sin ley”. No qüestionem si teniu raó o no, simplement volem recordar que
mentre la majoria d’usuaris complia amb la Llei altres imposaven la seva. Crec que hi
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ha mitjans i llocs actualment per tractar aquest tema i buscar una sortida que afavoreixi
a tots els usuaris, que és el primordial. Les formes no són les correctes i s’incita a
incomplir la Llei. Posaré un exemple: si volem demostrar als ciutadans un exemple clar
és com si ara els ciutadans d’Arenys de Munt no estiguessin d’acord amb les taxes
d’escombraries i no paguessin. Què passaria? La resposta de l’Ajuntament seria que
aplicaria la Llei a aquests ciutadans, que paguessin amb el corresponent recàrrec per
incomplir el pagament en el moment de fi del termini. En aquest cas és el mateix. Les
coses ben fetes solen acabar bé i la Llei és igual per tots.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Vull dir d’entrada
que el nostre vot serà afirmatiu, però com tots els grups volem fer unes apreciacions o
reflexions.
1. Catalunya pateix una situació greu de discriminació respecte de la resta de l’Estat.
En efecte, amb 632 km. Catalunya és el territori de l’Estat amb més vies de peatge.
Això significa que la meitat de vies de gran capacitat són de pagament. En canvi,
només el 18% de les vies de gran capacitat de tot l’Estat són de pagament, per tant,
és lògic que els ciutadans estiguin indignats.
Cal posar de relleu, tanmateix, que aquells que ara impulsen la campanya, en el seu
moment des del Govern van passar de la “Catalunya lliure de peatges” als “Peatges
més cars de la història de Catalunya”. L’únic peatge eliminat físicament a Catalunya va
ser el de la B-30 a Sant Cugat, amb un Govern de CiU a la Generalitat. CiU en
aquests moments està treballant en tres direccions:
Una, instar l’Estat a construir les vies lliures de peatge pendents a Catalunya (N-2/A-2,
B-40/Quart Cinturó, A-27, N-340/A7...).
Dues, exigir a l’Estat que es creï un Fons específic per homogeneïtzar i rescatar
peatges.
I tres, establir un sistema de bonificacions propi de Catalunya per a ús freqüent de la
via, vehicles d’alta ocupació i vehicles ecològics.
Sí és cert que moltes de les concessions són de la mateixa Generalitat, ja que en el
seu moment l’alternativa a una nova autopista amb peatge era, simplement, no tenir
autopista.
En quan a la campanya ‘ no vull pagar’
En aquest punt convé fer tres matisos:
a) Els Mossos no denuncien directament als usuaris que no paguin el peatge. És el
Servei Català de Trànsit que es limita a gestionar les denúncies fetes per les
concessionàries. A més té l’obligació de fer-ho.
b) Els diners recaptats (100 euros) amb les multes no serveixen per rescabalar les
pèrdues de les concessionàries.
c) Si les concessionàries, volen recuperar la tarifa, hauran d'iniciar un procediment civil
contra l'usuari.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “En els últims dies
milers de persones han participat decididament en la campanya #novullpagar. Aquesta
campanya, que va néixer de manera espontània impulsada per ciutadans i ciutadanes
que van dir que ja no volien pagar més peatges, ha anat sumant adeptes
progressivament.
Els motius que es van utilitzar perquè les autopistes fossin de peatge en territori català
era pagar-ne el cost de la construcció de les mateixes, i aquest cost està pagat amb
escreix des de fa molts anys i, tot i així, quan entre 1998 i 2004 van finalitzar-ne les
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concessions, políticament es va decidir prorrogar-ne la concessió per períodes que
van dels quinze als vint anys, essent-ne la principal beneficiària l’empresa Abertis.
La població catalana usuària de les autopistes fa dècades que realitza un injust
sobreesforç i, degut a la concessió a empreses privades de les mateixes, la major part
de beneficis d’aquest sobreesforç ciutadà van a parar a interessos privats i no del
conjunt de la població.
Tal i com comenta Adam Majó (regidor de la CUP a Manresa) en un article publicat el
04/05/2012 al Nació Digital, la campanya #novullpagar té dues grans virtuts. La
primera, posar sobre la taula dos problemes de fons que tenim plantejats com a
societat, com a país. El de l’espoli fiscal i, concretament, l’escandalosa diferència entre
les inversions públiques que rebem i els impostos que paguem a la hisenda espanyola,
i el de la propietat privada de determinats sectors i infraestructures que en lloc de ser
un servei públic s’han convertit en lucratius negocis en mans sempre dels mateixos. La
segona gran virtut d’aquesta iniciativa és l’autoorganització popular: la gent tira pel dret
i exigeix per la via dels fets allò que creuen que és just. En el procés cap a la
independència les organitzacions polítiques hi tindran, com no podria ser d’altra
manera, un paper determinant, però l’empenta de la gent serà imprescindible alhora de
trencar les barreres legals que pretenen impedir-nos decidir per nosaltres mateixos.
Des de la CUP aprofitem per donar recolzament a tots els ciutadans que no paguen
els peatges i a tots els diputats que han renunciat a utilitzar el Teletac.
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular votarem afirmativament.”
El regidor Sr. Sánchez agraeix el suport quasi unànime a la moció, però diu que
l’espoli fiscal de Catalunya tothom són còmplices i ara ens trobem com ens trobem, la
regidora Sra. Castillo diu que està d’acord al 99% però l’1 per cent serà la legalitat, i la
legalitat pot ser immoral. Recorda el tema de l’autopista que passava per Girona i
finalment no es va fer, a més el tripartit va fer alguns avançaments, com a
bonificacions a determinats usuaris o exempcions.
No considera que donar suport a la campanya sigui “ser ciutat sense llei”, i recorda
que en els any 50 es va voler fer una pujada del bitllet i a Madrid es mantenia igual, i
per això la ciutadania protesta; a més, és correcte el que diu la Sra. Carreras sobre la
C-32, que s’havia de fer una autovia i es va fer finalment una autopista i està d’acord
amb la intervenció de la CUP, que junts tiraran endavant. Dóna les gràcies.
El regidor Sr. Planas diu que volien fer una moció conjunta per a què els maresmencs
no paguessin peatge; a més, s’ha de pensar qui va signar els peatges al 2003; en tots
aquests anys el PSC no ha fet res a nivell de peatges, i el PP al 2010 va intentar fer
una recollida de signatures per a què els maresmencs tinguessin bonificacions i es van
quedar sols, no estan en contra de les campanyes per pressionar i no es pot dir que el
PP està en contra del tema de fer campanyes.
La regidora Sra. Castillo diu que podien haver passat tots per la NII i és una alternativa
a saltar-se la Llei i es pregunta que passarà si no paga l’IBI.
La regidora Sra. Carreras diu, a tall informatiu, que ja hi ha convocada una reunió de la
comissió de mobilitat del Maresme amb el Sr. Damià Calvet que és el Secretari de
Territori de Mobilitat per parlar de tots els temes que afecten al Maresme i a la que
estan convocats representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal del
Maresme.
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Matisa unes afirmacions que ha fet la Sra. Castillo i es que la C32 i explica que la va
fer el Sr. Borrell ministre socialista en el seu moment, i el túnel de Granollers, el Túnel
de Parpers que es comenta, va ser el govern de CiU que el va fer gratuít en contra de
la proposta socialista de fer-lo de pagament.
El regidor Sr. Sánchez diu que el PP sempre demana que es compleixi la Llei, però
desprès no es compleix la disposició addicional tercera de l’Estatut. No defensa al Sr.
Zapatero, però s’han de prendre iniciatives, però al 2008 es va defensar al Parlament
espanyol una proposta pel rescat dels peatges i es va acabar la legislació i no es va fer
res.
Ara ens trobem el mateix, ja que el Parlament ha aprovat una proposta que anirà a
Madrid i ens diran que no.
El regidor Sr. Planas diu que la demagògia no li interessa i recorda que al 2010 el PP
va voler fer una recollida de signatures per poder bonificar als maresmencs i ningú va
respondre i ara ve aquesta moció.
El regidor Sr. Sánchez diu que el partits democràtics normalment no fan costat al que
els espolien i que estaria bé que anés a Madrid i digui als seus amics que paguin el
que deuen.
El Sr. Alcalde diu que és possible que els partits polítics no fessin bé les coses quan
tocava i si tenim la majoria de vies ràpides de peatges i a la resta de l‘Estat és el
contrari és per què no hi ha hagut inversions de l’Estat a Catalunya i és per això que
els ciutadans han hagut d’espavilar-se i és la plasmació de l’espoli fiscal que patim.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia
Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i En Josep Sánchez i Camps dels
grups CUP, CIU i ERC i dues abstencions dels regidors Na Àngels Castillo i Campos i
En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i PP.
PART DE CONTROL:
7. 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 61 a la 86, ambdues
incloses, des del 5/04/12 al 6/05/12:
_____

