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ACTA NÚMERO 8/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia catorze de juny de dos mil
dotze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, Na Antònia Vila i Paituví, En
Josep Sánchez i Camps, Na Marta de la Iglesia i Formatger, Na Àngels Castillo i
Campos i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M.
Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde diu que ara fa casi un any del Ple de la presa de possessió i felicita a
tots els regidors i regidores i els agraeix la feina pel poble d’Arenys de Munt.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat.
2. PROPOSTA DE DECLARACIÓ COM A BCIL DE L’ESCOLA SANT MARTÍ.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, llegeix la següent
proposta de la Comissió informativa:
“Vist que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm.
1807, d’11.10.1993), regula a l’art. 17 la catalogació de béns immobles, que s'efectua
mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local.
Vist que la competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon
al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i s'ha de dur a
terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha
de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
Vist que en data 17-07-11 el Ple de l’Ajuntament va acordar iniciar els tràmits per a
què l’edifici de l’arquitecte Catà fos declarat Bé Cultural d’Interès Local (en endavant,
BCIL), en base a una moció presentada pel Grup Municipal d’ERC.
Vist que es disposa d’un informe històric, emès pel Sr. Francesc Forn Salvà, que
inclou una avaluació arquitectònica i pedagògica de l’edifici, justificativa per a la seva
inclusió com a BCIL.
La Comissió Informativa proposa l’adopció del següent acord:
_____
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Primer.- Declarar l’edifici de l’escola Sant Martí com a Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL), en base al que determina l’art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català i l’informe emès.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, i als
altres interessats en l’expedient.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El dia 14 de juliol de
l'any passat, tot just començada la legislatura, el grup municipal d'ERC va proposar al
ple la moció per a la celebració del 75è aniversari de l'escola Sant Martí i la declaració
de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) de l'edifici escolar.
Va ser la primera moció d'aquest mandat que va presentar el grup municipal d'ERC i
es va aprovar per unanimitat, cosa que fa que n'estiguem molt orgullosos.
Durant tot aquest curs, la direcció de l'escola, claustre de mestres, pares, alumnes i
exalumnes, ens han fet gaudir d'un munt d'activitats lúdiques i culturals, per a celebrar
aquest esdeveniment.
Ja a la recta final de la celebració d'aquest important aniversari per al nostre poble,
ens arriba la proposta de declaració BCIL de l'escola Sant Martí, de la qual cosa
n'estem molt satisfets.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Patrimoni cultural
és l'herència cultural pròpia del passat, amb la qual un poble viu el present i transmet a
generacions futures.
Les entitats que identifiquen i classifiquen determinats béns com a rellevants per a la
cultura d'un poble, d'una regió o de tota la humanitat, vetllen també per la protecció
d'aquests béns, de manera que siguin preservats degudament per a les generacions
futures i que puguin ser objecte d'estudi i font d'experiències emocionals per a tots
aquells que els facin servir, gaudeixin o visitin.
Per tant, amb aquesta Proposta es vol donar protecció a una escola que forma part del
nostre patrimoni cultural català, que forma part de diverses generacions del nostre
poble, de la vida dels nostres fills i que és una de les riqueses més valuoses d’Arenys
de Munt.
Cal, una vegada més, agrair-ho al seu arquitecte, el Sr. Enric Catà que ens la va
construir entre els anys 1933 i 1937.
Des del PSC d’Arenys de Munt votarem a favor de la proposta perquè aquest fet no
tan sols ens donarà un reconeixement cultural sinó pel reconeixement que nosaltres li
devem pel patrimoni personal i no tangible que hem viscut.
Moltes gràcies.
El PSC votarà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que és una bona proposta però
s’abstindran degut al que diu el punt 2 de la proposta.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “És una bona notícia,
malgrat ja era un edifici protegit per ser un equipament i ara té una protecció extra.
Aprofitem des de CiU per felicitar a l’Escola Sant Martí, al professorat, a l’AMPA, a la
gent que va col·laborar, en definitiva a tota la comunitat educativa per la celebració
_____
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dissabte passat del sopar de les promocions del 75è aniversari i per tots els actes i
accions que han fet en motiu d’aquest aniversari tant assenyalat. Un esforç comú com
aquell esforç que els arenyencs i arenyenques de l’època van fer i que creien en un
futur millor pels seus descendents entre els quals hi som molts de nosaltres. Llàstima
que aquell somni d’un Arenys de Munt i una Catalunya millor va quedar estroncat per
la guerra civil i els obscurs anys de la dictadura. Però igual com després de la
tempesta torna a sortir els sol tornem a tenir uns temps de pau i democràcia. Potser en
manca una mica de llibertat. La llibertat del poble català tal com la desitjaven els
arenyencs i arenyenques de fa més de 75 anys quant van decidir fer l’escola.
Acabo com he començat una bona notícia i un bon reconeixement a tothom que ha fet
possible l’escola i els seus 75 anys de docència.”
El Sr. Alcalde diu que l’edifici de l’escola Sant Martí és un edifici important que es va
fer en uns temps convulsos, com van ser els de la República i el final, al principi de la
guerra, però que reflecteix molt perfectament l’esperit republicà d’aquella època i
aquells canvis, aquella innovació, que es pretenia inculcar a la societat. És un edifici
que ha acabat marcant a tota la població i hi ha molta gent que ha passat per l’escola
des de l’any 37, que va ser el moment en el que es va inaugurar i això ho vam poder
veure el passat dissabte en la festa del 75è aniversari que es va realitzar, en què van
passar moltíssima gent, molts exalumnes, alguns que, fins i tot, van participar en el
primer moment en què es va obrir l’escola a l’any 37, com he dit abans. Per tant, és
una satisfacció poder portar avui aquesta proposta a ple i que pugui ser aprovada i que
tingui aquesta catalogació de bé cultural d’interès local un edifici emblemàtic del poble
d’Arenys de Munt.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na 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.
3. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE
DEIXALLERIA REALITZADA PELS MUNICIPIS D’ARENYS DE MAR I SANT
ISCLE DE VALLALTA A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT, AIXÍ COM
EL CONVENI REGULADOR.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, la Sra. Vázquez, llegeix la proposta
de la Comissió Informativa:
“Considerant que l’art. 52 del Text Refós 1/2009 de la llei de residus determina que els
ajuntaments de més de 5.000 habitants han de prestar, de forma obligatòria, el servei
de deixalleria.
Atès que el 23/05/00, els Ajuntaments d’Arenys de Mar i d’Arenys de Munt van signar
un conveni de cooperació per l’establiment i prestació del servei de deixalleria, pel qual
_____
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Arenys de Mar va finançar el 68% de les obres i Arenys de Munt el 32%, iniciant-se el
servei el 29/07/2000.
Atès que des del gener de 2002, el Consell Comarcal del Maresme ha realitzat la
gestió del servei de la deixalleria mitjançant un conveni de delegació signat l’1/12/2001
i al qual es va adherir l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta el 21/05/2008.
Vist que els Ajuntaments d’Arenys de Mar, d’Arenys de Munt i de Sant Iscle van
denunciar el conveni per la gestió de la deixalleria que es ve realitzant per part de
Consell Comarcal a data 30/06/2012 i que per donar continuïtat al servei han acordat
que, mitjançant un conveni de delegació de competències, sigui l’Ajuntament d’Arenys
de Munt qui realitzi aquest gestió per trobar-se la deixalleria al terme municipal
d’aquesta població i,
Amb la finalitat de millorar l’eficiència en la gestió i prestació del servei de deixalleria i
vist el que determinen l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local sobre la delegació de competències.
Considerant que s’ha redactat un conveni entre els tres ajuntaments en el qual es
determinen els paràmetres tècnics, jurídics i econòmics necessaris per la prestació del
servei i,
Havent-se emès els informes de secretària al respecte d’aquest tema i,
Considerant el que determina l’art. 52. 2 h) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya pel qual es determina que correspon al Ple acceptar la
delegació de competències feta per altres administracions públiques per majoria
absoluta, segons determina l’art. 114.3 e) del mateix cos legal.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la delegació de la competència per la gestió del servei de deixalleria
municipal situada al Torrent d’en Puig s/n d’Arenys de Munt, acordada pels Plens dels
Ajuntaments d’Arenys de Mar en sessió de data 16/05/2012 i de Sant Iscle de Vallalta
en sessió de data 29/05/2012 amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’expedient
d’establiment del servei públic de deixalleria acordada per aquest últim Ajuntament,
data en la qual entrarà en vigor aquesta acceptació.
Segon.- Aprovar el text del Conveni de delegació de competències per a la gestió de la
deixalleria entre els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de
Vallalta, que figura a l’expedient i que forma part del mateix a tots els efectes legals.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per comprovar que els documents són els
necessaris per portar a termini el present acord i per la signatura del conveni de
delegació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle pel seu
coneixement i als efectes oportuns.”
_____
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El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “En aquest Ple tenim
tres punts relacionats amb la deixalleria i GUSAM. Agraïm poder-los tractar per
separat, perquè des del grup municipal d’ERC seran argumentats diferentment i amb
sentit de vot diferent. Aquesta és una delegació de competències estranya, ajustada a
la normativa, però estranya: el “soci majoritari”, l’ajuntament d’Arenys de Mar que té
més “accions” delega les competències al “soci minoritari” que és l’ajuntament
d’Arenys de Munt, que ho encomana a GUSAM... Des d’ERC en farem el seguiment
corresponent.
És bo cooperar entre ajuntaments i també seria bo cooperar entre grups municipals.
En aquest Ple, per exemple, només per a aquest punt de l’ordre del dia el Grup
Municipal d’ERC hem hagut d’anar a fer una quarantena de fotocòpies perquè amb la
seva manera d’entendre la qualitat democràtica en la gestió municipal no poden
enviar-nos un correu electrònic amb els documents, com feia l’anterior alcalde. Tenen
tota la legalitat a favor seu, qui mana, mana, però és una qüestió de formes.
Com en el cas que ens ocupa, la delegació de competències té l’informe favorable de
les secretaries dels ajuntaments implicats, entenem, doncs, que és legal. I quant a
formes, tothom ho pot jutjar de la manera que ho consideri oportú, només faltaria. Ara,
des d’ERC ens limitem a fer-ne un breu relat: CUP té 4 regidors de 13, contracta per a
GUSAM un membre de CUP com a “Responsable de GUSAM ambiental”, encarrega a
aquest càrrec de confiança l’estudi de la deixalleria, l’estudi-proposta conclou que si ell
mateix porta la deixalleria el servei serà millor i hi haurà un estalvi que quantifica en
14.400,00 €, aquest informe és el que passen als altres ajuntaments per a què
deleguin la competència.
Tothom pot jutjar l’objectivitat, transparència i les formes d’un procés que podem
sintetitzar en tres passos: ets un tècnic mediambiental de CUP i et contracto a dit a
GUSAM, t’encarrego un informe per justificar la gestió de la deixalleria i aquest informe
conclou que la deixalleria funcionarà millor si la porta GUSAM. Des d’ERC no
compartim aquestes formes, ja ho saben, i ens abstindrem en aquest punt.
I quant al contingut de l’informe “Estudi sobre la forma més econòmica de prestar el
servei de deixalleria” del 2 de febrer de 2012, extens, hi ha alguns elements que volem
apuntar ara: a l’informe quantifiquen “fugues” de material, fugues que indiquen que es
produeixen amb la “connivència” dels responsables actuals de la deixalleria, una
“acusació” dura per formar part d’un informe tècnic. Per altra banda, la tarifa per als
usuaris comercials, allò que hauran de pagar els industrials i comerciants d’Arenys de
Munt quan facin servir la deixalleria, no està definida ni orientativament en l’informe.
Malgrat no estar definida la tarifa, arriben a la conclusió que hi haurà un estalvi de
14.400,00 € si ho porta GUSAM en relació al cost de si la deixalleria la gestiona a
través del Consell Comarcal, com ha estat fent des de l’any 2002 fins ara.
Si en el torn de rèpliques consideren oportú valorar les formes i explicar què ha costat
aquest informe o quant hauran de pagar els comerciants i industrials per utilitzar la
deixalleria, els escoltarem amb atenció.“
La Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En primer lloc voldria fer unes
consideracions de tipus tècnic i jurídic que ens preocupen i que ens fan tenir dubtes
sobre aquesta proposta, sobretot tenint en compte que aquesta concessió ha variat en
el temps i en la forma.
Inicialment ens havíeu dit que seria una concessió per un any i ara proposeu tres anys.

