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ACTA NÚMERO 9/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dinou de juliol 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 els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’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, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon
Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i
Muñoz-Torrero.
S’excusa el regidor En Fèlix Galceran i Aliberch per estar de viatge.
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 i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.
2. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
CONVIVÈNCIA I CIVISME.

INICIAL

DE

L’ORDENANÇA

DE

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Elies Surroca que ha demanat intervenir segons el
Reglament de Participació i aquest diu:
“Només vol llegir un parell de coses sobre aquesta ordenança. Primer, manifestar la
seva sorpresa per la poca participació ciutadana que hi ha hagut en l’elaboració
d’aquesta ordenança, ja que només s’ha penjat al web, no com el Pla de Participació i
no sap si hi ha hagut més al·legacions i això no li sembla bé.
Que l’ordenança de civisme és una regulació millorada de la que es va fer a Canet i no
recull els temes dels ciclistes, cosa que està cansat de dir-li a la regidora.
Quant a l’ordenança de paisatge urbà, diu que no l’hagués fet, sinó que n’hagués fet
una de sola, que la que li va presentar era millor que la que es presenta al Ple, no sap
si se l’han llegit. Dóna les gràcies.”
El regidor Sr. Molons dóna les gràcies al Sr. Surroca, però diu que, malauradament,
l’haurà de contradir. A continuació diu textualment: “L’ordenança de Civisme es va
començar a gestar dins els treballs d’elaboració del pla de civisme el novembre de
l’any 2008. Aquest pla es va anar treballant fins a la presentació del pla el febrer del
2010, l’aprovació pel ple el juliol del 2010.
El 23-3-2011 El presentació de l’esborrany de l’ordenança que va emanar del pla amb
l’assistència de la Directora General d’Acció Cívica, Violant Cervera, de la generalitat.
El tema va quedar aturat per les eleccions municipals i el canvi de mandat.
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El nou regidor de Participació, la regidora de Cohesió Social i jo mateix junt amb el
govern hem reactivat aquesta ordenança que ens facilitarà l’inici dels expedients i
sancions i que ens facilitarà la sensibilització però arribarà un punt com sempre que el
procediment administratiu complex ens alentirà els temes.
Diu que té 5 capítols i 56 articles.
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa següent:
“Havent-se aprovat pel Ple municipal de data 13 de juliol de 2010, el Pla Local de
Convivència i Civisme d’Arenys de Munt, així com l’elaboració d’una ordenança
reguladora de la convivència i el civisme, segons determina el mateix Pla Local de
Convivència en la línea estratègica tercera.
Vist que en el marc del Pla Local de Convivència i Civisme, l’Ajuntament prioritza les
actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores i reparadores,
destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres,
sense descuidar el recurs a la sanció administrativa davant del fracàs o rebuig de les
mesures reeducadores proposades.
Vist que l’Ordenança regula el bon ús dels espais públics així com les convencions
que han de presidir els comportaments de les persones i els col·lectius, per tal de
garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes
específicament referits a la vida de la vila, sense perjudici de la regulació continguda a
la normativa sectorial.
Havent-se treballat l’esborrany de l’Ordenança de Convivència i Civisme de forma
transversal entre diferents regidories i havent-se presentat aquesta als vilatans en data
de 23-03-11, obrint un procés participatiu per tal de rebre aportacions i/o suggeriments
que permetessin que, en el moment de la seva aplicació, l’ordenança pogués ser
efectiva.
Vist que aquesta participació va ser publicitada amb cartells, notícies al Batec, web
municipal i al programa de participació virtual “Consensus”:
http://www.consensus.cat/arenysdemunt/
Vist que a l’any 2012 s’ha procedit a modificar aquest redactat per tal de fer-hi una
revisió i també per tal d’incorporar diverses aportacions rebudes, com ara, les del text
proposat pel Grup Municipal del PP, en data 28-02-12, i a través del web municipal,
quan es va presentar a debat i participació aquest nou text.
Havent-se presentat dins del termini atorgat dues aportacions per correu electrònic, de
les quals s’han acceptat quatre del grup PSC que s’han incorporat al text.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Convivència i Civisme d’Arenys de Munt,
redactada pels tècnics municipals.