Resolucions en matèria de personal: 3
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de béns: 4
Resolucions en matèria de contractació: 7
Resolució 80, de data 30/04/2012, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost
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2011.
Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 5/04/12 i el 6/05/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 11
Gestió Urbanística i Territorial: 2
Sostenibilitat Ambiental: 1

Surt de la sala la regidora Sra. Vázquez.
URGÈNCIA
El Sr. Alcalde diu que hi ha un punt extraordinari i comenta que el RD 4/2012 va donar
un mecanisme per aprovar factures que es devien a proveïdors i s’havia de fer un Pla
d’Ajustament i això es va aprovar al Ple el 30 de març; avui hem rebut l’autorització i
aprovació del Pla d’Ajustament i el crèdit a llarg termini; però en la notificació també es
deia que tenim fins el 15 de maig per aprovar per Ple la minuta del crèdit.
Sobre la urgència, el Sr. Rabasseda diu que han sentit l’explicació a la Junta de
Portaveus i troben correcte no fer un altre Ple.
Es vota la urgència per unanimitat dels onze regidors presents al Ple.
La regidora Sra. Vázquez s’incorpora.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT DEL PLA D’AJUST
DEL RDL 4/2012 PER IMPORT DE 240.437,30 EUROS
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, va establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat compliment
per totes elles.
Vist que el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons per al finançament
dels pagaments a proveïdors, regulant, entre d’altres i de manera parcial, el
procediment a seguir; i vista l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, relativa a la posada
en marxa del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors.
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, preveia que el finançament d’aquest pagament es
podria fer mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament, i que
caldria que prèviament l’Ajuntament aprovés un Pla d’Ajust.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 30 de març va aprovar l’esmentat Pla, i que
aquest ha estat valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals
podran concertar préstecs o crèdits a llarg termini.
_____
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Atès que l’informe de la Intervenció, emès en data 10 de maig, posa de manifest que
l’operació d’endeutament a llarg termini a concertar per l’Ajuntament no es troba
prevista en el pressupost municipal i que, per tant, l’òrgan competent per a la seva
aprovació és l’ajuntament en Ple; i vist que en el mateix informe es constata la
capacitat de l’Ajuntament en aquest exercici 2012 per fer front a les despeses
financeres derivades de l’operació referida, capacitat que ja es preveia en el Pla
d’Ajust aprovat.
Tenint en compte que d’acord amb la finalitat d’aquesta operació, la possible
modificació de crèdit associada a la mateixa sols podrà suplementar despesa per
finançar els reconeixements extrajudicials de crèdit d’operacions que seran pagades
pel procediment previst en el Reial Decret-llei 4/2012.
Atès que malgrat actualment no es coneguin totes les condicions financeres per
aprovar la concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini, el Reial Decret-llei
4/2012 i l’Ordre del 16 d’abril estableixen el marc general de les condicions i
determinen que aquestes seran fixades per l’Institut de Crèdit Oficial.
Vist que d’acord amb el Reial Decret-llei 4/2012 la valoració favorable del pla d’ajust
pel part ministeri ha comportat l’autorització de l’operació d’endeutament; i vist el que
disposa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 27 d’abril del 2007, en
matèria de tutela financera dels ens locals, pel que fa al règim de comunicació
d’aquesta operació.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per un
import de 240.437,30 euros, amb les següents condicions:
•

Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del Reial
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer.

•

Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal.

•

Tipus d’interès: L’equivalent al cost de finançament de Tresor Públic als
terminis marcats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un
marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.

•

Sistema d’amortització: El que es determini finalment a la formalització de
l’operació si bé s’admetran les amortitzacions anticipades de l’operació.

Segon.- Habilitar al senyor Alcalde per la signatura dels documents que siguin
necessaris per la formalització de l’operació de crèdit.
Tercer.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’adopció dels
presents acords.

_____
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Quart.- Comunicar la formalització de l’operació a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, en els termes establerts en l’Ordre de 27 d’abril del
2007, en matèria de tutela financera dels ens locals.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que a Junta de Portaveus s’ha
compromès a passar l’expedient demà i ho agreixen, però és un tema de procediment i
no hi ha massa cosa a discutir però esperen veure l’expedient.
El Sr. Alcalde diu que sí, que es passarà l’expedient, però que es tracta d’un mer tràmit
formal.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
PRECS I PREGUNTES:
8. 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, desnonament 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.”
_____
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El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“Arenys de Munt té un conveni per tenir un dia per setmana l’atenció de l’Oficina
d’Habitatge del Consell Comarcal. Per tant, Arenys de Munt està adherit indirectament
a la xarxa que en els seu moment d’inici s’ha format amb tots els ens que tenen
Oficina d’Habitatge. La Diputació de Barcelona el divendres dia 24 fa la presentació de
la xarxa i a partir d’aquí ens hi adherirem com a les altres xarxes de la Diputació de
què formem part.
Activitat d’habitatge a Arenys de Munt, que sempre es diu que no es fa res en temes
d’habitatge obviant la tasca continua que es porta a terme.
ACTUACIONS DE LA BORSA D’HABITATGE AL MUNICIPI
D’ARENYS DE MUNT L’ANY 2011
Els serveis que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme són els
següents:
• Informació general sobre l’habitatge.
• Tramitació dels Ajuts a la Rehabilitació.
• Tramitació dels Ajuts 6000 (depenent de convocatòria).
• Tramitació dels Ajuts al Lloguer per a persones amb risc d’exclusió social.
• Tramitació de la Renda Bàsica d’Emancipació.
• Tramitació de la Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.
• Gestió de la Borsa de Lloguer: Informar sobre el funcionament de la Borsa de
Lloguer als propietaris que volen posar el seu pis a la borsa i als possibles
llogaters que volen accedir a un pis a un preu més baix.
• Registre Únic de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.
El procediment que hem fet servir ha estat:
- Una informadora d’habitatge del Consell Comarcal de Maresme s’ha desplaçat
cada divendres al municipi, concretament a les dependències de Serveis
Socials. Enguany l’informador/es d’Habitatge que han donat servei a Arenys de
Munt han estat la Susi Fàbregas, la Núria Aguilar i en Ricard Vidal.
- El servei es va acordar per tot l’any 2011.
- Els Serveis Socials del municipi han derivat al servei d’habitatge a totes les
persones que l’any 2010 van cobrar l’ajut al lloguer perquè el 2011 el
renovessin. Enguany s’han tramitat 37 sol·licituds d’aquest Ajut (l’any passat
se’n van tramitar 64), amb el conseqüent estalvi de desplaçaments dels
sol·licitants al Consell Comarcal de Maresme, tenint en compte que cada
sol·licitud representa unes 2-3 visites. També volem esmentar que enguany,
d’aquestes 37 sol·licituds, 35 s’han resolt favorablement i han cobrat l’ajut.
- Durant tot l’any s’informa sobre la Renda Bàsica d’Emancipació (ajut al lloguer
dirigit específicament a joves d’entre 22 i 30 anys), i se’n tramiten les
sol·licituds. Les noves sol·licituds d’aquest ajut únicament s’han tramitat fins el
darrer dia de l’any 2011.
- La Informadora d’Habitatge ha visitat 2 habitatges d’Arenys de Munt que tenien
possibilitats de formar part de la Borsa d’Habitatge.
- A més de les tramitacions concretes, l’Oficina d’Habitatge ha orientat a totes les
persones que tenen consultes o dificultats en temes d’habitatge, i en el cas de
no poder resoldre’ls-hi directament, les ha derivat als organismes específics
que poden fer-ho (Servei d’Orientació Jurídica, oficina Ofideute...).
• INFORME QUANTIFICAT:
_____
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Tot seguit s’exposa l’informe detallat dels serveis prestats per l’Oficina d’Habitatge del
Consell Comarcal del Maresme al municipi d’Arenys de Munt:
INFORME ANY 2010 BORSA JOVE D'HABITATGE D’ARENYS DE MUNT
LLOGATERS
nombre d’usuaris atesos:
nombre d’usuaris allotjats:

9
0

PROPIETARIS
nombre de nous propietaris atesos:

4

HABITATGES
nombre total de pisos visitats:
nombre de pisos captats i incorporats:

2
0

AJUTS AL LLOGUER - Lloguer Just
nombre de sol·licituds d'ajuts al lloguer tramitades:

37

nombre d’usuaris atesos

290

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ
nombre d’usuaris atesos

25

nombre de sol·licituds tramitades:

5

TAMITACIÓ CÈDULES D’HABITABILITAT

0

Per tot l’exposat, l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme, fa una
valoració molt positiva de les actuacions portades a terme.”
9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN ES PORTARÀ A
TERME LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GUSAM SA PER A QUÈ
ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ TINGUIN REPRESENTACIÓ EN EL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL.
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.
_____
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•

•
•

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?”