_____
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L’apartat 7 de l’article 10 de la Llei 26/2010, diu que només es podrà encarregar la
gestió d’una activitat quan l’empresa municipal tingui la condició de mitjà propi de
l’Ajuntament que fa l’encàrrec, de conformitat amb el que disposa la dita legislació.
I la pròpia llei defineix com a entitats que tinguin la condició de mitjà propi aquelles
que:
a) Tinguin capital integrament públic.
b) Que la seva activitat principal sigui donar serveis a l’Ajuntament.
c) Que l’Ajuntament exerceixi un control sobre ella com si es tractés d’un servei
del propi Ajuntament.
d) Que en l’objecte social de l’empresa municipal es faci constar de forma
expressa que es tracta d’un mitjà propi de l’Ajuntament.
Per tant:
L’Ajuntament d’Arenys de Munt podria encarregar la gestió del servei de deixalleria a
GUSAM si aquesta compleix els requisits anteriors i només per la seva part de la
gestió.
És a dir, l’Ajuntament d’Arenys de Munt pot fer l’encàrrec de gestió a GUSAM.
Però l’Ajuntament d’Arenys de Munt no pot encarregar la gestió d’una competència
delegada per l’Ajuntament d’Arenys de Mar i l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
perquè GUSAM no és un mitjà propi d’aquests dos Ajuntaments.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt en tot cas hauria de licitar un contracte de servei o de
gestió de serveis públic (en funció de si cedeix el risc d’explotació al contractista).
Tampoc és possible que els Ajuntament d’Arenys de Mar i de l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta encarreguin la gestió directament a GUSAM perquè no són mitjans
propis dels respectius Ajuntaments.
Amb la qual cosa s’arriba a la conclusió que la delegació de competències a favor de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt és crear una cortina de fum per adjudicar a dit un
contracte administratiu a GUSAM.
Finalment, en l’expedient no consta i per tant es desconeix si l’empresa GUSAM
compleix amb els requisits legals del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i normativa de
desenvolupament i del Reial decret – llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents
en matèria de medi ambient, per poder exercir l’activitat de gestor del servei de
deixalleria.
Per aquests motius que ens creen unes aclaparadores dubtes, el Partit dels Socialistes
votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas diu que el grup PP no veu les avantatges que pot tenir donar les
competències a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, ja que això comporta que perdem
avantatges econòmiques envers els pobles veïns. Com s’ha arribat a la reducció de les
despeses fixes si l’únic que surt beneficiat és l’Ajuntament d’Arenys de Mar d’un 68 a
un 60,43 % ? On està aquest diferencial, doncs, ja que som molt bons assumim un %
nosaltres i St. Iscle. Quina avantatge veuen econòmica? No, és tot el contrari. Per tant,
no entenem res de res. Estem esperant una resposta lògica i coherent. Per tant, en no
entendreu i a l’espera d’una resposta que requereix com s’ha arribat a assumir això.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Només per dir que la
nostra intervenció la farem a l’últim punt, ja que des del grup CiU sí que entenem que
els tres punts es poden tractar en un de sol.”
_____
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La regidora Sra. Vázquez comenta que el que diu la regidora senyora Castillo, és la
seva opinió sobre el servei i la gestió, l’encàrrec de l’informe s’ha fet a la GUSAM, no a
un tècnic extern, les tarifes es passaran en quan es tinguin. També li diu que el
procediment d’acceptar la competència és legal, sinó no es faria i al Sr. Planas li diu
que si mira els números, no hi ha cap pèrdua i els números queden igual.
El regidor Sr. Rabasseda diu que això de posar un barret ara som ajuntament, ara som
GUSAM s’hauria d’anar oblidant, ja que són un mitjà de l’Ajuntament; també agraeix
que es facin servir les tarifes però sense conèixer-les primer, no entén l’estalvi.
La regidora Sra. Castillo diu que els seus serveis jurídics els hi diuen una altra cosa i
no li han contestat allò de la gestió de residus.
La regidora Sra. Vázquez diu que GUSAM no gestiona residus, això ho fan les
empreses que fan la recollida de cada material, l’empresa municipal gestiona la
deixalleria.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch 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 En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP i un vot en contra de la regidora Na
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL
SERVEI DE DEIXALLERIA.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la següent
proposta:
“Vist que conjuntament a l’acceptació de la delegació de la competència del servei de
deixalleria per part dels ajuntaments d’Arenys de Mar de data 16/05/2012 i Sant Iscle
de Vallalta de data 29/05/2012, s’ha proposat l’aprovació d’un reglament regulador del
servei, el qual també ha estat aprovat pels dos ajuntaments delegants,
Considerant que el reglament contempla les condicions d’ús de la deixalleria per part
dels tres municipis, així com les relacions entre els titulars del serveis, els gestors i els
diferents usuaris definint dret i obligacions en el marc del Decret 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora dels Residus,
Considerant, així mateix, que els municipis tenen potestat reglamentària en temes de
la seva competència, conforme determina l’art. 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i que el procediment ve determinat en l’art. 178 del mateix cos legal,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
_____
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Primer.- Aprovar inicialment, conforme determina l’art. 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Reglament regulador del servei de deixalleria municipal d’Arenys
de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta que figura a l’expedient i del qual forma
part a tots els efectes.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant un termini de trenta dies al BOP, al
tauler d’edictes i al web municipal per tal que els interessats puguin presentar
al·legacions o suggeriments al mateix.
Tercer.- Que en el cas que no hi hagi reclamacions o suggeriments en cap dels tres
ajuntaments que han realitzat l’aprovació inicial d’aquest reglament, aquest esdevindrà
definitiu i es realitzarà la publicació íntegra del mateix al BOP. Aquest reglament
derogarà qualsevol altre que estigués vigent a la data d’entrada en vigor del nou text
legal.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d'ERC
sempre ha donat molta importància als temes mediambientals, i sempre defensarem
les polítiques encaminades a afavorir el reciclatge, la reutilització i la reducció dels
residus.
Només el Reglament regulador del servei de deixalleria consta de 23 pàgines, que ens
haguéssim pogut estalviar en paper i tòner, altament contaminant, si haguéssim rebut
la documentació per correu electrònic.
Votarem a favor d'aquest extens reglament, ja que considerem que pot ser una eina
molt útil en la gestió de la deixalleria.“
La regidora Sra. Castillo, en nom del PSC, diu textualment: “Aquest Reglament
sembla haver estat aprovat entre tots tres ajuntaments per la prestació del servei
mitjançant una delegació de competència que tal com he explicat en el punt anterior no
pensem que s’hagi fet correctament.
Des d’aquest punt de vista no podem aprovar un Reglament en què no haguem estat
d’acord prèviament en la forma de fer aquesta delegació, per fer el servei una empresa
municipal.
Sí que haig de dir però, que caldrà fer un seguiment exhaustiu dels processos,
manteniment, neteja, gestió contractació, etc. a fi que realment es porti a la pràctica
amb eficàcia i eficiència tot allò que recull aquet Reglament.
Sovint queda molt ben posat en un paper però a la pràctica pot ser diferent.
Els reglaments són per complir-los i per revisar-los.
Els socialistes estarem pendents.
Votarem en contra. Gràcies.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el grup PP s’abstindrà seguint
l’argument anterior.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En
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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; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP i un vot en contra de la regidora Na Àngels
Castillo i Campos, del grup PSC.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI
DE LA DEIXALLERIA A GUSAM SA I DEL CONTRACTE PROGRAMA.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la següent
proposta:
“Havent-se delegat pels Plens dels Ajuntaments d’Arenys de Mar en data 16/05/2012 i
Sant Iscle de Vallalta 29/05/2012, la competència de gestió del servei de deixalleria en
l’Ajuntament d’Arenys de Munt qui, d’acord amb l’Acord II.I del conveni de delegació de
competències per a la gestió de la deixalleria podrà utilitzar qualsevol de les formes de
gestió de serveis públics locals previstes als articles 249 a 257 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Tenint en compte que, desprès d’haver-se considerat entre els tres municipis diverses
opcions de gestió, s’ha optat per fer-ho de forma directa a través de l’empresa de
capital íntegrament públic GUSAM SA, essent aquesta una de les formes previstes
legalment, mitjançant l’aprovació d’un encàrrec de gestió segons la normativa de l’art.
10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’art. 15 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Considerant que s’ha justificat a l’expedient que aquesta forma de gestió és la més
econòmica i eficaç pels tres municipis.
Vist que l’empresa municipal GUSAM SA té, dins el seu objecte estatutari, segons
l’article 2 n): “ La gestió, explotació i administració de qualsevol servei municipal, ja
sigui de prestació obligatòria o voluntària per part de l’Ajuntament”.
Vist que l’encàrrec s’ha de definir a través d’un conveni o contracte-programa,
Vista la proposta formulada per la regidora de Medi Ambient i vistos els informes
emesos al respecte per la Secretària i per la Intervenció municipals en data 4/06/2012 i
7/06/12 respectivament,
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Encarregar a l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA, a partir de
què aquest acord esdevingui ferm, la gestió del servei de deixalleria dels municipis
d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta en les condicions que figuren
en el contracte programa i els seus annexos que integren l’expedient i formen part
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d’aquest acord a tots els efectes. Aquest encàrrec té una durada de tres anys segons
el conveni de delegació de competències aprovat pel tres ajuntaments.
Segon.- Autoritzat una despesa de 90.653,98 euros anuals, que pels tres anys sumen
271.961,94 €, amb càrrec a la l’aplicació 31.162.44900 del pressupost municipal,
segons el següent detall:
Anualitat

Import

2.012

45.326,99 €
90.653,98 €
90.653,98 €
45.326,99 €
271.961,94 €

2.013
2.014
2.015

Tercer.- Donar publicitat del present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament en compliment del que determina l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la comprovació dels documents necessaris
per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del contracte
programa.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que aquest és l’últim punt i diu que
s’han mirat l’expedient i també se l’han hagut de fotocopiar i se’ls hi podria enviar per
mail per estalviar paper; com han dit, ja han examinat l’expedient i l’informe està ben
estructurat però té punts febles. A més, es considera a GUSAM jutge i part, ja que si
t’encarreguen un estudi per portar un negoci diràs que ho fas genial, segurament sigui
així però el paper ho aguanta tot, a més a GUSAM se li estan donant noves activitats i
pot ser difícil de portar per la pròpia empresa. El contracte programa sembla
jurídicament correcte i el compliment de la normativa sectorial s’ha de fer complir i si
no està solucionat ja es farà, també s’han inclòs les recomanacions de la Diputació de
Barcelona, com seguretat o més personal, però els hi sembla massa precipitat passarho a GUSAM.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La meva
argumentació serà més extensa que en els punts anteriors a fi que s’entengui millor el
sentit del nostre vot.
Cal tenir en compte algunes consideracions tècniques:
En l’expedient figura una informe tècnic que ha fet la Diputació de Barcelona sobre
l’estat actual de la deixalleria valorant positivament o negativament la seva eficiència
en diversos aspectes.
Evidentment, el que tindria que resoldre la nova gestió seria doncs tot el que funciona
malament.
Analitzem resumidament doncs allò que funciona bé:
• La despesa corrent en deixalleria per habitant
• La despesa corrent per cada kg de residus gestionat
• La senyalització per arribar-hi
• El funcionament en general
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• L’admissió de residus
• La prevenció i seguretat en relació a incendis
Analitzem ara també resumidament que funciona malament ( els més transcendents )
• L’aspecte: el residus dipositats a l’exterior de la instal·lació
• Els contenidors desbordats i rovellats. Reubicar-los.
• La mobilitat: no hi ha senyals per a la circulació de vianants
• La sensibilització: fer-ne difusió, regularitzar visites escolars
• Falta cubeta de seguretat per l’oli vegetal.
Bé, tot això que és substancialment millorable, no ho ha resolt l’adjudicació bàsicament
perquè el projecte no preveu inversions.
Hem buscat el detall dels números i no els hem trobat.
Per tant, estarem amb una gestió a tres anys sense inversió en un equipament que ja
tindrà 15 anys.
Per tant, aquesta adjudicació no solucionarà els problemes més transcendents de la
deixalleria segons l’auditoria feta per la Diputació i adjuntada a l’expedient.
En tot cas en solucionarà d’altres particulars de l’empresa a qui ho volen vostès
adjudicar directament.
Altres consideracions
1. La no convocatòria d’un concurs públic impedeix, entre altres, coses:
a. Que no sabrem mai si aquesta és la millor oferta econòmica i de gestió
per al nostre poble ( en definitiva el que hem de defensar els aquí
presents ).
b. Que no sabem si en cas de concurs de les altres poblacions, l’oferta de
la GUSAM seria aquesta o una millor ( la competència fa miracles ).
c. Que estem privant que alguna empresa d’Arenys de Munt accedeixi a la
licitació. Per cert, ara recordo nombroses intervencions d’alguns aquí
presents ( govern i oposició ) demanant que es tinguin en compte els
interessos dels nostres emprenedors i dels nostres ciutadans aturats.
d. On queda la possibilitat d’incentivar a crear Cooperatives?
e. Per què no es contempla la possibilitat de treballar per a nous
emprenedors d’Arenys de Munt?
f. Entenem, doncs, que no es respecta el principi d’igualtat d’oportunitats
al que tothom té dret ni la defensa dels interessos econòmics i socials
dels nostres veïns/es d’Arenys de Munt.
g. Quina experiència té la GUSAM en gestió de deixalleries? Vostès no
ens proposem cap més opció que GUSAM, per què?
Altres qüestions:
En la documentació que ens ha facilitat l’Equip de Govern, per cert en format paper,
del qual hem hagut de fer 232 fotocòpies (multiplicat x 2= 464 fotocòpies i si sumem al
PP serien 696 fotocòpies) amb la conseqüent despesa en tòner, paper, llum i hores,
però això no deu ser despesa per a vostès.
La qüestió és que ens fan arribar uns números segons un informe elaborat per
GUSAM, que és precisament part actora en tot el procés. I es clar, ens preguntem on
és la credibilitat i la pluralitat.
Els números presentats, insistim, són presentats per GUSAM, qui des d’una posició de
privilegi deixa en evidència la resta d’opcions sobre un principi d’economia.
Es dóna per fet que l’única solució és GUSAM.
Tenim la impressió que a darrere hi ha una decisió política pactada.
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Perquè és clar: el president de l’empresa pública d’Arenys de Munt és de la mateixa
formació política dels consistoris d’Arenys de Mar i Sant Iscle, que són les altres parts
implicades.
Què poden pensar els partits de l’oposició d’aquests pobles i els seus vilatans d’una
concessió gairebé “a dit” d’un servei públic?
Un altre fet:
. De moment no podem entrar a formar part del Consell d’Administració de GUSAM.
Encara que en el Ple anterior van donar a entendre que hi havia aquesta possibilitat i
desprès a la reunió de Junta General ens van dir que no.
Vostès pretenen que nosaltres i la resta de l’oposició votem a favor d’una concessió
que, menys transparent, ha estat de tot, ja que ens vàrem assabentar de les converses
amb els altres Ajuntaments implicats per la premsa.
En un acte de menysteniment –per no dir una altra cosa, com falta de respecte- van
anar a parlar amb l’oposició d’Arenys de Mar per explicar-los la gestió d’aquest servei i
fins un mes després no ens ho van explicar a l’oposició d’Arenys de Munt.
I a més, negaven inicialment que ho haguessin fet quan estava penjat al web de radio
Arenys de Mar.
Vostès volen que fem un acte de fe i que ens creiem els números que ens presenten
sense valorar amb més detall altres opcions.
Vostès volen vendre que hi ha partits de l’oposició que volen entrar al Consell per
aprofitar-se del “bon moment d’expansió” que viu l’empresa pública.
. La realitat és ben diferent: volem tenir accés a la informació de manera transparent
per poder donar la nostra opinió i aportar opcions, si és que ens deixen. Nosaltres
volem sumar, i vostès?
I finalment, segons s’ha informat per part del govern, la voluntat del govern de retirar la
concessió a l’actual gestor, que és el Consell Comarcal, és precisament la mala gestió
del servei.
1. Per cert, el conseller Comarcal encarregat de controlar aquest servei en el
Consell Comarcal resulta que és també el President de l’empresa publica
d’Arenys de Munt a qui es vol adjudicar a dit la nova gestió de la deixalleria.
2. Home, traiem una concessió per mala gestió al Consell Comarcal i
l’adjudiquem a una altre entitat presidida per la mateixa persona !
3. Segurament penseu que això és transparència, eficàcia i eficiència.
Jo penso que no, i sinó perquè aquesta persona no solucionava els
problemes des del Consell Comarcal?
Tot plegat un cúmul de malabars i despropòsits.
El PSC creu que aquest acord no defensa de la millor manera possible els interessos
econòmics i socials del nostre poble.
El PSC creu que aquest acord no és un exemple de transparència que ha de donar
l’administració pública.
El PSC creu que aquest acord no resolt les mancances tècniques reals i importants de
la deixalleria.
El PSC, sense posar en dubte la competència i professionalitat de cap funcionari, té
seriosos dubtes de que ho estiguin fent bé.
El PSC, pel bé d’Arenys de Munt, es mantindrà alerta de tota la gestió, el funcionament
i els procediments, però no podem ser còmplices i per tant no podem donar suport a
un encàrrec que neix coix de transparència i de democràcia.
Per tot això, votarem en contra.”
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El regidor Sr. Planas, en nom el grup PP, diu que el PP continua pensant que GUSAM
està assolint massa competències i pensen que seria millor que ho fes el Consell.
S’abstindran.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des de CiU donem
total suport a la concessió de la gestió de la deixalleria a l’empresa municipal GUSAM.
Hi ha hagut un treball intens per part dels tècnics i regidors/es dels Ajuntaments
d’Arenys de Mar, de Sant Iscle i d’Arenys de Munt lloc on està ubicada físicament la
deixalleria.
S’ha estudiat la proposta de l’empresa GUSAM per portar a terme la gestió de la
deixalleria mancomunada en unes condicions millors de les que havia ofert fins ara el
Consell Comarcal.
S’ha hagut de redactar el conveni de delegació de competències entre els tres
ajuntaments, així com elaborar el reglament regulador del servei.
Per tot això ens alegrem de que la feina feta permeti començar per un període de tres
anys aquesta gestió que ben segur donarà un millor servei al ciutadà i de la qual en
sortirem tots més beneficiats.
Com a tot servei que comença des de CiU donem a l’empresa GUSAM un marge de
confiança ja que és en el funcionament del dia a dia on es veu les mancances o els
encerts de la gestió.
Donem l’enhorabona pel treball efectuat a totes les persones que hi han intervingut i
no oblidem que és un pas més en la línia del mancomunar per buscar un millor
rendiment als molts serveis que des de els ajuntaments es donen a la població.”
La regidora Sra. Vázquez diu que els resultats de l’auditoria seran tinguts en compte i
s’incorporaran. Respecte a la trobada amb Arenys de Mar, explica que va ser perquè
ells tenien el Ple abans i que ja es van disculpar i que això ja se’ls hi va dir
anteriorment, però si el que vol és que figuri a l’acta, ara ja ho té.
El regidor Sr. Molons diu que li sembla curiós això de què hi ha un contuberni de CIU
per assumir competències, sap que al Ple d’Arenys de Mar també va sortir el seu nom;
també vol explicar que l’antiga gestió va fer que només quedin 11 ajuntaments al
Consell Comarcal i ara s’estan replantejant una gestió integral. Els serveis del Consell
no tenen sentit si els ajuntaments no estan contents i qui més ha batallat per tot això
ha estat un regidor del PP d’Arenys de Mar.
La regidora Sra. Castillo diu que és un fet que es va anar primer a l’oposició d’un altre
ajuntament i això fa mal a l’oposició municipal. No ha nomenat a ningú, només ha
parlat del càrrec, ja que diferència persones i càrrecs, a més, l’actual càrrec tampoc ha
fet res en la millora de la gestió.
El regidor Sr. Molons diu que al Ple d’Arenys de Mar es va dir el seu nom i el seu
cognom; en els últims temps s’ha intentat fer una petita millora però el gestor no ha
col·laborat i ara es tracta de fer un servei integral i s’ha posat de manifest a tots els
regidors de tots els colors de medi ambient del Maresme.
La regidora Sra. Castillo diu que parlem d’Arenys de Munt i no d’Arenys de Mar.
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El Sr. Alcalde diu que agraeix a ERC i al PP la seva votació i pensa que estem davant
d’una decisió estratègica important i que els vilatans veuran beneficis a molt curt
termini. A més, una proposta que tots els grups feien era que portar deixalles podia
comportar bonificacions a les escombraries i és possible que ara es pugui fer.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch 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 En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC i PP i un vot en contra de la regidora Na
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
6. PROPOSTA
D’AIXECAMENT
DE
LA
SUSPENSIÓ
DESENVOLUPAMENT DE LA UA10 RAMBLA EIXAMPLE.