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Segon.- Exposar al públic l’Ordenança de Convivència i Civisme d’Arenys de Munt
durant un termini d’un mes, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments, mitjançant anuncis inserits al tauler d’edictes de la
Corporació, al web www.arenysdemunt.cat i al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona. El termini d’informació pública començarà a comptar des de la publicació
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
Tercer.- Establir que les al·legacions, reclamacions i suggeriments formulats dins del
termini d’informació pública hauran de ser informats per l’equip redactor, i s’hauran de
resoldre pel ple municipal, que també haurà d’acordar l’aprovació definitiva de
l’Ordenança de Convivència i Civisme d’Arenys de Munt. En el cas que no es presentin
al·legacions o suggeriments l’ordenança s’entendrà definitivament aprovada i es
publicarà íntegrament al BOP.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En primer lloc, des
del PSC entenem que l'ordenança proposada per a la seva aprovació en el present Ple
tot i ser una ordenança important i molt complexa que vol regular la relació del ciutadà
amb l'espai públic ha de també regular la relació amb l’Administració, ja que cal
recordar que és precisament l'Administració local, aquesta, la que és més propera al
ciutadà en els seus afers diaris i de convivència.
Per aquest motiu, vàrem presentar una esmena a fi de poder catalogar els drets i
deures de tots els veïns i veïnes de la vila davant l’Administració amb un contingut de
2 articles i 21 punts, només en aquesta esmena.
En segon lloc, manifestar que a banda de l'esmena indicada, el PSC ha presentat un
total de 12 esmenes per tal d’enriquir i millorar el document i fer que aquest sigui el
més concorde a la realitat de l'administrat, que és a fi i efecte el destinatari del nostre
treball i del servei públic que nosaltres hem de garantir.
En tercer lloc, és interès nostre el realitzar una sèrie d'observacions que considerem
han de ser tingudes en compte en aquest assumpte que ara és objecte de debat i
posterior aprovació:
• La primera observació que us volem fer és que:
Les ordenances municipals, i en concret la de civisme, no tan sols ha de regular sinó
que els socialistes pensem que han de servir per motivar millors relacions i
comportaments i emfatitzar entre veïns/es i l’administració de forma mútua.
És a dir, que no ha de ser només un element sancionador sinó alhora integrador i de
cohesió.
Entenem que aquesta ordenança ha de ser un document de bones pràctiques i
maneres per part de l’ajuntament; suprimint quan calgui les prohibicions absurdes, ja
que és sabut que a base de multes la gent no es torna més cívica.
En aquest sentit, remarquem que caldran respostes i fórmules socioeducatives amb
actuacions de prevenció, i de formació destinades a promoure més consciència cívica i
més respecte d’uns cap els altres
Les nostres esmenes han estat sobretot per accedir de ple els vilatans al dret a
l’administració sent respectats i facilitant-los informació, tràmits, reclamacions i
l’exercici del seu dret administratiu.
Hem tingut en compte que es garanteixen l’ús públic dels espais en condicions idònies,
que es respecti l’esbarjo dels nens, que s’inclogui el respecte de la dignitat dels avis.
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Hem introduït els valors democràtics en l’autorització d’esdeveniments, la
responsabilitat de comunicar amenaces contra la salut pública, hem modificat els
horaris a l’hora d’executar feines de reformes, i algun capítol del règim sancionador
referit a infraccions greus en presència de menors...
• Però tenim altres consideracions:
Vostès parlen de participació, caldria que ens diguessin què han fet i com s’ha treballat
la fórmula perquè els vilatans puguin participar. Seria interessant saber quantes
persones del nostre poble han presentat propostes i esmenes.
Vostès obvien que no tothom té accés a internet i per tant, no tota la informació arriba
a tots als vilatans
S’equivoquen. No és així.
Parlen de participació però no posen els espais ni els temps, ni els processos ni els
recursos.
Ara, volem valorar:
L’Article 7. Convivència ciutadana
Es parla de foment de la convivència i el civisme i parlen de campanyes informatives,
bé des de l’OAC o bé amb informadors cívics repartint informació o difonent material.