El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“Segons els estatuts de GUSAM, entre d’altres els articles 11 i 13, on diu que és la
Junta General que nomena els consellers, per tant qualsevol partit de l’oposició podria
tenir ja representació. De fet, fins a la primera meitat del 2010, se’n va tenir, que va ser
en aquesta primera meitat, quan va ser que ERC i el PSC varen abandonar els seus
representants en el Consell i els dos partits van dir que no volien tornar a proposar
ningú. En cap Junta General posterior s’ha fet proposta o cap observació al respecte
de voler incorporar a cap persona. Per tant, si es canvia d’opinió, no s’ha de fer una
pregunta, s’ha de reconèixer que va ser un error o que ara s’ha canviat d’opinió i, per
tant, el que es vol fer en aquest cas es tornar a formar part del Consell d’Administració.
Per tant, en aquest cas, no cal d’entrada canviar els estatuts i si que, realment, doncs,
si cal, el mateix Consell d’Administració, la Junta General o el Ple d’aquest Ajuntament
pot fer la proposta.”
10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL SÍNDIC DE LA VILA.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Què pensa fer el govern en el tema del Síndic, ja que avui ha fet un comiat?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Aquest any, de forma provisional i tal com han fet altres
municipis del nostre entorn, s'ha signat un conveni amb la Sindicatura de Greuges de
Catalunya per tal de continuar prestant aquest servei als vilatans d’Arenys de Munt.
D’aquesta forma l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya atendrà els arenyencs i
arenyenques que vulguin fer consultes o presentar queixes contra alguna actuació de
l’Administració pública i també contra les empreses que presten serveis d’interès
general.
Les visites s’atendran a la Masia de Can Borrell, amb visita prèviament concertada.
La presentació d’aquest servei es va realitzar el passat 26 d'abril.”
11. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER MANTENIR UNA REUNIÓ AMB EL
GOVERN SOBRE LES NECESSITATS DEL COMERÇ.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Per part del Partit Popular que va assistir a la reunió de Desenvolupament del
Comerç creiem que podem aportar més esforç per part dels polítics, no tant l’econòmic
i si més l’assistencial, el que vull dir amb això és que es faci un equip amb un membre
_____
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de cada grup Polític amb representació a l'Ajuntament i apliquin un treball de recerca
conjunt, que es dirigeixi a les necessitats reals dels comerciants, amb consens, per tal
d'anar tots a una, Ajuntament i Comerç.
És el que el Partit Popular l'hi demana sempre, que es deixin d'idealismes i partidismes
que no condueixen enlloc solament a l'enfrontament i a les desavinences, ja tindrem
temps de posar les postures ideologies sobre la taula, ara el que tenen que fer és
prioritzar el benestar del poble en tots els sentits.
Prec: Estarien disposats a reunir-nos per tal de debatre i aplicar aquesta mesura que
els proposem?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Les reunions que, des del Govern, es realitzen amb el
teixit comercial i empresarial d’Arenys de Munt estan obertes a totes les formacions
polítiques. Però aquest Govern entén “que són” els comerciants i els emprenedors els
que han de marcar les línies a seguir per resoldre de la manera més eficient les seves
situacions i el Govern ha de recolzar aquestes propostes.
Per tant, les actuacions a fer des del Govern en matèria de comerç, promoció
econòmica i turisme les marquen els principals implicats en aquests temes, que són el
mateixos comerciants. I el Govern les recolza en la mesura de les possibilitats.
En el seu prec fa una critica a l’idealisme i el partidisme però, lamentem que sigui el
seu propi prec una demanda idealista, partidista i de control dels partits polítics sobre
les actuacions que vulguin fer els comerciants i emprenedors del nostre municipi.
Portant, la seva proposta, a enfrontaments i desavinences entre el teixit comercial i les
formacions polítiques.
En matèria de comerç, el consens no s’hauria de fer entre partits polítics sinó entre les
persones que arrisquen el seu esforç, el seu treball, els seus diners i el seu benestar
futur.”
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ ES FACI UNA INSPECCIÓ
DE L’ENLLUMENAT DEL CARRER ST. ANTONI M. CLARET.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El Partit Popular vol demanar que es revisi en diferents punts del poble l'optimització
de l'enllumenat:
En la problemàtica de les llums en vies conflictives, com quan surts de l'autopista si
puges cap a la vila d'Arenys de Munt, carrers en els que hi ha un ramal de llum com la
del carrer Sant Antoni M. Claret, carrer conflictiu de molt de trànsit, hi ha una filera de
llums apagades, una sí una no. Des del núm. 27 fins al núm. 35 hauria d'estar tot
encès així hi hauria més visibilitat.
Prec: Per tant, demanem que es faci una inspecció per tal d'evitar possibles
accidents.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “El
tram de la Ctra. d’Arenys de Mar a Sant Celoni, des de la sortida de l’autopista fins a la
cruïlla amb el Rial de l’Hortera, està il·luminat amb unes lluminàries obertes d’alumini
amb làmpades de 125 W de vapor de mercuri, que són làmpades d’elevat consum i
baix rendiment lumínic.
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El C/Sant Antoni M. Claret disposa de lluminàries instal·lades unilateralment de 70W
de Vapor de Sodi, làmpades de baix consum i alta eficàcia lumínica, la reducció del
50% garanteix la seguretat del carrer.”
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE REFORMES AL PAVELLÓ
VELL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Partit Popular, degut a reiterades queixes, volem demanar a l'Equip de Govern que
posi en marxa mesures per la millora al pavelló vell, en el qual és necessari fer unes
millores de rehabilitament.
Pregunta: Tenen previst fer cap millora en el Pavelló vell, quan, i què es farà en
primera instància?”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “En
referència a la pregunta realitzada pel grup municipal PP a l’equip de govern en el Ple
de data 12 d’abril de 2012, en referència a la previsió de millores en el pavelló vell, la
regidoria d’esports informa:
Durant l’any 2012 ja s’han dut a terme diverses tasques de manteniment i millora de
les instal·lacions de la zona esportiva Torrent d’en Terra, que inclouen el pavelló, com
són:
- Adequació de la pista annexa, arreglant l’escuma de la valla que l’envolta
(1.200,06 €)
- Reparació de la caldera del pavelló antic (584,10 €)
- Substitució de la bomba de circulació de l’aigua per complir amb la normativa
(709,52 €)
- Reparacions elèctriques diverses (213,63 €)
- Reparació de la instal·lació d’aigua calenta del camp de futbol (162,97 €)
- Renovació instal·lació elèctrica del camp de futbol (266,77 €)
- Renovació de les regletes del canal desbordant del camp de futbol
- Realització de plans d’autocontrol de la legionel·losi per complir amb normativa
(944,00 €)
- Compra de material elèctric per substituir el més antic o espatllat (111,73 €)
En total, les despeses són de 4.192,78 €, a les quals s’han de sumar les despeses de
funcionament, com els consum elèctric, d’aigua i gas, les despeses de consergeria i
les despeses de dedicació de brigada, a més dels altres edificis esportius de la
població, com el pavelló nou, les pistes de petanca o la piscina municipal.
En conclusió, es pot veure com l’Ajuntament prioritza totes aquelles tasques que
suposen mantenir la seguretat de l’edifici i el seu correcte funcionament, sense
descuidar les possibles millores que la situació econòmica actual ens permet, com
l’adequació dels vestidors del camp de futbol prevista per a les properes setmanes o la
millora de la pista annexa al pavelló ja realitzada.”
14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ L’AJUNTAMENT, QUE HA
POGUT FER CONTRACTACIONS A LA BAIXA SEGONS EL PRESSUPOST
INICIAL D’ALGUNS SERVEIS, DESTINI MÉS DINERS A L’ESCOLA
BRESSOL “LA PETJADA” A FI QUE LES FAMÍLIES DELS INFANTS NO
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VEGIN REPERCUTIDA LA QUOTA MENSUAL A CAUSA DE LA
RETALLADA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Manifestem que la important xarxa pública de escoles bressol amb que compta el
país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser atesa a través
d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei 5 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.
Vist que el finançament de les escoles bressol municipals està distribuït entre la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les famílies.
Atès que el govern de CIU a la Generalitat emparant-se en la situació econòmica que
viu el nostre país, aquests darrers mesos està aprovant un seguit de retallades en
diversos àmbits socials.