DE

El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que la modificació del Pla General referent a la Unitat d’Actuació número 10,
Rambla de l’Eixample, ja ha esta aprovada definitivament per la Comissió
d’Urbanisme, en data 15/12/11 i publicada en el DOGC de data 27/02/2012, data des
de la qual és vigent,
Atès que en data 2/04/2009, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del grup CUP, va
acordar suspendre la gestió urbanística encarregada a GUSAM SA pel
desenvolupament d’aquesta unitat d’actuació,
Atès que ara és necessària l’aprovació de la modificació del projecte de reparcel.lació i
d’urbanització que donin compliment al Pla General i això s’ha de fer a través de
l’administració actuant,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aixecar la suspensió del desenvolupament de la Unitat d’Actuació número 10
del Pla General d’Ordenació d’Arenys de Munt, Rambla de l’Eixample, des de
l’endemà de l’aprovació d’aquesta acord i continuar amb els treballs de redacció de la
modificació del projecte de reparcel.lació i d’urbanització.
Segon.- Notificar la present resolució a GUSAM SA, a la propietat i a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per tal que en tingui coneixement.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Amb l’aixecament
d’aquesta suspensió ALISEDA, l’empresa propietària dels terrenys i edificacions
d’aquesta UA10, podrà continuar i acabar els tràmits de gestió urbanística. La UA10
quedarà a punt per edificar-hi, si el propietari ho considerés oportú. Cosa que veiem
molt improbable en la situació actual. En qualsevol cas, ens sembla bé que s’avanci en
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la tramitació urbanística d’aquesta UA pels següents motius: perquè les dues cases de
Can Globus, Villa Josefa i Mas Talleda, acabaran a nom de l’ajuntament (i esperem
que es vetlli pel seu estat de conservació millor que fins ara), perquè GUSAM podrà
reprendre els treballs de reparcel·lació i perquè l’aparcament de Can Globus es podrà
continuar utilitzant com fins ara, aspecte que agrairem que ens confirmin en el torn de
rèpliques. Hi votarem a favor.“
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que donarà el seu vot favorable si no es
produeix l’enderroc de les masies.
El regidor Sr. Molons, en nom del Govern, diu textualment: “Un pas més en aquest
procés. Ara el tràmit torna a l’empresa GUSAM que és l’administració actuant.
Ara es podrà, tal com ens demana la propietat, acabar els tràmits urbanístics fent la
reparcel·lació nova, el nou projecte de reparcel·lació, protegir les edificacions i
desenvolupar l’espai.
Una altra bona notícia doncs.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA GENERAL RELATIVA A LA ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA A9.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que la CTUB, en sessió de data 31/05/12, ha acordat aprovar definitivament la
modificació del Pla General de la zona industrial aïllada, clau A9, en l’illa definida pel
Torrent d’en Puig, c/ Hostal del Sol, c/ Can Barbeta i c/ Taxonera i supeditar la
publicació al DOGC a la presentació, per part de l’ajuntament, d’un Text refós que
incorpori les tres prescripcions següents:
1.1 Cal, o bé excloure la regulació específica de l’àmbit de Punto Nuevo i Can
Victoriano i remetre-la a la regulació genèrica de la clau 9.1, o bé aportar la
documentació acreditativa de la tramitació de l’Estudi de detall de Can
Victoriano i refondre l’ordenació d’aquests sòls al planejament general, tot
incloent-la al plànol 3b.
1.2 Cal afegir al primer punt de l’article 85.2 la condició segons la qual en
edificacions de nova planta, quan es pretengui adossar-les a límits laterals, el
projecte demostri que la proposta aportada millora el conjunt edificat i no
genera una distorsió sensible en l’entorn.
1.3 Cal supeditar la consolidació d’alçàries superiors a 11m a la justificació
funcional i productiva associada a la naturalesa de l’activitat que es desenvolupi
i cal afegir a l’article 85.7, pel que fa a l’existència d’elements tècnics que
sobrepassin el perfil regulador, que en cap cas podran superar els 16m.
Havent-se redactat el document que inclou l’estudi de detall de zona de Punto Nuevo i
la modificació dels articles 85.2 i 85.7 en la línia indicada per la Comissió d’Urbanisme,
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Considerant que es tracta d’un document merament formal i la competència per
l’aprovació del mateix correspon al Ple, de conformitat amb l’apartat c) de l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el document del text refós de la modificació del Pla General (POUM)
d’Arenys de Munt, a la zona industrial aïllada A9, en l’Illa definida pel Torrent d’en
Puig, c/ de l’Hostal del Sol, c/ de Can Bernat i c/ Tatxonera, redactat per l’arquitecta
assessora municipal.
Segon.- Tramitar el document a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
com a òrgan competent, per a què, si s’escau, realitzi la publicació del mateix al
DOGC.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “La CTUB del passat
5 de juny va aprovar definitivament aquesta modificació puntual del Pla General,
aprovació definitiva supeditada a la publicació al DOGC i a la presentació d’aquest text
refós. Aquest expedient no ha d’anar una altra vegada a CTUB, cosa que celebrem.
Des d’ERC sempre ens hem manifestat a favor a no posar traves a l’establiment
d’aquesta empresa al polígon industrial d’Arenys de Munt, posicionament que no
sempre han mantingut altres formacions polítiques d’aquest consistori. Ens n’alegrem
que s’acabi aquest expedient i hi votarem a favor .”
El regidor Sr. Planas, en nom del PP, diu que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del Govern, diu textualment: “La Comissió d’Urbanisme
va aprovar el tràmit fet per l’ajuntament d’Arenys de Munt i responent a les nostres
peticions de protecció de la zona industrial al sector de Can Victoriano. Per mantenir
l’homogeneïtat del sector ens va recomanar de fer aquest afegit i acabar el tràmit en el
text refós. Això ens assegura normativament que les naus que queden per construir a
la zona o bé possibles modificacions de les mateixes respectaran l’alçada. Malgrat és
un tràmit més, creiem que és molt important assegurar aquest fet doncs és el sector de
la nostra zona industrial que es veu més al ser l’entrada al nostre poble quant es ve
d’Arenys de Mar. “
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA
MEMÒRIA, EL PROJECTE I EL REGLAMENT REGULADOR DE L’ESCOLA
BRESSOL.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, comenta que agraeix a
tots els membres de la comissió la feina feta i s’ha intentat recollir les aportacions per
tenir consens. A continuació passa a llegir la proposta de la Comissió:
_____
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“Havent-se creat pel Ple del dia 10/05/12 una comissió especial destinada a la
modificació del projecte, la memòria i el reglament del servei de l’escola bressol
municipal en compliment dels articles 159, 160 i concordants del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
Considerant que aquesta comissió ha finalitzat els seus treball en reunió celebrada en
data 31/05/12, segons acta certificada per la secretària de l’Ajuntament, elaborant la
modificació dels tres documents als quals acompanya d’informes econòmics que els hi
donen suport,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del projecte, la memòria i el reglament del
servei d’escola bressol segons la documentació que obra a l’expedient i que ha estat
elaborada per la comissió creada a tal efecte.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes
municipal durant un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments. En el cas que no se’n presenti cap, la proposta s’entendrà elevada a
definitiva i es realitzarà la publicació íntegra de les modificacions del Reglament que
afecten a:
Article 3.- El servei municipal d’escola bressol es prestarà per l’Ajuntament d’Arenys de Munt en
qualsevol de les modalitats previstes legalment.
Article. 4.- “nens de 16 setmanes”
Article 5.- Per tal d’accedir a les prestacions esmentades a l’article anterior, caldrà haver-se inscrit a la
mateixa ESCOLA BRESSOL com a usuari. La inscripció es realitzarà en dues fases: preinscripció i
matriculació.
Preinscripció i matriculació: la preinscripció dels infants es realitzarà en les dates que anualment es fixin
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i en el lloc que es determini a aquest
efecte.
Els documents que cal aportar per a la seva valoració en el moment de la preinscripció i els criteris de
prioritat són els que defineix el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En el moment
d'aprovació del present reglament, la documentació i els criteris de prioritat són:
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o el resguard de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet),
cal presentar la documentació en el termini establert.
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas
d'empat.
Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: el criteri de
prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris.
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les
sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests
criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.
A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a
està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i
Família.
 Original i fotocòpia del carnet d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o
guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE.
 Original i fotocòpia del carnet d’identitat de l'alumne/a, si en té.
 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament
d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels/les alumnes nouvinguts/des es poden
acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.
B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o
els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)
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Criteris generals
 Germans/es escolaritzats/des al centre o pares/mares o tutors/es legals que hi treballin.
 Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que
hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable als infants en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família
acollidora.
Aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està
escolaritzat/da en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.
El centre comprova directament aquestes circumstàncies en els casos següents:
S'entén que un alumne/a té germans/es escolaritzats/des al centre quan aquests/es hi estan
escolaritzats/des en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
S'entén que un pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10
hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o
administratiu.
Si s'al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una
relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc de feina del pare, la mare, tutor
o tutora, guardador o guardadora de fet.
Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de feina del
pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència
del centre: 20 punts.
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva
àrea d'influència: 10 punts.
Documentació a presentar:
Original i fotocòpia del carnet d’identitat de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on
consta el NIE.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del carnet d’identitat, amb el de la
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones nouvingudes que no han de tenir NIE,
certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de feina, còpia del contracte laboral o d'un
certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors/es en el règim d'autònoms, es té
en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció,
calculada en funció dels fills/es a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
Documentació a presentar:
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció.
Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans
Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o
tutora, un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
Documentació a presentar:
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès
pel Departament de Benestar Social i Família.
També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions
Mèdiques) o pels organismes competents.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la
Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de
gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació per
incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Criteris complementaris
Si l'alumne/a forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Si l'alumne/a té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs: 10 punts.
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Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura
legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que
l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
Si el nombre de places escolars ofertades és igual o inferior al de sol·licituds, no caldrà establir un barem
per aquestes i es consideraran admesos tots els infants. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui
superior al de les places ofertades, aquestes es baremaran d’acord amb el que determini la Generalitat de
Catalunya fins que es deleguin les competències a l'Ajuntament d'Arenys de Munt i es fixi un barem propi.
La valoració i estudi de les sol·licituds correspondrà a la direcció de l’escola i a la Regidoria de Cultura i
Ensenyament.
Un cop valorades les sol·licituds, aprovarà la llista d’admesos i en el seu cas, una llista d’espera
ordenada.
Documentació que cal aportar en el moment de la matrícula:
•
3 fotografies tipus carnet.
•
Fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant.
•
Número del compte de l’entitat financera per tal de poder emplenar l’autorització de la
domiciliació del pagament (dels rebuts dels serveis de l’escola bressol).
•
Imprès de matriculació (inclourà un apartat on es declarin les malalties del nen o la nena).
La formalització de la matrícula comportarà la declaració de coneixement i acatament del present
reglament. Si alguna preinscripció no formalitza la matrícula, la plaça s’adjudicarà al següent de la llista.
La matriculació de l’alumne/a dóna dret a l’assignació d’una plaça escolar per a la totalitat del curs, en les
condicions d’horaris i serveis pactats amb l’escola. Comporta també l’obligació de pagament del preu per
la totalitat del curs, en els termes que s’estableixin en la seva ordenança reguladora, estant previst el
pagament mensual de l’import per evitar un desemborsament econòmic important a l’inici del curs per part
de les famílies.
Un cop matriculat/da l’alumne/a, en cas de sol·licitud de baixa del servei, aquesta sols serà efectiva un
cop hagin transcorregut 3 mesos des de la sol·licitud de baixa, si no és que la plaça es pot adjudicar al
següent de la llista o altre/a alumne/a, moment en què quedaria alliberat/da de les seves obligacions
econòmiques vers l’escola.
Article 6.- Es modifiquen els horaris:
Matí de 9 a 12 hores; tarda de 15 a 17 hores.
Horari especial (permanències) de 8 a 9 del matí, de 12 a 13, i de 17 a 18 hores.
Horari de menjador de 13 a 15 hores.
Article 7.- S’inclou apartat f) No portar el nen/a a l’escola bressol en cas que pateixi malalties
contagioses.
Article 10.- Són drets de l’usuari/usuària:
a) Rebre correctament i contínuament el servei.
b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques.
c) Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar el servei.
d) Tenir la informació necessària sobre les qüestions del servei.
Article 11 que es divideix en, 11.1, funcions del director, de les quals es modifiquen 11.1 A) apartat
c) Coordinar, amb el vistiplau de l’Ajuntament, la rebuda i les activitats de persones visitants d’universitats
o centres educatius dins de programes comuns o a sol·licitud de centres educatius públics o privats.
11.1 C) Programació, seguiment i avaluació:
a.- Presentar a l’Ajuntament, abans de l’inici de cada curs, el Pla Anual de centre.
b.- Elaborar els informes i les memòries anuals, juntament amb l’equip docent, per a la seva
presentació a l’Ajuntament.
c.- Establir els mecanismes de col·laboració permanent amb l’equip docent.
11.1 D) a )Presidir les reunions de l’equip docent i el Consell Escolar i d) Gestionar el pressupost.
11.1 E) a) Vetllar pel compliment de les disposicions normatives que afectin l’escola, dels objectius del
projecte educatiu del centre i dels acords amb el Claustre i amb la Regidoria de Cultura i Ensenyament de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Art. 11.2 que fa referència a les funcions de l’equip docent.
Article 12.- .- L’escola bressol tindrà un òrgan col·legiat anomenat Consell Escolar que es regirà per les
disposicions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya fins que l'Ajuntament
d'Arenys de Munt no tingui delegada la competència dels Consells Escolars de les llars d'infants i n'hagi
fixat el funcionament.
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Tercer.- Donar audiència durant el mateix termini d’informació pública –i als mateixos
efectes- als interessats en el procediment i a les entitats que han exercit la iniciativa per
a la modificació del servei.
Quart.- En el cas que no es presentin al·legacions, l’acord de modificació del servei
s’entendrà elevat a definitiu i aprovats els documents que l’acompanyen.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El ple del mes passat es
va acordar crear una comissió d'estudi per a modificar els documents que regiran la
llar d'infants municipal; aquests documents van ser elaborats l'any 2007, i era
necessari posar-los al dia per a un millor funcionament de l'activitat.
ERC hem format part activa d'aquesta comissió, i pensem que s'ha fet una bona feina i
de manera àgil, cosa que considerem positiva.
No ha estat així de positiu quan he vist el document de matrícula penjat a la web
municipal; un cop més l'equip de govern ens demostra la seva falta d'experiència en la
seva gestió. A part que en l'imprès hi torna a constar “dades del subjecte passiu
sol·licitant” quan es refereix simplement a “dades del pare/mare”, hi ha un altre aspecte
més seriós i que vulnera el dret de les famílies a escollir l'opció que ells considerin
millor.
Estic parlant de les autoritzacions; es posa en el mateix paquet l'autorització del dret a
la imatge, amb la de les sortides pel poble, o l'autorització pel trasllat en cas de
malaltia, sense que la família pugui triar si o no autoritza cadascuna d'aquestes
opcions de forma individual.
Ens preocupen aquestes errades de gestió, i n'anirem fent el seguiment; pensem que
la imatge que projecta l'ajuntament es construeix també amb els petits detalls; cal ser
curosos i rigorosos en com fem les coses, i abans de res, informar-se i prendre model
de com ho fan altres llars d'infants. GUSAM no és experta en llars d'infants i això es
nota.
El grup municipal d'ERC ja hem manifestat en diverses ocasions la nostra preocupació
en fer aquest canvi de gestió de la llar d'infants. Ara no és el moment de parlar-ne, ho
farem quan haguem de debatre la gestió directa del servei.
Malgrat tot, la documentació que avui es porta a ple la valorem positivament. El nostre
vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del PSC valorem
positivament la feina feta, el treball conjunt en aquests tres documents, on durant
diverses reunions hem mirat entre tots els agents implicats de recollir totes les
propostes i actualitzar-los.
El Projecte del servei d’escola bressol municipal que està a les nostres mans i que
avui és motiu d’aprovació porta inclòs un estudi econòmic, que tal com diu en el 5.
Conclusió: les seves xifres no són definitives ja que depenen de diverses variables,
com la subvenció de la Generalitat, els criteris per atorgar-la, etc.
En aquests moments la Consellera d’Ensenyament després d’haver dit que rebaixava
la quota d’aportació de la Generalitat a 1000,00 €, ara resulta que fa dos dies ha dit
que serà de 875,00 €. Per això el document d’estudi econòmic s’haurà de revisar d’una
forma molt acurada ja que repercutirà en les famílies del poble. El nostre vot serà a
favor.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del PP, diu que s’abstindran ja que pensa que la gestió
hauria de ser per una empresa privada.
La regidora Sra. Navarro, en nom del grup CIU, diu que el seu vot serà a favor i que
agraeix les jornades de la comissió de treball, on ho han treballat tot, i donen el
recolzament a l’equip educatiu i a GUSAM.
La regidora Sra. Flores diu que el model de matriculació és un document que ja existeix
d’’abans i segurament és millorable, però l’actual està d’acord amb el Departament
d’Ensenyament. També avui només parlem del servei, no del tipus de gestió que ja
s’estudiarà.
El Sr. Alcalde diu que vol donar la raó a la Sra. Castillo, que la situació econòmica és
molt canviant i afecta a tots i per això una gestió de proximitat seria més interessants per
a les famílies de cara a solucionar els problemes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, 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.
9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/12.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta de la Comissió Informativa següent:
“Havent-se aprovat inicialment pel Ple de data 30 d’abril de 2012 la modificació de
crèdits 2/2012 del pressupost de l’exercici 2012, la qual s’ha publicat al BOP de
14/05/2012, i finalitzat el termini d’exposició pública el passat dia 31 de maig, dins el
termini s’han presentant al·legacions per part del següent interessat:
•