Nosaltres, els socialistes, pensem que aquesta és una bona prevenció i per tant ens
ha alegrat molt veure-ho posat en el paper.
Però estarem més feliços quan això sigui real,ja que des de quan no s’ha fet una
campanya informativa de com fer perfectament una bona recollida de la brossa
selectiva a casa?
La recollida selectiva es va iniciar a l’octubre del 2002. Què s’ha fet en aquest sentit
des de llavors?
Totes les persones al llarg del temps ens oblidem de certes bones formes.
Tan sols és un exemple de la necessitat de fer campanyes.
Tenim a gent nouvinguda, i tots mica en mica, a mesura que passa el temps
automatitzem la tasca de recollida descuidant moltes vegades allò que tirem a la
brossa o inclús ens trobem que surten al mercat nous productes que no sabem
classificar i per tant, com ho fem?
El desconeixement ens exonera de la sanció? No oi.
• Aquesta ordenança a la Secció Segona. Utilització d’espais, equipaments i
béns públics
Article 14. Parla de les Normes generals d’ús i diu una sèrie de deures que nosaltres
estem d’acord.
L’ordenança diu que cal protegir “Els drets dels vilatans i les vilatanes a gaudir dels
espais públics en condicions de seguretat.”
Doncs bé, vist que és d’obligatorietat municipal mantenir els espais i el mobiliari públic
en correctes condicions d’ús per a què els veïns/es facin un ús correcte, no s’oblidin
que primer vostès, abans de sancionar, l’ajuntament ha de donar sempre exemple i
per tant, hauran de tenir molt en compte solucionar els molts problemes que té Arenys
de Munt en aquest sentit: per ex. baranes de fusta, els ponts de Can Jalpí malmesos,
els forats de la Plaça de l’Església, els socs del carrer Cotxeria... cables penjants al
carrer Olivera, etc.
No podem exigir conductes ni accions que nosaltres com administració no realitzem tot
i ésser obligats per llei, sempre dins del camp de la bona fe.
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Si no reparen aquest mobiliari vostès no podran sancionar, nosaltres no hi estaríem
d’acord.
I ens atrevim a proposar-los que es plantegin que els cèntims de les multes
recaptatòries reverteixen en el mobiliari urbà, o en la neteja per exemple.
• Diuen a l’art. 15, de Parcs i jardins, que es prohibeix la pràctica d’exercicis que
malmetin el paviment, doncs què s’ha de fer si el paviment està fet malbé des de
temps enrere com passa a la Plaça de l’Església i no se soluciona?
Són conscients veritablement d’aquest problema?
Nosaltres volem les millors condicions pels nostres veïns, esperem que vostès també.
Mirin, si l’espai públic està ben condicionat, generalment tots ens sentim a gust i
procurem mantenir-ho
Si l’espai públic està deixat i no es repara amb suficient diligència, es transmet la
sensació de deixadesa i llavors la població tampoc no fa res per millorar el seu
comportament envers els usos.
Depèn principalment de l’exemple que es doni i com es doni.
• L’art. 14, de Normes generals d’ús dels espais, equipaments I bens públics, al
seu punt 1 diu:
1. Els espais, els equipaments i els béns públics s’han de fer servir de conformitat
amb l’ús al qual són destinats i conforme a les regles i la normativa que
específicament puguin regular-los.
Em podem dir on és el reglament d’usos de la Sala Municipal, de Can Borrell, de la
Sala d’exposicions... per exemple?
On és el document de cessió d’ús que regula espais que utilitzen algunes entitats?
No existeixen.
Doncs bé, vostès hauran de tenir aquests equipaments, tots els del nostre poble,
degudament regulats amb el seu Reglament i Sistema d’Emergència com a mínim.
Aquesta hauria de ser, sota el nostre punt de vista, una tasca del servei de participació
ciutadana, tenint en compte
• Naturalesa dels equipaments cívics
• Classificació dels equipaments cívics
• Definició dels equipaments cívics
• I les Finalitats
A fi de poder establir unes normes específiques.
Vostès no haurien de sancionar per mal ús basant-se en aquesta Ordenança perquè
no diuen els usuaris quin és el Reglament.