Vist que a les Escoles Bressol la Generalitat retallarà la subvenció a 1300€/plaça el
curs 2011-12 i probablement a 1000€/plaça el curs 2012-13
Atès que el nostre Ajuntament ha contractat el servei de Manteniment de Parcs i
Jardins per una quantitat inferior a la Pressupostada sent la diferència d’uns 20.000 €.
Demanem a l’equip de govern: Que aquesta diferència en la contractació del servei
mencionat serveixi per compensar la quota que han de pagar les famílies que tenen
fills a l’escola Bressol “La petjada”.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “Cal
recordar que els ajuntaments –també el nostre- estan assumint serveis que hauria de
prestar la Generalitat, perquè els consistoris no estan obligats a tenir escoles bressol.
A l’any 2006, des del govern de la Generalitat, es va impulsar un pla a tot Catalunya
per crear 30.000 places de llars d’infants, la majoria d’elles de titularitat municipal. Als
ajuntaments que creaven el servei, la Generalitat els va donar una subvenció per fer
les obres i es comprometien a donar una subvenció per infant escolaritzat. Així va
succeir al nostre poble, també, quan al 2007 es va crear el servei.
Actualment, ens trobem que aquesta subvenció, tal com ha dit la Sra. Castillo, ha
passat dels 1.800,00 € inicials per infant, a la previsió dels 1.000,00 €/infant.
Volem donar un servei, un servei educatiu públic de qualitat, sense obtenir beneficis i
sense generar dèficit. Aquesta és la nostra voluntat.”
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER QUÈ HA FET
L’EQUIP DE GOVERN EN EL GAIREBÉ PRIMER ANY DE MANDAT PER
CREAR LLOCS DE TREBALL A ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que en aquests moments la taxa d’atur a Arenys de Munt és del 15’23 % que es
converteixen en la quantitat de 686 persones aturades segons l’estadística del mes de
març.
Atès que els socialistes d’Arenys de Munt entenem que els aturats del poble haurien
de ser una qüestió prioritària a poder solucionar ja que afecta a moltes famílies, joves i
persones que tenen difícil la seva col·locació per edat i a més fer-ho de forma
consensuada amb totes les forces polítiques.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Vist que es poden explorar fórmules per aconseguir, incentivar o facilitar la creació de
llocs de treball, com per exemple:
• Crear un òrgan multidisciplinari que avaluï l’impacte de la crisi econòmica a
Arenys de Munt i que impulsi mesures per superar-la.
• Destinar una partida del Pressupost, tenint en compte la rebaixa de
contractació d’alguns serveis, per subvencionar la creació de noves empreses
o crear directament llocs de treball.
• Un servei d’assessorament empresarial per als emprenedors.
• Facilitar i ajudar a fer un Pla d’Empresa per a nous emprenedors.
• Facilitar i assessorar per l'emprenedoria a persones en risc d'exclusió social.
• Destinar als empresaris sòl empresarial i veure la possibilitat de creació d’un
Parc Empresarial i fer-ne publicitat.
• Incentivar i ajudar a la creació de Cooperatives.
• La creació del Consell Empresarial-Econòmic-Social.
• Fer una prospecció d’empreses per tal de saber les possibilitats d’instal·lació i
donar a conèixer el nostre poble.
• Treballar i explorar en l’àmbit de les energies alternatives i renovables creant
un projecte que abordi nous filons d’ocupació en els sectors medioambiental,
enoturístic, tecnològic, d’innovació i coneixement
Atès que creiem necessari un Pla de Xoc per crear llocs de treball tenint en compte els
686 aturats, preguntem a l’equip de govern:
Quants llocs de treball ha ajudat a crear o ha creat al poble i què pensa fer per crearne.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “1.- El que ha fet l’equip de Govern:
Tot i que hi ha 686 arenyencs inscrits al SOC (març 2012) i aquesta és evidentment
una dada alta, cal tenir en compte que la taxa d’atur d’Arenys de Munt es manté cada
mes per sota de la comarcal, la barcelonina, la catalana i la de l’Estat.
El que vol dir que aquest Govern està realitzant una bona feina per evitar que el
número d’aturats sigui més alt que l’actual i que sigui més baix que a la resta del
nostre entorn.
Ara bé, la resolució al problema de l’atur no respon només a les accions promogudes
des de l’ajuntament, ja que la problemàtica ultrapassa l’àmbit municipal i per això no
pot ser únicament protagonista i responsable a la política local.
El que ha fet l’equip de Govern:
1. El pressupost municipal entre l’any 2011 (37.416,73€) i l’any 2012 (46.716,00€) a la
partida de Promoció econòmica, comerç i turisme ha augmentat en 9.299,32€, un
24,88%.
2 Des del Servei Local d’Ocupació (SLO) es porten a terme accions encaminades a la
millora de la col·locació de les persones aturades.
• Gestió de la Borsa de Treball
• Club de Feina
• Implementació de Plans d’Ocupació (PPOO)
• Prospecció d’empreses
• Implementació d’accions formatives orientades a la recerca d’ocupació
• Altres accions de millora del mercat de treball segons els ajuts convocats per
altres administracions
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2.- Creació d’un òrgan multidisciplinari que avaluï l’impacte de la crisi econòmica a
Arenys de Munt i que impulsi mesures per superar-la.
Atès que ja comptem d’eines internes i externes de diagnosi de la situació del Mercat
de Treball del municipi que ens permeten dissenyar unes estratègies de futur dins del
nostre abast local; a nivell tècnic és considera innecessària la creació d’un òrgan
multidisciplinari que avaluï l’impacte de la crisi econòmica a Arenys de Munt i que
impulsi mesures per superar-la, però pot ser una proposta a tenir en compte de cara al
futur.
Les eines i mecanismes de diagnosi i d’avaluació de l’impacte de la crisi emprats
actualment són:
1
Anàlisi de les Dades d’atur i ocupació publicades mensualment a la web
municipal analitzant els informes i les dades elaborats per l’Observatori de
Desenvolupament Local del Maresme (Consell Comarcal del Maresme).
2
Indicadors bàsics del mercat de treball elaborat anualment per la Diputació de
Barcelona consultable a l’intranet municipal (Company).
3
Mitjançant la Prospecció d’empreses copsem de primera mà al teixit empresarial
del municipi de manera constant i continuada i entre d’altres factors l’impacte de
la crisi al poble.
4
Directori d’empreses d’Arenys de Munt. Es pot consultar a la web municipal a
través de l’enllaç: Negocis d’Arenys de Munt.
Respecte a les mesures per a superar la crisi, les actuacions del SLO sempre es
dissenyen i implementen tenint en compte les línies estratègiques marcades per la
Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a la petició de consens de totes les forces polítiques, és evident que donada
la gravetat del problema de l’atur i la davallada de l’activitat econòmica és necessari
que tots els partits representats a l’Ajuntament es comprometin en treballar de manera
pro activa, positiva i col·laboradora per tal de trobar fórmules pròpies per encarar-lo.
3.- Destinar una partida del Pressupost, tenint en compte la rebaixa de contractació
d’alguns serveis, per subvencionar la creació de noves empreses o crear directament
llocs de treball.
En la creació de llocs de Treball: cal tenir molt present el Reial Decret-llei 20/2011, de
30 de desembre, de mides urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic, aquest no permet destinar diners municipals a noves
contractacions, substitucions, etc., és a dir que no permet la creació directa de llocs de
treball en les administracions públiques (excepte contractacions lligades a
subvencions).
Subvenció a la creació de noves empreses: les subvencions i ajuts per a la creació
d’empreses són competència de la Generalitat de Catalunya actualment del
Departament d’Empresa i Ocupació.
Assessorament a emprenedors i serveis d’autoempresa
Aquest servei s’està donant des del 2001, bé de manera directa (2001 al 2009) o
derivant les persones interessades a un servei especialitzat, actualment a Maresme
Servei d’emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme, entitat especialitzada en
emprenedoria. Des d’on s’orienta els emprenedors i emprenedores i se’ls encamina
dins dels diferents programes de la XARXA INICIA de la Generalitat de Catalunya:
Informació i orientació, recerca d’ajudes i subvencions i formació. També en temes de
creació de cooperatives
4.- Creació d’un Parc Empresarial:
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Tècnicament es valora que la creació d’un Parc Empresarial és una acció
desmesurada per les dimensions del municipi i del seu teixit econòmic.
No obstant això, un estudi de les empreses dels Polígons del municipi (sobre tot
Torrent d’en Puig) i de les seves activitats i necessitats seria interessant, això afegit al
Directori d’empreses que està penjant a la web municipal i les tasques de prospecció
podrien ser bones eines per a elaborar línies d’acció per un futur, això però requerirà
d’inversió econòmica que en aquest moments no ens podem permetre
5.- Creació del Consell Econòmic-Social:
Els Consells Econòmic i Social (CES) són òrgans de concertació i participació en
l’àmbit de la Promoció Econòmica i l’Ocupació generalment constituïts a nivell
autonòmic, comarcal i a vegades municipal.
Hi ha CES a municipis grans, amb molta població i molta activitat econòmica com són
ara Barcelona (1.615.448 habitants), Girona (96.722 habitants), Viladecans (64.737 h),
Barberà del Vallès (32.033 h.), Valls (25.016 habitants), Palafrugell (22.816 h),
Palamós (17.918 h) i Mataró (en projecte, 123.868 habitants).
Valorem que un CES té sentit a nivell comarcal i no tant a nivell municipal donades les
petites dimensions d’Arenys de Munt i les limitades possibilitats de variació i influència
sobre les condicions del mercat de treball que tenim des de l’abast municipal d’un
poble de 8.500 habitants (Padró Municipal 2011)
6.- Fer-ne una prospecció d’empreses per tal de saber les possibilitats de d’instal·lació
i donar a conèixer el nostre poble:
Es fa Prospecció d’empreses des de 1999 i els dos darrers anys (2010 i 2011) i
donada la creixent necessitat de mantenir un estret contacte amb el teixit empresarial
hem implementat dos projectes de Prospecció d’empreses mancomunadament amb
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i amb cofinançament de la Diputació de Barcelona
7.- Nous jaciments d’ocupació:
L’estudi “Projecte de desenvolupament i comerç a Arenys de Munt” conclou que el
turisme és l’activitat econòmica emergent i el comerç l’activitat tradicional a
promocionar, juntament amb els cultius singulars locals (maduixa i cirera) i aconsella a
l’administració local invertir en accions envers aquestes activitats econòmiques.
Accions adreçades a aquests sectors productius:
• Creació de l’Oficina d’Informació Turística La Central
• Fira de la Cirera d’en Roca
• Fira de Brocanters
• Mercat d’artesans
• Mercat Setmanal
• Fira de Sant Antoni
• Jornades Gastronòmiques de la Maduixa
• Jornades Gastronòmiques de la Cirera d’en Roca
• Participació en la Xarxa de Productes de la Terra. Maresme
• L’enigma d’Arenys de Munt
8.- Quants llocs de treball ha ajudat a crear o ha creat al poble i què pensa fer per
crear-ne?
Llocs de treball derivats de la gestió d’ofertes de treball des del SLO: de maig de 2011
a maig de 2012, 13 persones han trobat feina a través d’ofertes gestionades pel Servei
Local d’Ocupació.
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Projectes previstos que crearan llocs de treball: Plans d’Ocupació Local (pendent de
convocatòria) i Plans d’Ocupació Municipal (en fase de disseny). Cal tenir en compte el
Reial Decret-llei 20/2011.”
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER QUINES
ACTUACIONS S’ESTAN FENT AMB EL COMERÇ D’ARENYS DE MUNT
DESPRÉS DE LA REUNIÓ DEL 28 DE FEBRER.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que el dia 28 de febrer la regidoria de Economia i Comerç va fer una reunió a la
Sala Municipal en la qual va explicar el Pla de Desenvolupament i Comerç.
Atès que l’equip de govern, i inclòs amb l’assistència del seu gerent, van presentar una
sèrie de propostes a les quals els comerciants havien de donar resposta.
Vist que vam assistir diversos comerciants i vam plantejar problemàtiques diverses.
Preguntem a l’equip de govern:
Quins són els resultats reals i pràctics de la reunió, quines de les propostes de l’equip
de govern es faran, si creuen que van ser unes propostes encertades d’acord a allò
que es tira endavant, si hi ha hagut més contacte o seguiment amb els botiguers, si
pensen que ha servit perquè les botigues en venguin més i què estan fent en aquests
moments al respecte.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “En la reunió del dia 28 de febrer la regidoria
d’Economia va plantejar noves propostes per dinamitzar el comerç del municipi.
Aquestes propostes es duran a terme en la mesura que el comerciants d’Arenys de
Munt se les facin seves, les considerin prioritàries i es vulguin comprometre a tirar-les
endavant.
La Regidoria d’Economia i Règim Intern ha considerat prioritari, per tal de comptar
amb un interlocutor vàlid en temes de dinamització comercial, donar suport a
l’Associació de Botiguers i Comerciant d’Arenys de Munt( ABIC) en aquesta nova
etapa que comença després que en la darrera Junta celebrada el 22 de març,
s’acordés un canvi de Junta amb la incorporació d’un nou grup de gestió provisional de
l’Associació.
Amb aquest objectiu, el Batlle i la tècnica es van reunir el dia 4 d’abril amb la Sra.
Silvana Herce, persona que forma part del grup de gestió provisional de l’Abic per
parlar de la situació actual de l’Associació, de quins eren els projectes immediats i quin
era el suport que necessitaven i com podríem tots plegats col·laborar per contribuir a la
dinamització del comerç d’Arenys de Munt.
De la reunió es va quedar, que en el marc de les accions per la implantació del Pla de
Desenvolupament i Comerç de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i amb l’objectiu
d’impulsar una associació forta, professional i representativa del sector es convocaria
en una reunió a tot el sector comercial, de serveis i restauració d’Arenys de Munt i, en
el marc d’aquesta reunió, es convidaria a l’ABIC per informar del seu nou projecte per
potenciar el comerç. Aquesta reunió està programada pel proper 22 de maig i es
realitzarà donant recolzament a l’acció que estan duent a terme el grup provisional de
comerciants que ho estan impulsant.
Com a tasques més tècniques, la tècnica de la regidoria d’Economia i Règim Intern ha
tramitat l’expedient de petició de subvenció a l’àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació de la Diputació de Barcelona pel projecte d’implantació del Pla de
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Desenvolupament i Comerç d’Arenys de Munt, cinquè any, projecte que ha rebut la
quantitat màxima de subvenció que poden assolir projectes d’aquesta categoria,
10.000 €.
S’ha treballat també en l’organització de la tercera edició del joc l’Enigma Secret
d’Arenys de Munt, una nova forma de donar a conèixer el comerç d’Arenys de Munt
que compta amb 40 empreses patrocinadores del municipi i que se celebrarà el proper
13 de maig. Aquest esdeveniment coincideix amb la Fira de la Maduixa, activitat
preparada també per la Regidoria d’Economia i Règim Intern.
El dia 22 d’abril la regidoria va participar amb les Puntaires Verge del Remei al Saló
Internacional de Turisme de Barcelona i es va fer publicitat del municipi i els seus
atractius turístics i comercials.
S’ha de destacar també, com a accions formatives pel sector comercial, el dijous 26
d’abril de 2012, tècnics del Servei de Suport a les Polítiques Locals de Consum de la
Diputació de Barcelona, van impartir una sessió de sensibilització per empresaris
d’Arenys de Munt sobre Garanties de Béns de Consum.”
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE PERQUÈ NO ES TAPEN
AMB MÉS RAPIDESA ELS FORATS QUE ES FAN QUAN HI HA UNA
AVERIA PRODUÏDA PER UNA FUITA D’AIGUA.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que quan es produeixen averies en les conduccions de l’aigua cal obrir el
paviment, la pròpia calçada o les voreres.
Vist que últimament hem constatat obertures a la Rambla Riera i Penya, al carrer Vell,
al carrer de la Rasa, etc.
Atès que Aigües d’Arenys fa la reparació, tapa el forat però no deixa el paviment al
nivell totalment pla sinó que hem comprovat que durant almenys una setmana el lloc
on s’ha fet l’acció resta alterat, muntanyós i amb una xapa de ferro sovint mal
col·locada cosa que pot produir, i de fet ja s’han produït ensopegaments, caigudes, i
petits accidents de vianants.
Atès que cal vetllar per la seguretat dels veïns/es i que és l’obligació del consistori.
Preguntem a l’equip de govern:
Per què no es fa tota l’operació de l’averia i s’acaba el procés de reposició del
paviment d’una forma completa i ben acabada a fi d’evitar caigudes i perill per les
persones?”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“Aigües d’Arenys té com a objectiu reparar averies amb la major rapidesa possible
però en alguns casos cal coordinar amb les altres empreses (gas i electricitat) i a
vegades cal un temps per comprovar que la reparació està bé abans de tapar.
Riera i Penya: hi va haver un escapament d'aigua que va afectar a la canonada del
gas. En aquest tram la canonada del gas està instal·lada de forma inadequada ja que
no hi ha la distància reglamentària entre les dues canonades. Primer hi va haver la
canonada de l'aigua i més tard es va instal·lar la canonada del gas. Quant vàrem
detectar que la canonada del gas havia quedat afectada ens vàrem posar en contacte
amb la companyia del gas. Els tècnics del gas varen venir a fer una inspecció i varen
determinar que la canonada del gas s'havia de reparar. El retard va venir per part de la
companyia del gas. Pel que fa als fets succeïts sobre aquesta averia la Policia ha
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