Sra. Tònia Vila i Paituví, com a regidora del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya d’Arenys de Munt, amb registre número 2083/2012
de 18/05/2012. Resum de les reclamacions:
•

•

_____

es sol·licita incorporar a l’expedient un document justificatiu sobre la
proposta de finançar la compra d’una màquina per netejar la via pública,
amb despesa prevista de 175.000 euros, amb romanent líquid de tresoreria
per despeses generals.
es sol·licita incorporar a l’expedient un document justificatiu sobre la
proposta de finançar amb 25.000 euros l’aportació a GUSAM per la gestió
de la deixalleria per tal de poder contrastar i valorar l’oportunitat d’aquesta
modificació.
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•

es considera no justificat l’increment de la subvenció a la Residència Verge
del Remei en 56.200 euros i per això es demana que es facin públics els
indicadors de gestió del centre i la política de personal.

Considerant que qui ha presentat les reclamacions està legitimat per formular-les en
virtut del 170.1 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Atès que d’acord amb l’art. 170.2 TRHL, únicament podran formular-se reclamacions
pels següents motius:
“ a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix aquesta
llei .
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en
virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament
insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.”

Vist, però, l’informe d’Intervenció número 44/12 elaborat en data 1 de juny al respecte
d’aquestes reclamacions, segons el qual cap d’elles s’ajusti a aquests motius i conclou
que les al·legacions formulades pel Grup municipal d’ERC majoritàriament recullen el
que serien observacions i propostes que van més enllà de quines són les causes de
reclamació de l’art. 170.2 del TRLHL.
Atès, per tant, que les reclamacions formulades no correspon que siguin analitzades
en aquest tràmit d’exposició pública de l’expedient.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, com a òrgan competent i en compliment del que
determina l’art. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- No admetre les reclamacions formulades pel Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya d’Arenys de Munt en tant que no s’ajusten a cap de les
causes determinades en l’art. 170 del TRHL, ja que recullen observacions i propostes
que no correspon analitzar en aquest tràmit d’exposició pública de l’expedient.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de crèdits 2/2012 en els termes aprovats
inicialment pel Ple de 30 d’abril de 2012.
Tercer.- Ordenar la publicació del presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per a l’entrada en vigor de l’expedient.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que escoltant la paraula no
correspon es pregunta quan correspon, però les seves al·legacions són suggeriments
de millora, i que sí els corresponen, al ple dia 30 d’abril van organitzar un ple sense
cap mena d’informació i sense documents sobre els quals poder analitzar la
conveniència o oportunitat, així van votar en contra i els van obligar a presentar les
al·legacions i no volen que diguin que siguin legals o no el que presenten, sinó que els
hi donin explicacions sobre els temes que es plantegen, com el tema de la subvenció
del patronat és molt elevada i voldrien saber a què és degut i per valorar, també,
_____
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l’oportunitat de dotar la deixalleria amb aquesta quantitat i si és necessari i finalment,
el tema de la màquina d’escombrar la qual troben amb un preu excessiu, per tant
aquestes al·legacions només aspiren a tenir informació.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord amb l’al·legació
d’ERC sobre la màquina o el patronat, però que s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del PSC
d’Arenys de Munt ens vàrem abstenir en el Ple d’urgència per aprovar aquesta
modificació de crèdits per la qual ara, ERC presenta al·legacions, ho consideràvem de
responsabilitat en aquell moment per tal de donar compliment a la Llei Orgànica
2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i evitar utilitzar els diners per liquidar despeses.
Però recordin que també vaig dir-los que hagués calgut tenir al davant la informació
d’aquestes modificacions.
Segons l’informe 044/12 d’Intervenció: les al·legacions presentades per ERC no
s’ajusten al que demana el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals en el seu art. 177 i
només són considerades observacions i propostes.
Si hem de parlar des de l’oficialitat estem d’acord que una al·legació oficialment ha
d’anar avalada per aquesta Normativa.
No obstant això, pensem que si sovint vostès parlen de transparència i d’informació no
estaria de més que l’equip de govern expliqués o informés a tothom el per què
d’aquestes partides tan elevades. Si s’ha fet així, és per un motiu, si s’ha dotat
d’aquest increment a unes partides en concret, doncs què menys que des de la
voluntat política donar explicacions o més ben dit informar.
Seria una forma de fer saber als nostres veïns/es en què es gasten els seus cèntims,
per exemple podríeu explicar la partida de 175.000€ destinada a maquinària per
neteja.
Què ha passat amb la màquina d’escombrar nova i el seu rènting, i què ha motivat el
fet d’haver de retornar aquesta màquina. I ara, haver de comprar-ne una altra?
Per què, què deia el contracte? Qui havia de pagar el manteniment? Havia quedat clar
a qui li corresponia? Per què s’ha anat a judici? Per què no es va fer una bona gestió
de compra?
Desitgem que si s’ha de fer una nova inversió en aquest capítol l’elecció sigui més
encertada tant a nivell econòmic com a nivell tècnic i operatiu.
I el mateix amb els 56.000,00 € destinats a la Residència Verge del Remei i els
25.000,00 € destinats a GUSAM abans d’aprovar la gestió de la deixalleria. Ja vàreu
donar per fet que la gestionarà GUSAM i això demostra que no teniu cap intenció
d’escoltar l’oposició.
Tot plegat, sincerament, si no ho expliquen només projectaran la utilització de la
majoria, de no voler comptar amb l’oposició i la manca de respecte cap al vot d’uns
ciutadans que nosaltres també representem.“
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “En resposta al Sr.
Sánchez que ha comentat la partida de 25.000,00 euros d'aportació a la deixalleria i
que surt a la modificació de crèdits, dir-li que aquesta partida s'ha hagut de crear ja
que la partida que existia i des de la qual es pagava al Consell Comarcal era
insuficient. Per tant, com que s'havia d'augmentar aquesta partida per acabar de pagar
les factures que queden, des d'Intervenció s'ha optat per crear-ne una de nova (de
partida).
_____
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I respecte aquest punt vaig demanar a la interventora que em fes un informe que ara
llegiré:
“Amb la finalitat d’aclarir la dotació de 25.000,00 euros que a través de la modificació
de crèdits 2/2012 s’ha fet per la gestió de la deixalleria a través de GUSAM, sense
una corresponent baixa en l’aplicació actualment existent per fer front a les despeses
de gestió que factura el Consell Comarcal, exposo quines han estat les causes:
L’estat actual de l’aplicació on s’imputen les factures del Consell Comarcal és el
següent:

L’aplicació presenta un saldo disponible de poc més de 16.000,00 euros que semblaria
lògic que s’hagués donat de baixa per finançar els 25.000,00 euros (inclou 18.000
euros segons l’encàrrec, més possibles extres) que s’han assignat a la nova aplicació
creada en la modificació de crèdits amb destí a GUSAM, ja que, certament, s’hauria de
produir un estalvi en aquesta aplicació pel que fa al cost del servei del segon semestre
que ja no durà a terme el Consell Comarcal. En concret aquest estalvi, tenint en
compte l’import de les darreres factures, s’estima en uns 18.800,00 euros.
Ara bé, s’informa que l’opció de donar de baixa el crèdit disponible d’aquesta aplicació
no ha estat possible pel ritme de facturació del Consell Comarcal, que presenta
demora. La despesa imputada al 2012 correspon concretament a les dues factures
corresponents al servei del 3r i 4rt trimestre del 2011. Manca, doncs, que siguin
facturats els serveis del 1r i 2n trimestre del 2012, el que es tradueix en què manca
imputar a aquesta aplicació encara un import aproximat de 18.800,00 euros.
Confio que amb aquesta explicació es puguin resoldre els dubtes que s’han plantejat al
voltant d’aquest tema fruit de la modificació de crèdits.”
El Sr. Alcalde diu que la modificació es va fer per fer una bona gestió econòmica pels
habitants d’Arenys de Munt, no podem oblidar el context en què ens trobem i les
mesures que des del Govern espanyol s’estan prenent, que són gairebé una
intervenció; es va aprovar la Llei d’estabilitat i en ella es deia que els excessos de
romanent s’havien de destinar a finançar deutes; això es va estudiar profundament a
l’Ajuntament, i es va veure que nosaltres estem dins les ratis d’endeutament i s’ha
reduït el deute a proveïdors i s’està pagant a 50 dies de mitjana; aquest esforç ha
deixat els ratis de Tresoreria molt afectats; aquests diners de la modificació no els
tenim realment, però es va decidir ocupar tots els romanents, un 900.000,00 euros,
diners reconeguts i no cobrats, però ens podríem haver trobat, amb el reglament de
desenvolupament de la llei que aquests romanents haguessin anat pagar deute. Per
tant, la modificació de crèdits és una previsió de despeses, però no s’ha de gastar
obligatòriament i no es gastarà perquè no tenim els diners, per això si es demanen
comprovants, no els tenim i és possible que la màquina no l’acabarem comprant i no hi
ha factures proforma, només tenim una previsió al pressupost, malgrat que sigui de
10.000,00 euros. No pot donar més explicacions i és una ocupació del romanent en
benefici dels habitants d’Arenys de Munt. Respecte de la màquina feta a rènting, que
tots van dir que era una mala compra, a més la màquina es va espatllar i l’empresa va
dir que no estava inclòs el manteniment i ara s’ha rescindit el contracte per no complir
el contracte i no l’arranjarà el municipi.
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El regidor Sr. Sánchez diu que hi ha coses que valen la pena explicar en el Ple i amb
les al·legacions il·legals han aconseguit la informació. Entenen la situació econòmica
de l’ajuntament i les dificultats de tresoreria, també que haguessin de fer la modificació
per causa de la Llei, no demanen factures proforma, però la previsió s’ha fet amb
alguns estudi tècnic previ d’una màquina en concret, diu que no s’ha explicat el tema
del patronat però que posar-los sense poder donar-los no és cap bona noticia pel
patronat, però la xifra indica que deu haver alguna previsió feta. Demanen que la
propera vegada aniria molt bé una explicació del perquè de casa previsió.
La regidora Sra. Castillo agraeix l’explicació i comenta que aquestes són les formes
que sempre haurien de tenir amb l’oposició.
El Sr. Alcalde diu que aquesta explicació ja la tenien i recorda que la Llei d’estabilitat
entra en vigor l’1 de maig i per això es va treballar el cap de setmana al servei
d’Intervenció i per això es va fer el Ple el 30 de maig, convocat al mateix dia i va haver
un regidor de Govern, el Sr. Molons, que va votar sense veure la modificació, però això
va anar així.
El regidor Sr. Sánchez diu que valoren molt positivament l’explicació i s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo diu que va explicar el perquè de la modificació i que per això
es va abstenir, però no la màquina de rènting, ni la deixalleria que ho ha fet ara i molt
bé.
El Sr. Alcalde diu que és cert, però que el tema de la màquina vella és una decisió que
s’ha pres aquest dilluns.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i Na Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i sis 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 i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A SIGNAR AMB L’INSTITUT
CATALÀ DE FINANCES PER PODER REBRE LA SUBVENCIÓ DE 816.000
EUROS AMB DESTÍ AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Vist que el Consell Català de l’Esport ha concedit a l’Ajuntament d’Arenys de Munt
una subvenció per al finançament de l‘obra del Pavelló Poliesportiu, la qual ha estat
acceptada per la Junta de Govern Local.
Vista la providència d’Alcaldia de 16 de maig segons la qual, per rebre l’esmentada
subvenció, el Consell Català de l’Esport exigeix que sigui l’Ajuntament qui formalitzi un
préstec amb l’Institut Català de Finances, un préstec que serà retornat íntegrament,
_____
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amb els corresponents interessos, pel propi Consell Català de l’Esport, la qual cosa fa
que no suposi una càrrega financera per l’Ajuntament.
Vist a més, que la subvenció es destinarà a cancel·lar la corresponent part del préstec
que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va formalitzar l’any 2008 pel finançament de l’obra,
quan en aquell moment s’estava a l’espera de rebre la subvenció que ara ha estat
atorgada, i que això permetrà millorar els nivells d’endeutament actual.
Vista la normativa aplicable a les operacions d’endeutament, i tenint en compte les
condicions de l’operació de crèdit fixades en el conveni regulador de la subvenció, que
permet l’amortització anticipada, així com per l’Institut Català de finances, i que són:
Import a contractar:
Termini:
Garanties:
Tipus d’interès i
venciments:
Amortitzacions:
Comissió d’estudi:
Comissió d’obertura

816.000 €
15 anys
Subvenció del Consell Català de
l’Esport
EURIBOR + 3,75% i venciments
anuals
Per anualitat vençudes
0,10% de l’import del crèdit
0,10% del nominal del crèdit