No se sap quines coses es poden fer a la Sala i quines no, per exemple.
• L’Article 20. Diu:
Promoció de la salut i prevenció de drogodependències
Una altra vegada diu que farà l’ajuntament les intervencions adequades en matèria
d’informació, comunicació i educació sanitàries.
I ens alegrem, perquè “prevenir vol dir anticipar-se al possible problema i evitar-ho”.
Això pels socialistes és bàsic.
Estarem alerta i els hi recordarem ja que nosaltres sempre estem per la prevenció.
• A l’art. 7 de convivència ciutadana diu:
“L’ajuntament durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin
necessàries.”
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No sabem que s’entén i quin és el criteri de “ser o no necessàries” esperem que se
sàpiga consensuar o com a mínim que siguin criteris objectius.
Cal dir que els socialistes entenem que també s’han de respectar els drets i els deures
dels vilatans davant l’Administració i no poden quedar fora d’una relació de
convivència cívica en el mateix municipi.
Se’ns ha dit que això està regulat en una altre Normativa més genèrica, ens hagués
agradat la seva inclusió dins l’ordenança ja que s’hagués visualitzat més
específicament la voluntat d’oferir una bona relació entre els veïns i l’Administració.
Aquesta és una ordenança densa, completa i en molts aspectes ben treballada però
que a partir d’ara haurem de mirar-la minuciosament de nou ja que encara hi ha punts
que no veiem clars, per tal d’aportar al·legacions si fa el cas, que és l’únic que ens
resta per fer.
De mancances n’hi ha forces, però sobretot manca sentit de la responsabilitat a l’hora
de demanar deures als ciutadans.
El nostre vot serà abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que creuen que feia molta falta tenir
aquesta ordenança i estan satisfet amb la feina, que han pogut aportar l’experiència
d’altres ajuntaments i col·laborar en la redacció i hi votaran a favor.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Bon vespre a tots els
que ens esteu escoltant per ràdio i els presents a la sala. Voldria aprofitar el micròfon
per a solidaritzar-me amb tots els milers de persones que en aquest moment s'estan
mobilitzant arreu del país per a protestar contra el pla de retallades del Govern
espanyol i per a protestar contra l'espoli fiscal que està patint Catalunya. Aquestes
mesures estan provocant una davallada en la nostra qualitat social, fent que moltes
famílies estiguin patint uns moments molt crítics, fent perillar la cohesió social.
Regular els aspectes relacionats amb la convivència ciutadana i el civisme és
necessari, els governs locals som responsables de garantir i gestionar la convivència i
el benestar dels vilatans i vilatanes, dotant-los d'eines que serveixin per a respectar la
diversitat, fer la vida més fàcil i agradable.
El fet que aquesta ordenança sigui tan extensa fa que sigui també complicat fer el
seguiment per part de l'administració de tots els punts que s'hi reflecteix, caldrà doncs
adequar els recursos públics per a garantir la qualitat de vida d'Arenys de Munt.
El número de fotocòpies en aquest punt és de 98.
Votarem a favor.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, respon a la Sra. Castillo sobre el
mobiliari de Can Jalpí: diu que està en tràmit de reparació, que s’ha d’aprovar
l’Autorització de Despeses i que ells també se’n preocupen. Pel que fa a les capsules
de la Nespresso s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal i això s’havia
d’anunciar en breu.
El regidor Sr. Molons diu que no hi ha més sord que qui no vol escoltar. Al principi de
la seva intervenció ha detallat la participació feta al llarg de la tramitació. Pot no ser la
que ella vol, però és participativa. Explica que ha estat 8 anys de regidor de
Participació i sobre aquesta ordenança es va intervenir en el Congrés Internacional a
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Lleida. Tampoc li ha reconegut que s’ha tingut, des del govern, la voluntat de posar les
seves aportacions; també és cert que l’Ajuntament no es dedica, ni polítics, ni
funcionaris, a trencar el mobiliari i, també ha dit que quan el mobiliari està cuidat no es
trenca i recorda que hi ha vandalisme i en la legislatura anterior es van canviar aixetes,
algunes vegades fins a dos cops al dia; també ha dit que no es fan coses, però de
coses se’n fan i moltes.