elaborat un informe, no en disposo de copia. En aquesta actuació, tan nosaltres com la
Policia Local, vàrem estar a sobre dels operaris de la companyia de gas.
El tema de xapa de ferro. Aquesta va ser col·locada per l'empresa de gas.
Com s’ha dit, fins i tot el cap de setmana, es va fer un seguiment constant. A vegades
també ens trobem en temes d’incivisme amb gent que mou les planxes, etc.
Carrer Vell: Resulta ser que tenim una comunitat de veïns amb un problema en el
clavegueram. Si en èpoques de pluges fortes l'escomesa d'aquesta comunitat de veïns
està embossada, les aigües brutes reculen fins sortir pel desaigua del pati de
l'habitatge de la planta baixa. És molt desagradable. Vàrem obrir per fer la neteja i
inspecció de l'estat de conservació de l'escomesa de clavegueram. Es va haver de
coordinar les fenies entre la cuba de Pere i Àngel i el paleta. El retard principalment és
per poder coordinar les feines i deixar ben acabat el fet.
Carrer de Rasa: Aquí hi va haver una averia a l'escomesa d'un habitatge. En portar a
terme la reparació l'escomesa del gas va quedar descoberta. “
18. PREC DEL GRUP POPULAR SOBRE LA SIGNATURA D’UN CONVENI
AMB TECNOCAMPUS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El grup municipal del Partit Popular vol que l'ajuntament d'Arenys de Munt faci un
conveni amb la universitat Tecnocampus. Això pot comportar una col·laboració amb la
universitat del Maresme i beneficiarà alumnes que s'estan formant, com també ens
facin en un futur una campanya publicitària, fet per alumnes i supervisada per la
universitat.
Per tot això, el regidor Sr. Ramon Planas va desplaçar-se fins a la universitat per
exposar unes idees de col·laboració, que repercutiran molt positivament al poble,
remarcant que no suposaria cap cost.
Prec: Demanem a l'equip de govern si estaria disposat a fer un conveni amb la
universitat Tecnocampus.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “En data 30 de març del 2012 es va tramitar, des
d’aquest Govern, aquesta petició i està actualment en fase d’estudi.
S’ha contactat amb el Servei d'Inserció Laboral de Tecnocampus Mataró- Maresme
(TCM) i, la persona responsable dels programes de pràctiques, convocarà
properament a la regidoria d’Economia i Règim Intern per estudiar el tema de la
possible col·laboració.”
19. PREGUNTA DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA LLEI DE BANDERES.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Primer.- La Llei 39/1981, de 28 d'octubre, que regula l'ús de la bandera d'Espanya i
les altres banderes i ensenyes disposa el contingut, abast i significat de la bandera
d'Espanya. L'article 1 declara que “la bandera d'Espanya simbolitza la Nació, és un
signe de sobirania, independència, unitat i integritat de la pàtria i representa els valors
superiors expressats a la Constitució".
Conseqüència a l'anterior, l'article 3.1 conté el següent mandat. "La Bandera
d'Espanya haurà d’onejar i ocupar a l'exterior i ocupar el lloc preferent a l'interior de
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tots els edificis i establiments de l'Administració central, institucional, autonòmic,
provincial o insular i municipal de l'Estat."
L'article 4 de la mateixa Llei estableix que "A les Comunitats Autònomes, que els
Estatuts reconeixen una bandera pròpia, aquesta s'utilitzarà juntament amb la bandera
d’Espanya a tots els edificis públics civils de l'àmbit territorial, en els terminis als que es
refereix l'article 6 que són els següents: Quan s'utilitzi la bandera d'Espanya ocuparà
sempre un lloc destacat, visible i d'honor i si junt a ella són utilitzades altres banderes,
la bandera d'Espanya ocuparà el màxim honor a les altres i no podran tenir més
grandària, s'entendrà com lloc preeminent i màxim honor: a) Quan el nombre de
banderes que onegen juntes siguin imparells, a la posició central; b) Si el nombre a
ondejar és par, de les dues posicions que ocupen al centre, a la dreta de la
presidència si estigués, o a l'esquerra de l'observador.
En semblant sentit, l'article 8.2 de l'Estatut de l'Autonomia de Catalunya disposa que la
bandera de Catalunya ha d’estar present a tots els edificis públics i als actes oficials
que tinguin lloc a Catalunya.
Segon.- El Grup Municipal PP de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, observa que a la
façana de l'Ajuntament d'aquesta localitat no oneja amb caràcter permanent la
bandera espanyola, ni la catalana, ni tampoc s'exhibeix amb el mateix sentit la insígnia
nacional dins les dependències municipals, en concret a la sala de Plens; no obstant
això, a la segona planta de l’Ajuntament, hi ha penjada l’estelada vermella.
Per tot l'exposat, el Grup Municipal del Partit Popular pregunta al Ple de l'Ajuntament
d'Arenys de Munt:
Primer.- Per què hi ha una estelada vermella penjada a la segona planta de
l’Ajuntament i, per contra, no es compleix l’Estatut d’Autonomia respecte a la senyera,
ni la Llei de Banderes, respecte a l’espanyola? Qui ha decidit penjar-la i en quina data
es va prendre l’acord?
Segon.- Per què l’Ajuntament d’Arenys de Munt no té bandera municipal? Com estan
els tràmits per legalitzar-la?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Respecte a la bandera estelada: l’hem d’informar que
el Ple del 18 de desembre del 2008 va aprovar una moció perquè aquesta bandera es
pengés al balcó de l’Ajuntament en unes dates concretes.
I en el Ple del 13 d’octubre del 2011, ja en aquest mandat, un grup de l’oposició va
demanar que la bandera estelada s’hi quedés fins que el poble de Catalunya pugui
exercir efectivament el seu dret a la lliure determinació.
Respecte a la senyera:
Li podríem dir que actualment està a la tintoreria i a arreglar uns estrips, que és cert,
però també li direm que l’Estatut d’Autonomia, el que ha quedat després que el
Tribunal Constitucional li passes el ribot o (més ben dit després de veure el resultat) li
passessin la rasudadora arran del recurs que va presentar el seu partit polític, el PP,
l’article 8.2 de l’Estatut d’autonomia no s’ha interpretat mai, des de la Generalitat, de
forma impositiva, com fa vostè en la seva pregunta, ja que molts ajuntaments no tenen
la senyera ni ningú els ha obligat a posar-la mai.
Malgrat això i atès que l’article 8.2, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, diu que la
senyera haurà de ser present en els edificis públics de Catalunya, el dia que les
casernes de la “Guardia Civil”, de la “Policia Nacional”, del “Ejercito español”, de les
delegacions dels diferents “Ministerios españoles” i resta d’edificis de l’administració
espanyola, tots ells edificis públics, que ara no la tenen, la posin com a resultat de la
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interpretació impositiva que està fent el PP en aquesta pregunta, nosaltres ens ho
començarem a plantejar.
De ben segur que, ara, l’administració espanyola, governada pel PP, ferms defensors
de l’exhibició de la senyera en tots els edificis, actuarà per fer-la posar a tots els seus
edificis públics.
Respecte a la bandera espanyola:
És cert que la Llei 39/1981 diu el que vostè a llegit, en el seu article 3.1. Però també és
cert que aquesta llei té molts altres articles que diuen moltes altres coses i que vostè
ha deixat de dir per fer la interpretació que més li ha interessat.
Aquest Govern fa una altra interpretació d’aquesta Llei i, com som els que estem
governant, és la interpretació valida per nosaltres mentre no hi hagi una interpretació
superior.
També vull recordar que en el Ple del 8 de març d’aquest 2012, aquest consistori es va
posicionar en donar recolzament a les associacions del municipi interessades en