Vist l’informe 41/12 emès per la Intervenció municipal i tenint en compte que la
competència per a l’aprovació d’aquesta operació correspon al Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’art. 52 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la formalització necessària d’un préstec de 816.000 € amb
l’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES, a instàncies del Consell Català de l'Esport, per
poder rebre la subvenció pel finançament del Pavelló Poliesportiu d’Arenys de Munt.
Segon.- Facultar a l’Alcade-president per a la signatura dels documents públics i
privats que siguin necessaris per dur a terme l’acord anteriorment aprovat.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Intervenció i Tresoreria
municipals als efectes oportuns.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Des de l’any
2008, l’ajuntament de la nostra vila ha estat vetllant i lluitant per aquesta subvenció,
des de les regidories corresponents, tant el govern com l’oposició han fet moviments,
contactes, precs i actes jurídics perquè el nostre poble tingués els ja famosos 816.000
euros.
Ara se’ns presenta a ple l’aprovació d’un crèdit que demanarà l’ajuntament d’Arenys
de Munt amb l’aval del Institut Català de Finances, i que sembla ser que nosaltres no
haurem de pagar res.
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És a dir, la Generalitat ens deixa demanar un crèdit i a canvi serà un organisme que
depèn de la Generalitat el que el pagarà.
Tot plegat una manera d’endeutar més els ajuntaments i no augmentar la ràtio
d’endeutament de la Generalitat.
Hem estat revisant la documentació i ens sobta que es parla del pagament a mida que
es vagin fent les obres, i que s’aporti la documentació que per requeriment del Consell
Català de l’Esport es vagi demanant... curiós perquè el pavelló ja està fet i s’està
utilitzant des de fa dos anys.
Una altra cosa que ens ha sorprès és que en total s’han de tornar 700.361,00 euros de
despeses i interessos, és trist que dins de la mateixa Administració es facin aquestes
operacions.
Però lluny d’analitzar les operacions de crèdit de la Generalitat -cosa altament
impossible-, ens fem aquesta reflexió.
Què passarà si l’Institut Català de Finances fa fallida? Què passarà si Catalunya és
intervinguda per l’Estat Espanyol? Rumors que cada cop són més sòlids, hem de
pensar que qui surt com a demandant del préstec és el nostre ajuntament, i seríem
nosaltres qui hauríem d’acabar pagant aquest crèdit.
I per finalitzar vull fer esmena de la resolució del Parlament de Catalunya el 26
d’octubre de 2011, que es va aprovar amb els vots a favor de ERC, PP, ICV, PSC i
l’abstenció de CiU, el pagament d’immediat de la subvenció del pavelló.
El nostre vot serà en contra.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del PSC
d’Arenys de Munt votarem afirmativament a la signatura d’aquest conveni ja que fa
quatre mesos, exactament el 9 de febrer d’aquest any que es va dir que es cobraria i
no volem demorar encara més l’ingrés més important dels pressupostos d’aquest
2012.
Desitgem no haver d’esperar quatre mesos més per cobrar-los.
I esperem que, a més, s’accepti el nostre suggeriment en quan a cobrar-la no com a
subvenció sinó com a liquidació de crèdit per tal de poder eliminar préstecs de pitjor
qualitat que el del pavelló, una de les premisses que més hem exigit des del nostre
grup municipal.
Gràcies.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que veuen amb satisfacció que ens
donin el que ens devien però no veuen bé la manera, que és a través d’un crèdit, i
votaran abstenció.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Final dels tràmits i ja per
rebre aquesta quantitat que malgrat és inferior a la que en el seu dia uns governants
van prometre i també ha tardat més del necessari ara aviat ho podrem tenir.
Si cal: Com es pot un alegrar d’una tramitació tant desastrosa i tant lenta i afegeixo
enganyosa i feta com vostès a vegades ens havien dit a nosaltres maldestre. Va
començar-la el primer tripartit i va aturar-la amb excuses de mal pagador. El Bipartit
entre l’altre tripartit ens diu que cap problema que aquella al·legació tenim raó i la
tirem endavant. Arriba el segon tripartit i ens diuen que no que es torna aturar i que
l’al·legació doncs que no ho veuen clar. Després diuen va signem un conveni per no
aturar tot el procés, que pobres pobles que s’esperen (nosaltres era igual), que en 6
mesos convoquen i ens donen els diners. Ens fan signar un conveni amb l’exigència
_____
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de fer roda de premsa bombo i plateret. I els mesos passen. 6,12, 18, etc. acabant el
segon tripartit surt un altre bombo i plateret ja està, aquell més d’un milió es transforma
en 816.000 i gràcies a no sé qui ja ho tenim, ja arriba. Però no, encara no. Estem al
mes d’octubre i cal cremar tots els cartutxos abans de les eleccions. I arriben les
eleccions i el nou govern el més calent a l’aigüera. Un expedient amb informe negatiu
d’economia aturat doncs no tenia consignació. No tant sols s’havia tramitat la
plurianualitat perquè es pogués pagar el 2011. I el nou govern amb un pressupost
prorrogat no pot avançar en els tràmits fins al nou pressupost i fins aprovar la
plurianualitat. I ho fa i per això som aquí. Hem de donar doncs les gràcies als nous
responsables del Consell Català de l’Esport per haver fet tota aquesta feina que ja
hauria d’haver estat feta i que malgrat les dificultats de tràmit i econòmiques hagin
complert amb la seva feina i el compromís amb Arenys de Munt.”
El Sr. Alcalde diu que aquest crèdit no afecta les ratis de l’Ajuntament. Que en aquesta
vida poden passar moltes coses i fins i tot canviar de color, però si hagués una
intervenció de l’Estat, pel que menys ens hauríem de preocupar és que l’Institut Català
de Finances hagi fet un crèdit al Consell Català de l’Esport i les coses ara són com
són. El conveni es va aprovar per Junta de Govern el 6 de febrer de 2012 i ve ara a
Ple perquè ens estant discutint perquè el pavelló està acabat i perquè volien que els
crèdits a eixugar fossin els pitjors, però no ens van deixar modificar el conveni i s’ha
pensat que aquest és el mal menor, a més els diners no es rebran abans de setembre,
però tancarem l’expedient i esperen poder destinar els diners a cancel·lar deute i serà
bo per l’ajuntament.
La regidora Sra. de la Iglesia pregunta si es paga pel crèdit de la gespa del camp de
futbol.
El regidor Sr. Molons respon que no.
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament no ho està pagant.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que pensa que és una presa de pel i si en el tripartit
també es feia, doncs hi havia coses mal fetes.
El Sr. Alcalde diu que aquest interès que es posa es fabulós, ja que ara és molt més
alt.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís i Na
Àngels Castillo i Campos, dels grups CUP, CIU i PSC; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i quatre vots en contra dels regidors En Joan
Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i En
Josep Sánchez i Camps, del grup ERC.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SOL·LICITAR AL GOVERN
D’ESPANYA QUE EN EL MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL
_____
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PAGAMENT DE PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS S’ESTABLEIXI
UN INTERÈS FIX I QUE NO SUPERI EL 5% PREVIST.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“Milers d’Ajuntaments han aprovat Plans d’Ajustament per acollir-se al mecanisme de
Pagament a Proveïdors posat en marxa pel govern central mitjançant el RD-LLEI
4/2012. En el moment en què s’estaven decidint els termes econòmics de les
operacions d’endeutament, el Banc Central Europeu estava prestant diners als Bancs
a un 1%.
El Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i altres membres del govern, en
nombroses intervencions públiques i davant el propi Parlament, han mantingut que el
tipus d’interès aplicable es situarà al voltant del 5%.
Amb aquesta informació transmesa en tot moment pel Govern, els Plens dels
Ajuntaments van aprovar els Plans d’Ajustament, acompanyats dels quadres
d’amortització de deute i remesos al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
per a la seva valoració definitiva, sent sempre aquest valor de referència aplicable al
càlcul del tipus d’interès.
Així ho va fer també l’Ajuntament d’Arenys de Munt en el Ple Extraordinari del dia 30
de març de 2012 en el qual es va aprovar una operació d’endeutament de 264.856’43
€.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va assegurar en seu parlamentària
que el tipus d’interès tindria caràcter beneficiós per a les entitats locals. El Ministre
d’Economia i Competitivitat va assegurar durant la convalidació del Real Decret 7/2012
de creació del Fons de Finançament” (29 de març de 2012) que “el tipus d’interès es
situarà per sota del 5%”.
No obstant, el BOE de dimarts 17 d’abril de 2012 publica l’Ordre PRE/773/2012, sobre
l’Acord de la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics del dia 1 de març, al seu
apartat setè s’aclareix per primera vegada l’aspecte relatiu al tipus de interès, que serà
equivalent al cost de finançament del tresor públic al termini de 10 anys més un marge
màxim de 115 punts bàsics més un altre marge màxim d’intermediació de 30 punts
bàsics.
El 16 de maig, mitjançant Nota Informativa, el Ministeri d’Hisenda comunica que “el
tipus d’interès aplicable serà del 5,939%, corresponent al primer trimestre del període
d’amortització o primer període d’interès. Aquest tipus d’interès es revisarà
trimestralment en cada data de pagament, conforme a les clàusules que, en aquesta
matèria, es continguin en aquells contractes, i es comunicarà als prestataris a l’inici de
cada període d’interès.”
Des de les entitats locals i les organitzacions que les representen s’està mostrant una
profunda preocupació per l’interès que d’inici s’aplicarà a la firma de les operacions
d’endeutament amb les entitats financeres, molt allunyat dels compromisos del Govern
i dels càlculs que vam fer en la presentació dels Plans d’Ajustament.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Aquest increment de gairebé 1 punt del tipus d’interès es va a traduir, de fet, en què
molts ajuntaments tindran problemes afegits i no previstos inicialment per afrontar en
els pròxims anys l’amortització del deute, i que l’aplicació dels Plans d’Ajustament
estigui ja, abans de començar a executar-se, seriosament compromesa per les
condicions que el Govern ha establert per als crèdits.
Aquestes condicions posaran en grans dificultats la subsistència de molts Governs
Locals que en aquests temps de greu crisi econòmica veuen reduïts als seus
ingressos i no obstant han d’augmentar la despesa social, exercint de forma
responsable el manteniment de la prestació dels serveis als ciutadans i ciutadanes que
pitjor ho estan passant.
Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament d’Arenys de Munt presenta per a la
seva aprovació pel Ple Municipal, els següents acords:
Primer.- Sol·licitar al Govern d’Espanya a què estableixi un tipus d’interès que sigui
l’adequat als tipus d’interès als que s’està finançant a l’Estat en l’actualitat, que aquest
tipus d’interès sigui fix i que no superi el 5% previst inicialment pel Govern.
Segon.- Sol·licitar que s’arbitrin nous terminis per a aquells Ajuntaments que els seus
Plans d’Ajustament van ser rebutjats pel Govern o que en el seu moment no els van
poder presentar.
Tercer.- Informar d’aquest acords al President de Govern, al Ministeri d’Economia i
Competitivitat, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i als Grups Polítics
amb representació al Congrés dels Diputats.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que hi votaran a favor i
entenen que des de l’Estat s’estan minvant els recursos que es destinen als ciutadans
i ens haurien d’ajudar i no cobrar interessos.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el Govern de l’Estat està posant en
marxa unes mesures que possiblement siguin necessàries aplicar. Però el que sí li
agradaria comentar és com està tot el sistema, endeutat, i amb una herència molt
costosa. En el seu moment es va fer una estimació del tipus d’interès, i no ha estat
així, no sempre es pot fer el que desitgem i menys en aquest cas. I d’altra banda s’ha
rebutjat plans d’austeritat que han fet altres pobles perquè no complien els requisits.
Així de simple. Si aquests pobles fessin uns ajustaments reals en el món en què vivim,
s’haguessin acceptat. Votarem en contra.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que hi estan d’acord i que hi votaran
a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la situació és difícil i la pujada
d’interès serà difícil per les economies locals i donaran suport a la moció
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
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Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, 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 un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES
D’INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DISCAPACITADES.
La regidora Sra. de la Iglesia llegeix el següent text:
“Atesa la gravetat del que representarà la disminució dels recursos destinats en els
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques
actives d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col·lectius especials que
atenen.
Atesa la gravetat d’aquesta decisió que afecta especialment els col·lectius més
vulnerables i, per tant, que necessiten major protecció, especialment en un època de
greu crisi econòmica.
Atesa que aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat representa una
rebaixa del 56% respecte la dotació de l’any 2011.
Atès que es calcula, segons dades de la Taula del Tercer Sector, que l’efecte sobre el
nombre d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant
serà de 34.124 persones distribuïdes de la següent manera: en programes de
formació, 13.306; en programes d'orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment
de la inserció en l'empresa ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626.
Atès que l’impacte sobre el nombre d'usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran
de ser inserits al mercat de treball.
Atès que 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres
Especials de Treball poden ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries.
Atès que es calcula que 908 professionals de les entitats socials seran acomiadats.
Atès que 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta
reducció pressupostària.
Atès que 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar.
Atès que l’ajuntament d’Arenys de Munt històricament ha posat de manifest en
nombroses ocasions la sensibilitat del consistori respecte a la feina de les entitats del
tercer sector, com per exemple el Centre Especial d'Ocupació del Maresme (CEO) que
té per finalitat la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb
discapacitat intel·lectual a tota la comarca del Maresme.
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Per tots aquests motius, les regidores i els regidors del grup municipal d’ERC
proposen l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Manifestar el reconeixement del consistori a la tasca que desenvolupen les
entitats del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les
persones discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i afirmar que la seva feina
en aquests moments és més necessària que mai. En aquest sentit, el consistori
d’Arenys de Munt dóna suport al model català d’inserció de les persones amb
discapacitats.
Segon.- Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt per potenciar la compra de serveis i productes que
produeix el tercer sector.
Tercer.- Traslladar al Govern de Catalunya la necessitat de:
a. Exigir al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral de
persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i
amb una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats
d’inserció de persones amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització
de les dades i el compliment de la normativa sobre serveis d’inserció laboral per
a persones amb discapacitat.
b. Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social,
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al
75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb
dificultats especials i garantir els recursos necessaris que els nous llocs de
treball ocupats per persones amb discapacitat amb dificultats especials s’hi
puguin acollir.
c. Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de
l’administració per potenciar la compra de serveis i productes que produeix el
tercer sector i, en particular, els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
d. Consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als
Centres Especials de Treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat
d’aquests centres a Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la
viabilitat financera i la competitivitat econòmica per mitjà de l’impuls de línies de
negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest pla també ha de preveure un
model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus
de discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització territorial
dels centres.
e. Realitzar les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han absorbit
caixes catalanes per a què mantinguin el compromís que tenien les obres socials
d’aquestes amb el tercer sector.
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f. Garantir l’estabilitat del tercer sector que col·labora en la inserció de persones
amb discapacitat establint marcs contractuals de caràcter plurianual.
Quart.- Fer arribar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
departament d‘Empresa i Ocupació de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Els socialistes
pensem que:
Catalunya no pot permetre que perilli el dret de les persones amb discapacitat a
accedir a un lloc de treball en igualtat d’oportunitats al mercat laboral ordinari.
La partida destinada a la inserció laboral tal com heu dit s'ha reduït un 56% respecte
l'any 2011 en els Pressupostos Generals de l’Estat.
Aquesta situació incompleix diversos acords del Parlament de Catalunya sobre la
matèria.
En el darrer acord pressupostari entre CiU i el Partit Popular es garantia el 75% del
salari mínim interprofessional per als CETs (CENTRES ESPECIALS DE TREBALL)
sense ànim de lucre.
La Federació ECOM ja ha anunciat el tancament dels serveis d'integració laboral de
persones amb discapacitat en un moment com l'actual, en què aquests serveis tenen
més sentit que mai.
Des de Catalunya hem de recolzar al Govern català en l'exigència al Govern de l'Estat
per tal que modifiquin els pressupostos i facin arribar la partida necessària per poder
realitzar les polítiques actives d'ocupació que Catalunya mereix.
Caldria destinar una partida extraordinària i fer efectiu el compromís adquirit pel
Parlament de Catalunya de garantir el 75% del salari mínim als centres sense ànim de
lucre que atenen persones amb discapacitat d'especial dificultat.
A mi em sembla que amb la funció social i territorial que fan aquestes entitats i que són
un model reconegut d'inserció laboral, caldria fer-ho.
Cal tenir com a prioritat les persones, sobretot les més vulnerables. Fins ara els
governs de dretes català i espanyol han entrat en una espècie de coalició d'insensibles
al dolor social.
Si aquest tema no el resolen hauran creuat, després de la salut i l'educació, totes les
línies vermelles. El nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el grup PP no els agrada que
s’afecti a col·lectius tan sensibles i menys per una herència rebuda. Diu que
s’abstindran.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que el seu grup està d’acord amb la
moció, però alguns ajustaments i retallades vénen per despeses desmesurades de
governs anteriors que va gènerar un dèficit de 2.045,00 milions d’euros i amb factures
no reconegudes. Un govern d’esquerres ha de ser social, però també ha de ser
responsable per a què sigui sostenible. No obstant això, hi votaran a favor.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que hi estan d’acord i recolzaran
la moció.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que no parlava de la Generalitat.
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La regidora Sra. Castillo diu que l’herència rebuda no és el motiu d’aquestes retallades
i si s’ha gastat massa en aquell model social, està encantada de la despesa i li
agradaria tenir els diners ara per tornar-los a donar a la gent que els necessiti.
El regidor Sr. Planas diu que no li agrada a ningú prendre mesures doloroses per a la
gent, però a vegades ens trobem entre l’espasa i la paret.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na 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.
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE LA DEFENSA DEL MODEL
D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL PROPI.
El regidor Sr. Molons llegeix el següent text:
“Atès els recents anuncis del Govern espanyol i del recent informe de la Federación
Española de Municipios y Provincias, que posen sobre la taula una proposta de
recentralització administrativa, la qual suposaria la supressió de la meitat de municipis
de Catalunya.
Atès que aquests tipus de propostes recentralitzadores i de reducció de municipis del
Govern espanyol en mans del PP vulneren clarament la competència exclusiva de la
Generalitat sobre l’organització territorial de Catalunya, regulada en l’article 151 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Atesa la idiosincràsia pròpia de l’organització municipal catalana, on gairebé 500
municipis de fins a 1.000 habitants representen la meitat del territori, cal recordar la
necessitat de recolzar l’Administració més propera a la ciutadania, del contrari molts
territoris quedarien desertitzats, sens perjudici de racionalitzar els recursos públics
amb altres mesures.
Atès que el model català no ha estat, no és ni serà mai el de la “supressió forçosa”,
sinó el “d’agrupar voluntàriament, racionalitzar competències, mancomunar serveis i
inversions, i respectar el principi de subsidiarietat”. Un dels principis bàsics de
l’organització territorial a Catalunya és el principi d’equilibri territorial, el qual s’ha de
preservar.
Atesa la gran tasca que es fa des dels ajuntaments i altres ens locals, sobretot en
matèria social alhora de donar resposta ràpida en moments de crisi econòmica, el que
cal plantejar seriosament és una profunda reforma del model de finançament dels ens
locals, que s’adeqüi a les competències i atribucions que realment executen.
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Atès que l’organització territorial de Catalunya és competència exclusiva de la
Generalitat, el Govern de la Generalitat està treballant intensament amb la llei de
governs i hisendes locals.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern espanyol que no s’extralimiti en les seves competències i no
vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització
territorial.
Segon.- Reclamar al Govern espanyol que deixi d’envair i vulnerar les competències
de la Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les
aportacions econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències
que afecten el desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens
locals, especialment, en matèria social i educativa.
Tercer.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes
en la redacció de la llei de governs i hisendes locals, així com en la petició d’un pacte
fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de
Catalunya i també dels governs locals.
Quart.- Transmetre el contingut de la present moció al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com al govern
espanyol.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Des d’ERC estem
totalment d’acord a instar al Govern espanyol a què no vulneri les competències
exclusives de la Generalitat i dels ens locals, estem totalment d’acord a reclamar al
Govern espanyol que pagui el que ens deu, i amb les reivindicacions de millor
finançament, i en el suport a llei de governs i hisendes locals... Lamentablement qui té
la paella pel mànec és Madrid..., i molt probablement una nova invasió de
competències de la Generalitat i del món local la veurem abans del mes d’agost, quan
per Real Decreto ens diran quines competències han d’exercir els ajuntaments i quins
serveis han de prestar. Una altra invasió de competències... i esperem que el Govern
de Catalunya es mantingui ferm en defensar el que és nostre.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del PSC
d’Arenys de Munt estem d’acord en preservar els senyals identitaris dels pobles petits i
respectar-los, però creiem en la capacitat dels òrgans capaços d’agilitzar les gestions i
l’operativa en determinats àmbits, és a dir, en la mancomunitat de certs serveis.
També sabem que hi ha un altre gran problema que afecta l’Administració local a
Catalunya i és l’existència d’un excessiu nombre d’esglaons administratius.
Hi ha zones de Catalunya on la situació ha esdevingut greu, a causa de la presència
de diferents nivells organitzatius, cosa que comporta una considerable diversitat
d’entitats locals encarregades de gestionar diferents serveis.
Però entenem que la descentralització és un dels principis inspiradors de l’ordenament
constitucional. El nostre vot serà favorable.”
_____
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que només és una proposta per
estalviar costos i no per envair competències i hi votarà en contra.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que votaran a favor però considera
que només s’està en un punt d’impàs cap a la independència.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que agraeix els vots i no respondrà.
El regidor Sr. Rabasseda diu que són propostes fins que s’aprova un decret llei i s’ha
de plantejar un conflicte de competències que dura deu anys i que això de parlar
d’altres governs ja s’ha fet diverses vegades en aquest ple i no li sembla el més adient.
El regidor Sr. Planas insisteix que són propostes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na 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 un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER REBUTJAR LA POLÍTICA
ECONÒMICA DEL GOVERN ESPANYOL EN LA GESTIÓ DEL CAS
BANKIA.
El regidor Sr. Galceran llegeix el text següent:
“El passat dia 21 de maig, el ministre espanyol d’economia el senyor Luis de Guindos,
anunciava que l’entitat financera Bankia, necessitaria entre 5.000 i 7.500 milions
d’euros, per a ser rescatada. El dia 23 de maig el mateix ministre rectificava i elevava
aquesta xifres a 9.000 milions. Finalment, ens hem trobat que el nou president de
Bankia reconeix que en necessiten 20.000 milions d’euros, que sumats als 4.000
milions ingressats anteriorment, sumen 24.000 milions d’euros. És a dir, el doble de les
retallades aplicades per l’Estat espanyol en sanitat i educació o el que és el mateix,
cada ciutadà a l’Estat espanyol pagarà aproximadament 500 euros per rescatar
aquesta entitat financera.
Amb l’aportació de prop de 24.000 milions d’euros, l’Estat adquireix el 49% de les
accions d’aquest banc i per tant, l’Estat passa a ser el principal accionista i propietari
de Bankia i dels seus béns. Aquest fet, comporta de facto la nacionalització del banc,
és a dir, l’Estat és a partir d’aquest moment qui té la propietat del 49% dels deutes de
l’entitat i també del patrimoni.
La nacionalització de qualsevol bé ha de servir per protegir els interessos de la
ciutadania i sobre tot de les famílies més afectades per la crisi del sistema financer. La
finalitat ha d’ésser doncs, actuar a favor del bé i l’interès comú.
_____
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Atès que Bankia és el primer banc espanyol en número d’habitatges en propietat.
Atès que, aquesta compra de les accions de Bankia, suposa una inversió final de
l’estat en aquesta empresa privada de quasi 24.000 milions d’euros, a través de fons
públics.
És per tot el que s’ha exposat que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular
d’Arenys de Munt demana al Ple l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Que el Govern espanyol, a través de la Fiscalia de l’Estat, iniciï una
investigació judicial per a resoldre si la situació econòmica que pateix el banc és
conseqüència d’una gestió que pugui ser punitiva de delicte.
Segon.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat espanyol que obri diligències per tal
d'aclarir les responsabilitats del senyor Rodrigo Rato en la fallida de Bankia. Unes
diligències que puguin implicar el seu empresonament preventiu i l’embargament dels
béns de l’expresident de l’entitat bancària.
Tercer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol i al Banc d’Espanya que la jubilació i/o
indemnitzacions previstes de cobrar pels consellers dimitits de Bankia, no siguin
efectives i passin a constituir el fons de rescat reduint-se l’aportació pública
necessària.
Quart.- Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que arbitri una fórmula per la qual,
mentre no s’aclareixin les responsabilitats del presumpte delicte, l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, no hagi d’abonar cap quota dels préstecs que està amortitzant a aquesta
entitat, i procedeixi a ingressar l’import dels pagaments en un compte obert
específicament per a fer aquests dipòsits, tot especificant que, d’aquests diners
ingressats, l’Ajuntament els ingressarà a Bankia quan, del resultat de la investigació
judicial, se’n desprengui que no s’ha produït cap delicte. En el cas que el Govern
espanyol no arbitri cap formula, l’Ajuntament estudiarà presentar una altre fórmula per
dur a terme aquesta proposta.
Cinquè.- Demanar a l’Estat espanyol que, mentre aquesta entitat no sigui privatitzada,
els préstecs concedits per ella als ajuntaments no meritin interessos i passin a ser
d’interès ‘0’.
Sisè.- Sol·licitar que qualsevol aportació dinerària efectuada per l’Estat o la Unió
Europea per rescatar aquesta entitat financera i que són diners de tots els ciutadans,
sigui retornada a l’herari públic una vegada s’hagin resolt la problemàtica financera de
Bankia, independentment del temps que hagi transcorregut fins la seva resolució.
Setè.- Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que els 45% del habitatges buits de
Bankia, siguin cedits als ajuntaments com a borsa de lloguer d’habitatge social i que el
preu del lloguer no sigui mai superior al 30% dels ingressos familiars.
Vuitè.- Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que aturi tots els processos de
desnonament iniciats per Bankia.
_____
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Novè.- Que el Govern espanyol concedeixi la dació en pagament dels habitatges de
Bankia que estiguin en tramitació de desnonament, i dels que es produiran en els
propers mesos i anys, i la condonació del deute d’aquells que des del 2005 ja han
estat desnonats de les seus habitatges de primera residència.
Desè.- Que es comuniqui el resultat d’aquesta moció a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca de Barcelona i a la mateixa entitat del Maresme, al Ministeri d’Economia, a la
Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Federació Catalana de
Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis i a la plataforma ciutadana
#15mparato https://15mparato.wordpress.com/.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que ho veuen oportú i hi votaran a
favor però volen fer unes reflexions. Pel que fa al punt 1, ja es va iniciar una
investigació a finals de maig per diversos temes i no té en compte la compareixença
del Sr. Rodrigo Rato, que estaria bé que s’expliqués, ni la del Sr. Rodriguez Blesa, del
Consell de Caixa Madrid, que eren molt “honorables” en el seu moment però també
s’haurien d’explicar. També s’haurien d’explicar els de Caixa Galicia, els de la CAM, i
tots ells tenen unes indemnitzacions absolutament obscenes, com a Caixa Segovia,
Banc de València i finalment Caixa Penedès, dues persones 18 milions d’euros; per
sort, el Govern popular ha posat fi al tema dels sous dels presidents d’aquestes caixes,
com el Catalunya Caixa, o nova Caixa Galicia, Bankia..., tot això és digne del tercer
món i la intervenció d’Espanya per part d’Europa servirà per posar ordre.
En el punt 4, es demana sol·licitar al Govern espanyol no pagar préstecs, ni interessos,
però per altra banda es fa una proposta d’un compte corrent en el qual ingressar els
diners, i per això pregunta si serà obert aquest compte a la banca ètica.
Finalment, als punts 5 i 6 es demana no pagar interessos, però si volem que Bankia
torni a mans privades, difícilment ho faran si fan crèdits a interès zero i espera que els
interventors europeus posin ordre.
La proposta del punt 7 de la borsa d’habitatge ens diran clarament que no des de
l’Estat espanyol i millor seria posar-nos en contacte directament amb entitats
financeres per demanar això mateix.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Agraïm que s’hagi
incorporat el punt núm. 6, tot i que serà difícil el seu compliment, pensem que demanar
que es retornin els diners injectats a Bankia a l’erari públic és una obligació moral que
tenim.
No es tracta només de salvar el sistema financer, es tracta també de preservar la
democràcia.
No es tracta de buscar culpables, però sí de trobar i depurar els responsables. No es
tracta de fer la banca el buc expiatori de tots el mals, es tracta de no deixar passar
l’oportunitat de canviar un sistema emmalaltit per anys d’abundància però també
d’arrogància i manca de control.
Els bancs i les caixes, els seus responsables, deuen com a mínim una explicació.
Però els populars consideren “contraproduent” una explicació pública.
Però encara pitjor:
El dia 28 de maig, el diari ARA publicava la següent declaració de Rajoy:
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"No hi haurà cap rescat europeu de la banca espanyola."
Doncs el rescat o intervenció s’ha produït tan sols 11 dies després. I a més deia:
“Els diners públics que ara s'injecten "es recuperaran" quan, un cop sanejada i
recapitalitzada, l'entitat es vengui.” Això deia.
Això és el que hauria de passar, que aquests diners públics tornessin i que reverteixin
en serveis socials i ocupació, però molt em temo que ja no hi ha compromís que
puguem creure.
Encara pitjor:
Els 100.000 milions d’euros demanats cal saber com afectaran a la societat, si l’ ajuda
europea derivarà en una major pressió per part dels socis comunitaris per a què
Espanya avanci en els seus plans d’austeritat i reformes estructurals, com la pujada de
l’IVA o l’acceleració de l’enrederiment de l’edat de jubilació.
Seria més que just que d’aquests diners se’n separés una part per motivar i donar
crèdits als nous emprenedors. El PSC votarà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del PP, diu que desprès d’escoltar tot el que s’ha dit, ha
de dir que el grup PP d’Arenys de Munt veu el nom d’un sol banc i no ha estat l’únic
rescatat. Per tant, s’hauria d’haver de demanar això a tots i diu que estiguin tranquils,
que es demanaran responsabilitats.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que ells la moció la redactarien d’una
altra manera i és cert que hi ha més bancs, però estan d’acord amb el contingut i el
grup CIU va fer una proposta al Govern espanyol que no s’abonessin indemnitzacions
als bancs intervinguts i el Parlament ho ha aprovat. També ha fet una visita al regidor
de Badalona que han iniciat una acció en el tema dels habitatges socials i també es vol
fer a través de l’Oficina de l’Habitatge. Diu que a Badalona els bancs s’hi han adherit,
excepte Bankia.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch i els regidors Na 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.
PART DE CONTROL:
15. 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 87 a la 118, ambdues
incloses, des del 7/05/12 al 10/06/12:
_____