realitzar un procés de consulta democràtica entre la població per saber si s’acceptava
la imposició de l’Estat espanyol d’obligar als municipis a posar la bandera espanyola.
Aquest Govern, com a demòcrates, valorem molt positivament aquesta opció i no la
que vol obligar a posar aquesta bandera contra la voluntat de la població.
Respecte a la bandera municipal:
Dir-li que la normativa reguladora de la bandera municipal és el Reglament dels
símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de
novembre.
Segons el seu article 30 la bandera es pot adoptar: "Quan l’ens local tingui inscrit
l’escut al Registre a què fa referència aquest Reglament, i un cop publicat al DOGC,
podrà adoptar, rehabilitar i, si escau, modificar o canviar la bandera com a símbol
local" .
El procediment ve determinat a l'article 31 i concordants i és necessari el dictamen
favorable de la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Actualment, l'Ajuntament d'Arenys de Munt no té regularitzat l'escut.”
20. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER TAL QUE L’AJUNTAMENT
FOMENTI LA PARTICIPACIÓ A LA MARATÓ DE LA POBRESA DE TV3.
La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent prec:
“L’evolució de la crisis ha fet que l’índex de pobresa hagi augmentat exponencialment
en el nostre petit però gran país Catalunya.
Les darreres dades ja parlen de què un 20% de població adulta i un 23,4% de nens i
joves estan en risc de patir exclusió social, actualment 1 de cada 5 adults i 1 de cada 4
nens són considerats pobres.
És per aquesta situació, que TV3 juntament amb Catalunya Ràdio i la Fundació de la
Marató de TV3 han posat data, el 27 de maig, per celebrar una Marató puntual amb la
finalitat de recaptar fons per finançar projectes socials centrats en l’assistència,
l’habitatge, la inserció sociolaboral i la infància.
Per tot l’esmentat demanem i encoratgem a l’equip de govern perquè impulsi la
participació a la marató del proper dia 27 de maig i, complint amb el lema d’aquest
programa, “que ningú es quedi fora.”
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La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, respon
que des del Govern informa que ja s’està fent aquest encoratjament a la població des
del teixit associatiu i el dia 27, a la plaça de l’Església, es faran diversos actes.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L’IMPORT AMB QUÈ
GUSAM-AIGÜES D’ARENYS SUBVENCIONA L’HOQUEI I SI AQUEST FET
CONTRADIU LES BASES DE SUBVENCIONS A ENTITATS.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Atès que GUSAM-Aigües Arenys de Munt ha subvencionat el club d’Hoquei d’Arenys
de Munt.
Vist que el passat mes de febrer l’equip de govern va aprovar les bases per a les
subvencions a entitats, establint un procés que considerem complex i poc objectiu,
però que en qualsevol cas determina què han de fer les entitats esportives d’Arenys de
Munt per tal d’aconseguir una part dels 4.000€ que s’han destinat en el pressupost
2012 a subvencionar entitats esportives.
Vist que GUSAM-Aigües d’Arenys de Munt ha subvencionat directament al club
d’Hoquei, i a més, l’equip de govern que habitualment informa a la població ha silenciat
oficialment aquesta subvenció.
Per tot plegat demanem a l’equip de govern amb quin import ha subvencionat el club
d’Hoquei a través de l’empresa municipal GUSAM, si considera objectiva aquesta
manera d’atorgar subvencions i si pensa continuar subvencionant entitats al marge del
que van aprovar en les bases per a les subvencions 2012.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, contesta que no és el
Ple de l’Ajuntament qui ha de parlar sobre una activitat de l’empresa municipal, però
comenta que GUSAM no té servei de premsa i per això s’ha fet d’aquesta manera,
aclareix que silenciat no ha estat i que en les xarxes socials s’ha parlat i ell ha
contestat sempre i recorda que les bases de subvencions no afecten a aquest tema i
no s’ha de barrejar el que no toca.
A continuació, diu textualment: “ Responsabilitat social corporativa d'Aigües d'Arenys
i de GUSAM
El concepte de responsabilitat social corporativa és molt ampli i potser molt
desconegut. Moltes empreses l'estan aplicant i cal també aplicar-lo a les empreses
públiques i també a les administracions públiques. La responsabilitat social corporativa
implica el compromís de les empreses, a través de l'aplicació sistemàtica de recursos,
per respectar i promoure els drets de les persones, el creixement de la societat i la
cura de l'ambient. Aquest compromís es tradueix en accions concretes que busquen el
benefici de tots els actors involucrats en les activitats de l'empresa (accionistes,
treballadors, proveïdors, distribuïdors i la comunitat en conjunt), aconseguint un millor
exercici i aconseguint la seva sostenibilitat i la del seu entorn.
Aigües d'Arenys es va crear per gestionar un servei públic i bàsic com és el del cicle
integral de l'aigua. Entre els objectius plantejats en crear aquesta marca, hi ha el de
donar un servei de qualitat, eficaç i eficient i que alhora pugui revertir socialment en
accions i activitats a la població d'Arenys de Munt. Tant en temes de difusió i
sensibilització sobre l'ús responsable de l'aigua, innovant en el servei, cercant fórmules
tarifàries més justes i que motivin l’estalvi d’aigua, així com també externalitzant en
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empreses socials temes com la lectura dels comptadors o el servei telefònic d'atenció
24 h, etc.
Tanmateix, un altre dels propòsits que pot contemplar la responsabilitat social
corporativa és col·laborar puntualment amb el teixit associatiu d'Arenys de Munt i/o en
accions de cooperació internacional. Enguany es va rebre una petició de col·laboració
de l’Hoquei d'Arenys de Munt pel tal que el seu equip femení pogués participar a la
competició europea. Des d'Aigües d'Arenys es va valorar que es tractava d’una bona
opció per anar incorporant la responsabilitat social coorporativa i que aquesta ajuda
pogués servir de prova per a d’altres possibles futures accions i col·laboracions. Per
aquest motiu s'ha fet un conveni de subvenció amb el Centre d'Esports d'Arenys de
Munt, d’una aportació de 2.000 euros. Aquesta aportació comprometia el Centre
d’Esports a posar el logotip d'Aigües d'Arenys a l’equipament de l’equip femení
d’hoquei per a totes les competicions d'enguany.
Per a propers anys el Consell d'Administració estudiarà la manera de poder fer
aquestes col·laboracions per a fets puntuals després de valorar l'esmentada
col·laboració. Aquesta col·laboració pot ser en el poble o, com fan algunes empreses
distribuïdores d'aigua, en la cooperació internacional. Com hem dit al principi, no
només implicant l'empresa, com a entitat jurídica, sinó també els treballadors, els
usuaris (per exemple informant-los de com col·laborar en projectes), els directius,
consell d'administració, junta general, proveïdors...
Les bases de subvencions de l’Ajuntament no afecten a l’empresa GUSAM. “
Així mateix, continua dient que això tindrà un benefici a l’esport i recorda que a la
legislatura passada això també es va fer de forma puntual des del Govern i considera
que els fets puntual s’han de tractar de forma puntual.
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI L’EQUIP DE
GOVERN TENIA CONEIXEMENT DE QUÈ NO FUNCIONA L’ALARMA DE
L’ESCORXADOR ABANS DEL ROBATORI DE L’1 DE MAIG.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Vist que el passat dimarts dia 1 de maig es va tenir coneixement d'un acte vandàlic a
l'Escorxador.
Atès que aquestes instal·lacions municipals tenen una alarma connectada directament
a la Policia local.