Resolucions en matèria de personal: 10
Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de béns: 7
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-

Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria de representació: 1
Resolucions en matèria de serveis: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 7/05/12 i el 10/06/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 11
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Sostenibilitat Ambiental: 1
Participació: 4

PRECS I PREGUNTES:
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL COMPLIMENT DE
LA NORMATIVA DE SEGURETAT PELS TREBALLADORS DE GUSAM.
“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 regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment: “Ja
s'ha informat i recordat al personal que han de complir la normativa de riscos laborals i
utilitzar els equips d'autoprotecció. Fent especial èmfasi que ells formant part d'una
empresa pública han de posar-hi més atenció.”
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICPAL PSC SOBRE EL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA A TORRENTBÒ.
Respecte al barri de Torrenbò, “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 amb Sorea es solucioni,
mentrestant que s’ha de fer per què aquests veïns hauran de comprar l’aigua que han
de consumir.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment: “Una
sentència judicial ens va obligar a interrompre el subministrament a la zona. Estem
treballant per poder-ho solventar però és complex. A més és molt preocupant, i així ho
_____
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vam comunicar al jutge, que també estan sense aigua els hidrants i en un any de tant
de risc d’incendis encara més. “
18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA NECESSITAT
D’ELABORAR UN “PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS I
ESPAIS PÚBLICS”.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“A Arenys de Munt hi ha greus problemes de manteniment dels espais i edificis
públics, tal i com es pot constatar en el mal estat de moltes àrees d’aportació de
residus, en deficiències en el paviment dels vials, en la degradació d’algunes zones
verdes urbanes, en la brutícia acumulada en els marges dels carrers, entre d’altres.
Vist que:
Existeixen queixes dels procediments a l’hora d’arranjar materials o punts malmesos a
les escoles, sovint agreujats precisament pels procediments inadequats i manca
d’eficiència que inclús fan encarir molt més el resultat del preu de l’arranjament.
Hi ha punts com els forats de la Cotxeria que es podem tapar amb el paleta i una mica
de material, sense cap mena de despesa extra ja que suposen un perill per les motos i
pels vianants.
Després de la pluja sempre es netegen els carrers que acumulen sorra, branques o
altres matèries però últimament en alguns carrers no es fa, com per exemple a la part
alta de l’Eixample, cantonada carretera Torrentbò.
Hi ha un punt de proposta de millora situat al semàfor per creuar la carretera a Can
Jalpí, que com sabeu una tanca obliga a tirar amunt per un pas estret i al final hi ha un
bloc de formigó. Seria més pràctic i beneficiós treure la tanca i alhora evitar un pas tan
estret i el fet de donar la volta tapant els forats perillosos del terra.
Per tot l’exposat demanem a l’equip de govern que elabori un pla integral de
manteniment:
1. Que permeti unificar i racionalitzar els recursos dedicats a la seva supervisió i
gestió.
2. Que determini, en cada àrea i regidoria de l’Ajuntament, els elements objectes
de control: Via Pública, Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment Urbà, Obra
Pública.
3. Que estableixi els mecanismes de comunicació de les incidències en temps
real.
4. Que defineixi un protocol d’actuació i resposta que permeti fixar terminis
màxims per resoldre les incidències, a l’estil de les cartes de compromís amb la
ciutadania.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment:
“Actualment, el protocol de detecció d’anomalies es fa mitjançant la policia, la brigada
municipal, els tècnics de l’Ajuntament, el zelador municipal i les queixes veïnals (via
presencial, telefònica i via web).
Quan la queixa és veïnal si ho fan via telefònica, o presencial, si han deixat un telèfon
de contacte, un cop solventat, es truca per donar resposta. Si és via web, es dóna
resposta per correu electrònic.
Totes les anomalies es comuniquen a Serveis Tècnics i es posen en unes llistes
repartides en tasques (de paleta, ferrer, lampista, obres i varis), que la regidora amb el
_____
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tècnic i el cap de la brigada prioritzen, tenint en compte el personal i la urgència de
l’anomalia.
Pel que fa als centres educatius, l’arquitecta municipal centralitza el tema, mitjançant
llistes que ens trameten les mateixes escoles i en reunions periòdiques entre les
regidories corresponents, també es prioritzen les necessitats, tenint en compte els
recursos existents. A més, en el període estival, es realitzen les majories de les
tasques per no entorpir el funcionament dels centres. No obstant, cal tenir en compte
que no totes les demandes que es reben es poden atendre, per diferents motius,
econòmics, tècnics, etc. Dir que fa encarir el preu de l’arranjament i que els
procediments són inadequats i amb manca d’eficiència s’hauria de dir exactament de
què es tracta i no generalitzar.
D’altra banda, també es fan actuacions preventives en els equipaments municipals que
no es veuen, però que són eficaces.
A vegades, dóna la impressió que hi ha tasques que es poden fer amb poc material,
però en la realitat, tapar forats fent pegats, pot representar un perill major que fent una
actuació complerta i compacta. Com ha passat en el C/Vell, que s’ha tapat el mateix
forat unes quantes vegades.
Desprès de les pluges sempre es surt a netejar totes les reixes i embornals conflictius
que hi ha en el poble. La Ctra. de Torrentbó es repassa desprès de cada pluja i durant
la pluja es fa un seguiment. La quantitat de branques que acumula fa impossible tenirlo sempre net.
Referent al semàfor de Can Jalpí, l’itinerari marcat per accedir al Parc és seguint la
vorera fins a la portalada, però s’estudiarà la possibilitat que es planteja de tenir un
accés més directe.
Per tant, en quan a la proposta d’elaboració del Pla integral de manteniment, informem
que:
- Ja se segueix un procediment que permet rebre la informació, i així unificar i
racionalitzar recursos, es coordina amb cada regidoria l’àmbit que li correspon.
- Les incidències es van resolent en funció de les prioritats marcades per part de
la regidoria amb els tècnics corresponents, tenint en compte la urgència,
perillositat, demanda, impacte al ciutadà, etc.
Protocol terminis... És difícil donar un temps perquè depèn del volum del problema i de
les possibilitats, tant econòmiques com de personal disponible per realitzar les
tasques. No obstant això, s’intenta ser el més breu possible i en cas contrari donar un
termini orientatiu a la persona afectada o demandant.”
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA POSSIBILITAT DE
TENIR UN INFORME DE PRESIDÈNCIA MENSUAL O BIMENSUAL PER
TAL D’EXERCIR EL DRET I EL DEURE A LA INFORMACIÓ.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“En virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local.
Així com l’article 61 del ROM d’Arenys de Munt que parla sobre el Dret d'informació
dels regidors/es.
Els socialistes entenem que és el Ple l’òrgan de màxima representació ciutadana on
s’ha de donar a conèixer i debatre entorn de la marxa del nostre municipi, perquè allò
que faci o deixi de fer l’alcaldia és d’una gran transcendència.
_____
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Els veïns i veïnes d’Arenys de Munt, representats per tots els regidors/res que formem
el Consistori, ho hem de conèixer al lloc on s’escau i de la màxima autoritat que té
l’obligació moral i política de rendir comptes de la seva gestió.
Aquest informe ha de servir, a banda de saber l’actitud d’alcaldia davant dels reptes
generals del municipi, sobretot per donar comptes de l’estat en què es troben projectes
i línies de treball que són fonamentals en la gestió i planificació del municipi, i que no
tenen perquè sortir com a punts de l’ordre del dia.
Al nostre parer, aquest informe d’alcaldia-presidència hauria d’incloure almenys els
següents punts:
• Informe complet de la liquidació pressupostària.
• Informe de les subvencions demanades i de la seva concessió o derogació.
• Informe de la situació socioeconòmica del municipi, sobretot de les accions que
s’emprenguin per combatre la crisi econòmica i els seus efectes.
• Informe de seguretat, amb dades de les denúncies rebudes, dels casos atesos,
de les accions de vigilància municipals, de les gestions relacionades amb la
Comissaria dels Mossos d’Esquadra.
• Informe de les gestions d’Alcaldia i de les reunions amb altres administracions.
• Informe dels estudis encarregats, incloent a l’empresa municipal GUSAM, amb
informació del seu cost i dels resultats que se n’esperen.
• Informe dels avantprojectes i estudis enviats per altres administracions.
• Informe de l’estat de les obres públiques adjudicades per l’Ajuntament, en
aquest cas molt especialment la Riera, el grau de compliment en el calendari i
el Pressupost previst inicialment.
Per tal que tots els veïns i veïnes estiguin ben informats preguntem a l’equip de govern
si és possible que facin aquest Informe de Presidència amb el contingut descrit i en
cas contrari quines altres possibilitats ofereixen i perquè.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “El dret a la informació dels regidors queda recollit en
l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
“164.1 Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o
alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els
antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la
corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció.
164.2 Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres
de les corporacions quan:
a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur
responsabilitat.
b) Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals són membres.
c) Es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de
lliure accés als ciutadans.
164.3 En els altres casos, la sol·licitud d'informació s'entén com a acceptada per
silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a
comptar de la data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució
denegatòria s'ha de motivar, i només es pot fonamentar en els supòsits següents:
a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret
constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.
_____
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b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials
o per secret sumarial.
164.4 El que disposen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de l'obligació de
facilitar a tots els membres de la corporació la documentació íntegra de tots els
assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, des del
mateix moment de la convocatòria. Quan es tracti d'un assumpte inclòs per declaració
d'urgència, s'haurà de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per
poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat.
164.5 Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a
la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport
tècnic que permeti d'accedir a la informació requerida.
164.6 Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la
informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar
els interessos de l'ens local o de tercers.”
L’article 61 del ROM al regular el Dret d'informació dels regidors/es determina:
“a) Els membres de la corporació tenen dret a accedir a qualsevol expedient
administratiu i a la documentació complementària d'aquests, inclosa l'obtenció de
còpies, encara que els dits expedients no estiguin sotmesos a sessió.
b) En aquest sentit tenen la consideració d'expedient tots els assumptes en què s'hagi
produït resolució d'algun òrgan municipal, o regidor delegat, i també d'aquells que
mitjançant el registre d'entrada, a instància d'altres entitats o particulars, l'Ajuntament
n'hagi iniciat l'estudi.
c) Tots els membres de la corporació tenen dret a rebre informació dels assumptes
municipals, i en concret els regulats en l'article 76.2 d'aquest ROM.”
De l’examen d’aquest dos articles no es dedueix que hi hagi cap mena d’obligació
legal que determini la realització d’informes per part de l’Alcaldia que, per altre part i
segons la pregunta formulada, han de recollir aspectes de l’actuació municipal que
comprenen gairebé totes les regidories, fins i tot, les delegades i, en les quals, les
dades, estan en mans dels tècnics municipals, no de l’alcaldia.
Per tant, la feina primera, de recopilació en un sòl òrgan de tota la informació que
vostès demanen, per tal de poder fer aquest informe, ja suposaria un col·lapse de totes
les àrees municipals, per donar en el Ple una informació a la qual, els regidors, per raó
del seu càrrec, ja tenen al seu abast i poden examinar i obtenir còpies. I que es una
informació que ja és portada a Ple, com a documentació, en el moment en què les
propostes es porten per a la seva aprovació.
A no ser que aquesta proposta que vostès fan vingui acompanyada d’una altra
d’ampliació de la plantilla municipal, en la seva àrea administrativa. Quan, justament,
seria totalment contrària a tot el treball que s’està realitzant, i que s’està demandant
per part de la ciutadania, és que es realitzi, dins de l’Administració pública, una
optimització dels recursos i una redistribució de tasques, eliminant les que no siguin
imprescindibles en la prestació de serveis bàsics als vilatans, per tal de reduir costos,
especialment en l’àrea de personal, o sigui el capítol 1.
Per altre part, les atribucions de l’alcalde estan recollides en l’art. 53.1 del RD 2/2003,
són:
a) Representar l'ajuntament.
b) Dirigir el govern i l'administració municipals.
c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol
altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
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e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal
aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles
estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no
superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà
quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15%
dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de
la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei
reguladora de les hisendes locals.
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos
de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin
fixes i periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu
nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la
corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos
últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén
sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora
de les bases del règim local.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els
funcionaris que porten armes.
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries
de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre
òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim
supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la
seva ratificació.
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius
en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa
pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci
inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o
d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i
donar-ne compte immediat al ple.
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les
ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que
no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
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La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals
no es trobi prevista en el pressupost.
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat
expressament al ple o a la comissió de govern.
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del
municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i
els reglaments de desenvolupament
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació
assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
53.2 Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.
Per tant, la presentació d’informes al Ple, que és el que vostès demanen, no és una
competència d’alcaldia.
Per altra banda, la normativa sí que atribueix el mecanisme de control de l’acció del
govern directament als grups de l’oposició. I ho atribueix als grups de l’oposició per tal
que l’exerceixin en les sessions del Ple i en aquest sentit, l’art 46. 2 e) de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local determina: En els plens ordinaris la part
dedicada al control de la resta d’òrgans de la Corporació haurà de presentar
substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, havent-se de garantir de forma
efectiva en el seu funcionament i, en el seu cas, en la seva regulació, la participació de
tots els grups municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
I aquest fet està regulat en les normes de funcionament d’aquest Ple. Unes normes de
funcionament que es van millorar i es van clarificar, des de l’inici d’aquest mandat, per
voluntat d’aquest Govern, millorant les normes que s’aplicaven en el passat.
Finalment indicar que la pregunta trasllada a l’alcaldia aquesta acció de control del
Govern que han d’exercir els grup d’oposició, assignant un càrrega de treball a
l’alcaldia incompatibles amb les seves atribucions legals.
Ara bé, ens podem plantejar que es pugui realitzar tota aquesta tasca si ens
demostren que altres alcaldies, de municipis inferiors als 8.500 habitants, amb alcaldes
sense dedicació exclusiva al càrrec, tal com passa en aquest Ajuntament, ho estan
realitzant i també si ens expliquen els mecanismes que utilitzen per dur-ho terme.”
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL MOTIU I
CONTINGUT DE LA TROBADA AMB EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ,
SR. SALVADOR ESTEVE, EL DIA 25 DE MAIG.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que no hi ha una comunicació a nivell d’informació entre l’equip de govern i
l’oposició i tampoc no hi ha establert un protocol per fer-ho
Atès que per poder saber els objectius de l’equip de govern i col·laborar s’han de saber
els passos previs cap on són encaminats
Aquesta Regidora ha tingut coneixement d’una trobada entre el president de la
Diputació de Barcelona Sr. Salvador Esteve i el nostre Alcalde, amb la presència del 1r
tinent d’alcalde Alfons Molons.
Aquesta trobada es situa a Can Serra el dia 25 de maig.
Vist que no han comptat amb l’oposició per explicar el motiu tal com ve sent habitual.
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Preguntem a l’equip de govern sobre quins projectes i iniciatives van parlar i quin va
ser el resultat donat, quin compromís va adquirir la Diputació i si hi haurà properes
reunions i també perquè no es va informar convenientment a l’oposició.”
El Sr. Alcalde llegeix la següent resposta: “Segons la normativa vigent, article 53 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la primera atribució de
l’Alcalde és representar a l’Ajuntament i, com a representant, té reunions institucionals
a tots els nivells. Entre totes aquestes reunions, una ha estat amb el president de la
Diputació, el 25 de maig.
I va ser una reunió que forma part de la ronda de contactes que té el President de la
Diputació amb tots els alcaldes de la demarcació de Barcelona, que estan incloses
dins l’àrea de territori on exerceix les seves competències.
Degut a l’important i extens paper que aquesta administració té en el món local, els
temes tractats han estat tots els que afecten als vilatans dels municipi i els serveis que
se’ls donen per part de l’Ajuntament i, alguns, en col·laboració amb la Diputació. Però,
directament, no s’han agafat compromisos ja que això s’articula mitjançant
procediments administratius.
Segurament hi haurà properes reunions, però no hi calendari i la informació a
l’oposició, en aquest cas, no es va considerar necessària, ja que es tractava d’un tema
més dins de l’agenda de l’Alcalde. Quan es produeixin compromisos ferms se’ls
informarà degudament. Tal com ja vam fer amb el Pla extraordinari d’assistència
financera local pel qual la Diputació avançava els pagament que la Generalitat havia
de fer als municipis. Per tot el tema de subvencions tramitades amb la Diputació, les
peticions les trobaran a les actes de les Juntes de Govern Local, que ja els hi són
enviades, i la liquidació del Pressupost dóna una amplia informació de les relacions
econòmiques amb la Diputació, allà ho podran trobar tot ben detallat.”
21. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER EXPLICAR LA RECEPCIÓ DE DUES
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que el passat dia 10 d’abril de 2012 ens varen concedir per part de la Diputació
de Barcelona una subvenció dins del marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat com a suport econòmic a l’Oficina d’Atenció al ciutadà de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, de 5.320,12 euros, aprovada per Secretaria General
de la Diputació el dia 4 de maig de 2012.
Atès que el passat dia 7 de maig de 2012 ens varen concedir per part de la Diputació,
juntament amb altres ajuntaments, una subvenció per la supervisió sanitària als equips
de serveis socials bàsics de 1.820,00 euros, aprovada per Secretaria General de la
Diputació el dia 22 de maig de 2012.
El Partit dels Socialistes d’Arenys de Munt preguntem a l’Equip de Govern:
En què consisteixen exactament aquestes subvencions i quina és la previsió de
cobrar-les en cas què encara no ho s’hagin fet.
Tanmateix preguntem quines subvencions demanades en aquest any 2012 ja estan
cobrades i quines es donen com a perdudes definitivament.”