Atès que en el Ple del mes de març el grup municipal d’ERC ja va posar de manifest
que a Arenys de Munt no s’havia reunit la Junta Local de Seguretat des de l’any 2007,
quan la normativa especifica que s’ha de reunir anualment, i que els robatoris al terme
municipal d’Arenys de Munt és un dels temes que es tracten en la Junta Local de
Seguretat.
Atès que en el mateix Ple del mes de març l’equip de govern va respondre que la
Junta Local de Seguretat es reuniria a finals de març, i amb la presència del Conseller
d’Interior de la Generalitat.
Vist que en la data que s’ha produït el robatori a l’Escorxador, l’1 de maig, encara no
s’havia celebrat la Junta Local de Seguretat que havia anunciat públicament l’equip de
govern.
Demanem a l’equip de govern si tenia coneixement de si l'alarma no funcionava
correctament o és que no estava connectada, quines mesures emprendran per a què
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aquest fet no es torni a repetir, i per què no s’ha celebrat la Junta Local de Seguretat
presidida pel conseller Felip Puig que van anunciar.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “El
dia del robatori (1 de maig de 2012) l’alarma de l’Escorxador sí que estava connectada
però no va funcionar correctament.
En relació a aquestes deficiències de funcionament del sistema de seguretat cal dir
que l’equip de govern n’estava al corrent i, a data del robatori, es trobava en vies de
solució seguint el següent procés:
A la revisió que va realitzar l’empresa concessionària del servei Plana Fàbrega, es van
detectar una sèrie d’incidències en el funcionament del sistema d’alarma, bàsicament
en quant a l’adequació i funcionament dels sensors de detecció de moviment situats
davant la porta del Punt d’Informació i de la Sala polivalent, així com del sistema de
trucada a la Policia local.
En conseqüència, es va demanar a l’empresa un pressupost per tal de poder corregir
aquestes deficiències detectades, pressupost que un cop presentat ascendia a un
import total de 657,38€.
Per tal de disposar d’aquest import el Regidor va fer la proposta d’incloure aquesta
inversió en la darrera modificació de crèdit, aprovada dilluns 30 d’abril. Malauradament
enmig d’aquest procés es va produir l’incident de dilluns 1 de maig.
Un cop aprovada la modificació i dotada l’aplicació del crèdit corresponent, es farà la
Proposta d’Autorització de despesa per a poder tirar endavant les correccions
necessàries i garantir així l’òptim funcionament del sistema de seguretat del Casal de
joves l’Escorxador.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “La
Junta Local de Seguretat s’ha portat a terme el dia 2 de maig, desprès d’haver-la
convocat ja per tercera vegada.
El Conseller Sr. Felip Puig ens havia manifestat la intenció de voler assistir a la Junta
Local de Seguretat i per això s’havien fet les convocatòries d’acord amb la seva
agenda.
La primera estava convocada pel 23 de febrer, la vàrem haver d’aplaçar pel 30 de
març i de nou per coincidir amb actes que requerien la presència del Conseller a
Barcelona es va posposar per dia 2 de maig.
El dia 26 d’abril vàrem rebre una nova trucada de la Conselleria informant que degut a
la trobada que es feia a Barcelona dels representants del Banc Europeu, el Conseller
no podria assistir a la Junta Local de Seguretat, deixant a les nostres mans la decisió
de seguir amb la convocatòria o tornar-la a aplaçar.
Vàrem decidir no aplaçar més les dates i fer-la tal com estava previst el dia 2 de maig
a les 5 de la tarda.
El Conseller va estar ben representat pel Director General de l’Administració de
Seguretat de la Generalitat, així com el Subdirector de Coordinació de la Policia, els
quals van rebre com tots els presents les explicacions de la memòria de la Policia
Local, així com també la valoració de la seguretat al municipi que va explicar el Cap de
Mossos d’Esquadra de la caserna d’Arenys de Mar, i que va deixar de manifest amb
les seves explicacions i amb una comparativa interanual que al nostre municipi han
baixat les infraccions, tant en els delictes com en les faltes.
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Tot i això, quan als pobles veïns hi ha un increment de fets delictius o hi ha un petit
rebrot com ara està passant, per part de la nostra Policia és fa un reforç del servei per
la nit, en prevenció de possibles robatoris.”
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L'INCENDI A LA
CASETA DE PUNT DE MOSTREIG CONTROL DE LA QUALITAT DE
L'AIGUA DE CONSUM A L'AJUP.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Vist que el passat dijous 26 d'abril va tenir lloc un petit incendi en els quadres elèctrics
de l'estació de mostreig de la qualitat de l'aigua.
Atès que durant aquests dies hem vist molts tècnics de Sorea en el lloc esmentat.
Preguntem a l'equip de govern quina va ser la causa que va originar l'incendi, quins
desperfectes es van ocasionar i si ja s'han esmenat.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment: “La
caseta, principalment de bombeig, és del subministrament d’aigua amb Alta o és
responsabilitat de l’empresa Sorea que en fa la gestió. Probablement per un curtcircuit
es va incendiar la instal·lació.
Cal agrair la feina que van fer i l’esforç, Sorea i Consell Comarcal, que van fer per
reparar els danys i poder restablir el servei de bombeig així com la constant
coordinació amb Aigües d’Arenys per col·laborar en donar el servei. Per tant, cal agrair
a tots els implicats(Sorea, Aigües d’Arenys i Consell Comarcal) la feina feta.”
24. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Sánchez diu que vol aclarir en relació amb l’entrada al Consell
d’Administració que entenien que els estatuts no permetien l’entrada de tots el grups i
per això la demanaven i també formula una pregunta sobre l’aigua: tenint en compte
que l’empresa GUSAM està subjecta al compliment dels temes tècnics en relació amb
els riscos laborals i de seguretat, per què els operaris d’Aigües d’Arenys/GUSAM no
portaven en aquells moments de l’actuació que s’ha tractat i en d’altres actuacions que
li han comentat veïns, l’equipament adequat per poder fer la seva feina amb
seguretat?.
El Sr. Alcalde diu que es respondrà en el proper Ple.
La regidora Sra. Castillo diu que els han informat del veïnat de Torrentbó que tenen un
problema amb l’aigua. Des de fa un temps venien agafant l’aigua dels dipòsits de Tres
Turons d’una forma, entre cometes, il·legal, donat que precisament la presidenta de
Tres Turons ha guanyat un judici al respecte, complint la legalitat, però la situació que
tenen ara és que no tenen aigua potable, per la qual cosa han de consumir dels pous o
bé comprant cubes. La pregunta és si l’Ajuntament pot intermediar en això, o fer una
mediació, donat que va ser SOREA, precisament agafant aigua d’uns contenidors que
no eren els apropiats va ser qui va crear el problema que ara té aquest veïnat. Què pot
fer l’Ajuntament? Què està fent? I si realment hem d’esperar que el conflicte que tenim
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amb Sorea es solucioni, mentrestant que s’ha de fer per què aquests veïns hauran de
comprar l’aigua que han de consumir.
El Sr. Alcalde diu que també es respondrà en el proper Ple.
La regidora Sra. Carreras diu que ja que s’ha celebrat la Junta Local de Seguretat i
que pel servei de premsa haureu vist que ha sortit tres resums de la memòria, ara us
faré lliurament als tres partits de l’oposició d’un llapis de memòria amb la memòria
complerta de l’actuació de la Policia Local de l’any 2011.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.
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