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

El Sr. Alcalde diu textualment: “La primera pregunta fa referència a la subvenció de la
Diputació de Barcelona, que consisteix en el suport econòmic a l’Oficina d’Atenció al
Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per un import de 5.320,12 €.
L’Oficina d’Atenció al Vilatà permetrà, a les persones usuàries, la possibilitat de
realitzar un seguit de tràmits sense haver d’anar desplaçant-se pels diferents
departaments de l’Ajuntament. Alhora, aquesta oficina serà una element vertebrador
de la millora organitzativa general que estem duent a la pràctica des que va començar
aquest mandat. Aquesta subvenció servirà per dotar aquesta nova oficina pel que fa a
mobiliari i instal·lacions.
El marge que ens dóna la Diputació per realitzar aquesta despesa finalitza el dia 31 de
desembre 2013. El termini de presentació dels documents de justificació no podrà
superar el 31 de març de 2014. I una vegada justificada la subvenció la Diputació farà
efectiu el pagament.
Pel que fa a la pregunta relativa a la subvenció per a la supervisió sanitària als equips
de serveis socials bàsics per un import de 1.820,00 €, dir que es tracta d’una
subvenció que acaba d’arribar a l’Ajuntament i que servirà per pagar els honoraris
professionals d’una psicòloga que assessorarà al personal del Serveis Socials de la
Corporació. Aquest assessorament es portarà a terme en set sessions de treball, de
dues hores de duració.
En aquesta època de greus dificultats econòmiques arriben als nostres Serveis Socials
tota mena de casos i problemàtiques, algunes de les quals presenten una gran
complexitat.
I és evident que aquests casos es poden tractar millor amb un reforçament i una
preparació psicològica pels treballadors de l’Ajuntament que han de prestar-hi servei.
Per tant, aprofitar aquesta ajuda que ofereix la Diputació és important per l’Ajuntament,
pels seus treballadors i pels vilatans. Aporta un grau de qualitat al servei que estem
oferint als nostres vilatans.
Aquesta subvenció no l’hem de cobrar perquè aquest import el pagarà la Diputació
directament a la psicòloga que ells mateixos han contractat. Això vol dir que no és una
subvenció dinerària, sinó que és de les que s’anomenen de “suport tècnic”.
Finalment, sobre la pregunta de quines subvencions demanades en aquest any 2012
ja estan cobrades i quines es donen com a perdudes definitivament, li direm que les
subvencions 2012 encara no han estat cobrades i això no és pas perquè l’ens atorgant
d’aquestes subvencions 2012, la Diputació, es demori en el pagament, sinó que no
han estat cobrades perquè estan en període d’execució. Aquestes subvencions ens
van ser concedides en data 22 de maig i comunicades a l’Ajuntament el 11 de juny, pel
que fa a la subvenció de la psicòloga. La pregunta es va formular en Comissió
informativa abans que l’Ajuntament fos coneixedor que se’ns havia concedit. En
aquests moments estan en marxa les actuacions que es porten a terme gràcies
aquestes subvencions rebudes.
En general es van realitzant durant tot l’any i no és fins a finals d’any que no finalitzen
els terminis d’execució d’aquestes subvencions.
D’altra banda, dir-li que, fins al moment, no s’ha renunciat a cap de les subvencions
atorgades aquest any 2012.
Dir que l’Ajuntament d’Arenys de Munt a optat a totes les subvencions que li era
possible demanar. Les subvencions atorgades compleixen amb escreix quant a les
peticions efectuades. Atenent a què bona part de les subvencions que solen ser
atorgades requereixen d’un cofinançament per part de les entitats sol·licitants, des de
l’ajuntament d’Arenys de Munt es valora molt positivament tant la quantitat com la
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qualitat de les subvencions concedides ja que l’afectació a les finances municipals ha
estat mínima o en alguns casos inexistent. Com és el cas de les subvencions que
vostè em pregunta.”
22. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA NECESSITAT DE
PUBLICAR ELS RESULTATS DELS DARRERS CINC EXERCICIS DE
L’EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL GUSAM SA AL WEB MUNICIPAL I DE
LA MATEIXA EMPRESA.
El regidor Sr. Sánchez formula el següent prec:
“Atès que des d’ERC entenem que per enfortir la democràcia participativa és
imprescindible comptar amb eines que facilitin a la ciutadania tenir una opinió més
fonamentada sobre la gestió dels recursos públics de l’ajuntament d’Arenys de Munt.
Atès que l’empresa pública municipal GUSAM SA, des de l’octubre de l’any 2011, ha
assumit la gestió integral de l’aigua i probablement iniciarà la gestió de la deixalleria
mancomunada i de l’escola Bressol durant l’exercici 2012.
Vist que la reorientació del negoci de l’empresa municipal fa temps que ha obert un
debat intens que ha confrontat diferents punts de vista dels partits polítics locals i la
mateixa societat civil.
Atès que recentment s’ha reunit la Junta General per aprovar els comptes anuals
abreujats de l'exercici 2011.
Demanem a l’equip de Govern que per facilitar als veïns i veïnes d’Arenys de Munt
tenir una opinió més fonamentada sobre l’empresa pública municipal GUSAM SA, es
publiqui al web municipal i al web de l’empresa GUSAM SA, els resultats en format
obert (xls) dels darrers 5 exercicis –balanç de situació, balanç d’explotació, i variació
del patrimoni net, els informes d’auditoria i de gestió- d’acord amb els preceptes del
moviment Open Data: les dades publicades han de ser originals, actualitzades (que
incloguin els resultats del darrer exercici), de lliure accés, processables, en format
obert i que permetin el seu ús lliure.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“L’empresa GUSAM va posar en marxa el seu web per uns quants objectius. Entre ells
informar a la població, facilitar als seus membres la gestió mitjançant la intranet i gestió
documental, informar als clients i proveïdors, etc.
Mica en mica s’ha anat omplint de contingut però al no disposar d’un servei específic
de premsa a l’empresa el dotar-la de tot el contingut que voldríem va més lent. Em de
pensar que de l’estructura de la matriu GUSAM( sense els nous serveis(aigua, etc.))
hem passat d’un Gerent, un cap d’administració i un administratiu a una gerent, no es
cobreix la cap d’administració i fins al desembre passat no es va cobrir l’administrativa.
Això també cal dir-ho doncs en un moment d’assumir nous serveis, gestionar els altres
i programant-ne de nous l’esforç ha estat molt gran i gràcies a la bona feina s’ha
gestionat molt bé el dia a dia, però clar això no genera titulars. Doncs caldria parlar-ne
per agrair l’esforç del personal de la GUSAM, de tant en tant pensin en veure les coses
positives i potser destacar això també és fer una oposició transparent.”
23. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER TAL QUE ES REGUI LA RIERA I
ES MILLORI EL PROTOCOL DE MANTENIMENT.
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La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent prec i diu que al migdia ja sortia una
nota de premsa que responia la meitat del prec:
“El carrer principal del nostre poble és la Riera, tant per als vilatans com per a les
persones que ens visiten, ja sigui per motius comercials, culturals, tradicionals... És,
per tant, un espai importantíssim de trobada.
Atès que la manca de pluges fa que la llera de la Riera s’ompli de pols.
Atès que la pols omple l’atmosfera degut al trànsit rodat per la Riera.
Atès que això fa, entre moltes altres coses, que la gent amb malalties pulmonars (molt
prevalents en el nostre poble) i oftalmològiques es vegin perjudicades quan passen per
la Riera.
Per tot l’esmentat, demanem a l’equip de govern que malgrat la crisi econòmica, regui
la riera els cops que sigui necessari i reforci el protocol de manteniment prioritzant la
salut dels vilatans a l'estalvi.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment:
“Aquesta decisió es va prendre aquest dilluns a la Junta de Govern. Des d’aquesta
setmana passada s’ha començat a regar els dissabtes a la tarda i els diumenges per la
tarda, entre les 3 i les 9 del vespre ,el tram central de la Riera està tallada al trànsit per
evitar el pas dels vehicles que són els que aixequen la més gran quantitat de pols.
També a la part baixa de la Riera i a la part alta, els diumenges, quan estigui a punt,
es posarà una senyalització de pas restringit, amb accés permès pels veïns, per tal de
minimitzar el pas dels vehicles.”
24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUINS CANVIS HAN
FET EN LA PLANTILLA I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS I DE
LA BRIGADA MUNICIPAL.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Atès que abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, el país i el nostre ajuntament
es nodria en bona part dels impostos de les nombroses llicències urbanístiques.
Atès que des de l'any 2007, quan s'inicia la caiguda lliure cap a l'actual crisi
econòmica, la demanda immobiliària ha disminuït dràsticament, i per tant, han baixat
tant els ingressos com les necessitats de dedicació del departament dels serveis
tècnics.
Preguntem a l'equip de govern:
• el nombre de treballadors/es actuals als serveis tècnics
• si tenen quantificada la disminució de llicències urbanístiques
• la reducció que s’ha produït en el nombre de treballadors de la brigada i
dels serveis tècnics en l’últim any
• i si tenen previst fer alguna reorganització o reducció de la plantilla en els
serveis tècnics?”
El regidor delegat de Serveis Urbanístics i Territorials, Sr. Molons, diu textualment:
“L’afirmació de què com la demanda immobiliària ha disminuït dràsticament també ha
disminuït la necessitat de dedicació del departament dels serveis tècnics és
pressuposar que la màxima dedicació del personal va en aquest sentit i no és així. És
cert que és el departament que tramita les llicències d’obres, però el tipus de tasques
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van variant, en funció de diferents factors, així doncs, quan es va aprovar el Pla
General va augmentar molt les consultes urbanístiques. També la trajectòria
econòmica dels darrers anys va fer que hi hagués molta feina d’informació d’obra
privada, els darrers 2 anys hi ha hagut molta feina amb obra pública, l’execució del
FEIL i el FEOSL entre d’altres. La disminució de la construcció no s’ha notat en les
obres menors del tipus “assabentat” que inclús és superior al 2007 perquè la gent fa
més tasques de rehabilitació. D’altra banda ha incrementat molt les peticions de
certificats de legalitat i antiguitat i altres documents que exigeixen els bancs i les
taxadores, l’atenció al públic també va molt en aquest sentit. Hi ha moltes consultes
sobre possibilitats de reconvertir terrenys, construir en sòl no urbanitzable, divisions
horitzontal, etc. Els tràmits són més complexes, un altre exemple són els certificats de
disponibilitat d’habitatge que recentment la Generalitat ha canviat el sistema i
requereixen un nou procediment. També es fan les tramitacions de les subvencions,
seguiment i execució.
S’estan fent estudis i pre-projectes que abans s’encarregaven externament.
A l’haver-se reduït molt les possibilitats de despesa, fa que no es contracti
externament i la brigada municipal hagi d’assumir més tasques, amb menys personal i
sense possibilitats d’hores extres. Els tècnics municipals han de buscar opcions
perquè tot sigui més econòmic, negociar amb proveïdors, examinar els pressupostos
municipals per saber les opcions possibles...
A nivell de planejament hi ha varis canvis en el Pla General, com tot el tema de les
urbanitzacions, que també dóna molta feina per poder construir, per començar a
construir, per recepcionar, per poder fer tot el tema dels tràmits i de les recepcions.
També hem de tenir present que els Serveis Tècnics molta gent no està amb total
dedicació. Si hi anem un dimarts o un dijous hi veurem molta gent però si hi anem
dimecres només en veurem un. I si hi anem dilluns, ens en trobarem només dos. I si
anem divendres, només hi trobarem una persona unes hores. Per tant, s’ha de tenir en
compte
La reducció s’ha prioritzat en dedicació més que en eliminació de treballadors. Amb tot
s’està reestructurant tot el servei, i fins el moment s’ha reduït una persona que
realitzava tasques de delineació. Aquesta tasca l’ha assumit un dels arquitectes
tècnics.
Un altre arquitecte tècnic ha reduït la seva dedicació i a més se’l ha passat a la gestió
de la brigada (que ha sofert una reducció important d’efectius).
Dues persones més (administrativa i arquitecte), estan en reducció d’horari i de sou.
En el cas de l’administrativa s’ha eliminat l’aportació per jornada partida.
Al 100% de dedicació només hi ha una persona, les altres tenen una o altra reducció.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Al
començar aquest mandat la brigada municipal comptava amb 16 treballadors en
plantilla.
D’aquests, 2 ja s’han jubilat, hem tingut una defunció i un treballador ha passat a fer de
conserge de l’escola Sant Martí i un altre ha passat a ser el zelador d’obres adscrit a la
regidoria d’Urbanisme per tal de vigilar que no es cometin infraccions urbanístiques i
obres il·legals, més la vigilància del compliment de les ordenances.
Per tant, les persones que fan les feines que diem pròpiament de brigada són 11
distribuïdes en: 2 maquinistes, 1 ferrer, 1 lampista més un aprenent, 1 paleta i 6
persones dedicades a la neteja i varis que són els que fan una mica de tot per tal de
donar cobertura a totes les demandes que es fan des de tot el poble.”
_____
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25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS INDICADORS DE
QUALITAT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA EN ELS ANYS 2008 – 2011.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Vist que aquest maig passat l'Agència de Residus de Catalunya va lliurar diplomes a
126 municipis catalans amb alts índexs de recollida selectiva, és a dir, igual o superior
al 55% de recollida selectiva.
Atès que Arenys de Munt va ser un dels pobles pioners a Catalunya en implantar la
recollida selectiva porta a porta
Atesa la importància que el reciclatge ha de tenir a la nostra societat, per a millorar el
medi ambient i assolir l'objectiu de residu i emissió zero.
Vist que es denota un cert relaxament en la pràctica diària en el reciclatge a moltes
llars arenyenques.
Vist que en aquesta llista de 126 municipis, Arenys de Munt no hi figura, mentre que sí
que hi són pobles veïns nostres com Sant Pol, Canet o Llavaneres.
Demanem a l'equip de govern:
• quin és el motiu pel qual no figurem entre els municipis que més reciclen
• si pensen tenir una màxima implicació en obtenir uns millors resultats, fent
evident a la població del seguiment exhaustiu del procés de reciclatge per part
de la regidoria de Medi Ambient
• si tenen previst fer una campanya sistemàtica i contínua per tal de conscienciar
i motivar la ciutadania dels avantatges de fer una millor recollida selectiva i
minimització dels residus que generem, aplicant mesures polítiques, tècniques i
econòmiques per tal d'assolir l'objectiu de residu zero.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Segons els índexs de l'Agència de Residus a Arenys de Munt l'any 2010 l'índex de
recollida selectiva és del 49,31%, per sobre de la mitjana de Catalunya 40,57%.
Les dades que publica l'Agència de Residus de Catalunya provenen de les dades
facilitades per l'ajuntament i per la deixalleria. I fan referència a les recollides porta a
porta, en contenidor (urbanitzacions i àrees d'emergència) i a la deixalleria. Tot i que
les dades per fracció de recollida porta a porta es mantenen des del primer any, som
conscients que l'índex de reciclatge hauria de ser més elevat. Es situa al voltant del
50% calculat a partir de la generació total de la fracció resta que inclou (resta porta a
porta, resta contenidors que també utilitzen petites empreses per residus d'origen no
industrial, recollida de fracció resta diària de residències geriàtriques, neteges viàries
(sorra), neteges de zones verdes, fracció resta de la deixalleria.
Les estadístiques s'obtenen a partir de les tones recollides, no aplicant cap factor de
correcció de manera que no es té en compte que fraccions com els envasos pesen
poc, i fraccions com la matèria orgànica i la fracció poda són molt denses. La fracció
resta (rebuig) que genèricament generem tots els municipis (per neteja viària,
papereres, etc.) per molts municipis de menor habitants no cop contrarestar l’augment
per exemple que hi ha en fraccions com ara l’orgànica que pesa molt.
L’índex de l’ARC ens diu que hem de millorar les recollides a les àrees i la recollida de
la fracció resta del dissabte.
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Sí l’índex de reciclatge el calculem a partir de considerar la fracció rebuig només la
que es recull el dissabte en el porta a porta i contenidors àrees, aquest índex
augmenta fins a un 75%.
La realitat aplicant factors de correcció que considerin el número de habitants es
podria situar entre el 50% i el 75%.
2. Màxima implicació:
S'ha de continuar fent campanya i pedagogia malgrat que moltes vegades és una
qüestió d'actitud personal.
L’objectiu és sempre obtenir millor resultats, fent especial incidència en els petits
industrials que són els que fan mal ús de les àrees. Com també incidint ampliació
d’horari de deixalleria.
3. Previst campanya:
La recollida d'Arenys de Munt ha de millorar encara en diferents aspectes: recollida
porta a porta de la fracció rebuig dels dissabtes, la recollida porta a porta de dilluns a
divendres en alguns carrers i en algunes papereres on s'ha començat a inspeccionar
bosses i recollida de les àrees per possible mal ús d'empreses.
Expedients sancionadors, principalment adreçades a veïns que treuen bosses en
papereres i llocs incorrectes.
- Eliminar i acotar les àrees emergència.
- Hem començat a detectar els habitatges que ho treuen tot els dissabtes (llistat
empresa), i els enviat cartes informant = rebuig dissabte. Amb la intenció de a
partir de juliol no recollir bosses de rebuig que continguin residus reciclables,
altres fraccions.
- Lligat amb campanya bosses compostable.”
26. PRECS I PREGUNTES.
El regidor Sr. Rabasseda diu textualment: “En el Ple d’avui hem parlat molt de
GUSAM. Sobre la societat municipal GUSAM SA: L'article 19 dels estatuts de la
societat mercantil GUSAM indica clarament que la Junta General és qui designa el
Gerent de la societat. El novembre de 2011, tanmateix, va ser el Consell
d'Administració qui va nomenar la gerent, i mai hem tractat aquest tema a la Junta
General, de la qual som membres tots els regidors. En aquestes circumstàncies,
entenem que l’acte és nul de ple dret, perquè l’article 62 de la Llei de procediment
administratiu diu que els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret
quan els ha dictat un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria. El
nomenament de la gerent de GUSAM està mal fet i tots els actes que se'n deriven
d’aquest nomenament podrien ser nuls. Tots sabem que l’alcalde a vegades fila molt
prim amb la legislació, o amb la seva interpretació de la legislació... i preguntem
perquè la designació de la gerent no ha passat per la Junta General i què pensen fer
per solucionar aquest tema.”
El regidor Sr. Molons contesta que el nomenament el fa el Consell d’Administració i el
designa, article 16 i el ratifica la Junta, article 19, però no ha passat per la Junta per no
barrejar-ho amb els comptes i ell és l’únic culpable d’això, ja que en els articles no hi
ha cap termini i espera fer una Junta pel mes de juliol per fer aquesta designació.
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El Sr. Alcalde diu que en Junta de Portaveus s’ha acordat modificar la data del Ple del
mes de juliol per estalviar el d’agost. Diu que també, si és necessari, es podria avançar
el de setembre, però d’això ja es prendrà una decisió al seu moment.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-tres hores i trenta-dos minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.
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