La regidora Sra. Castillo diu que els resultats estan a la vista i que la gent no participa i
diu que alguna cosa no es fa bé, o alguna cosa falla. Pregunta al regidor si està
content d’això. Continua dient que ella no ha dit que l’Ajuntament trenca les coses i
això és demagògia i no ho consentirà, ella diu que el mobiliari i la neteja han d’estar en
perfecte estat i això és el que ha dit.
El regidor Sr. Molons diu que consentir o no, no li sembla que sigui cosa seva; ha dit
que no fan participació, ara ha canviat i ha dit que no es feia bé; respecte a la
participació és fàcil fer demagògia i comenta que la regidora Sra. Castillo n’ha fet i a
més, recorda que molta gent va participar en el Pla de civisme i posteriorment no ho
han tornat a fer; al seu moment es van fer comissions amb molta gent i d’allà va sortir
el text primer de l’ordenança.
La regidora Sra. Castillo pregunta si està satisfet de la quantitat de persones que
participen en les ordenances.
El regidor Sr. Molons diu que no estaria satisfet si no es fessin els actes, voldria que
vingués més gent; però també es podrien fer actes de cara a la galeria i la gent no
aportar; però els actes es fan i mentre es puguin fer, estarà satisfet i s’ha de mirar la
qualitat i no la quantitat de la participació.
El Sr. Alcalde diu que es pot fer més participació, però en aquesta ordenança va
haver-hi molta, recorda que al principi hi havia grups de treball que es van dividir en 3
comissions, es va redactar un text i desprès la participació ha continuat i el grup PSC
ha pogut fer aportacions i no es pot dir que no hi ha hagut participació i tot aquest
procés es va exposar en un congrés a Lleida i, pot ser al grup PSC no li agrada, però
tots poden estar satisfets.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’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 En
Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, ERC i PP i una abstenció de la regidora
N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE PAISATGE
URBÀ.
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El regidor Sr. Molons diu textualment: “Aquest ordenança, igual que l’anterior, ens
facilitarà els inicis d’expedients i a més la tramitació de permisos i que la gent podrà
saber com ha de fer les coses.
Malauradament no ens accelerarà els tràmits que ara ens van lents doncs això depèn
d’una normativa superior.
Títol I: Disposicions generals
Títol II: Manteniment de solars i construccions
Títol III: Mitgeres
Títol IV: Voreres
Títol V: Aires condicionats i antenes
Títol VI: Publicitat a la via pública”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se treballat, en base la proposta realitzada pel Regidor d’Urbanisme,
l’esborrany de l’Ordenança de Paisatge Urbà des del Dpt. de Serveis Tècnics
Municipals i havent-se presentat aquest als vilatans en data 03-07-12 a través del web
municipal, per al debat i participació sobre el seu text.
Vist que la finalitat de l’Ordenança és determinar un conjunt de pautes, decisions i
metodologies que facin ordenat i controlable el procés de conservació, renovació i
modernització dels elements que conformen el paisatge urbà, sense menyscabament
de les actuacions singulars que puguin portar-se a termini per raons concretes en
l’àmbit de la vila, i essent doncs, el seu objectiu final homogeneïtzar els elements
estètics i garantir que totes les intervencions urbanístiques es facin amb la major
atenció a tots i cadascú dels detalls.
Havent-se presentat dins del termini atorgat per a la presentació de suggeriments dues
aportacions per correu electrònic del grup municipal PSC, havent incorporat algunes
d’elles.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Paisatge Urbà d’Arenys de Munt,
redactada pels tècnics municipals.
Segon.- Exposar al públic l’Ordenança de Paisatge Urbà d’Arenys de Munt durant un
termini d’un mes, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant anuncis inserits al tauler d’edictes de la Corporació, al web
www.arenysdemunt.cat i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
Tercer.- Establir que les al·legacions, reclamacions i suggeriments formulats dins del
termini d’informació pública hauran de ser informats per l’equip redactor, i s’hauran de
resoldre pel ple municipal, que també haurà d’acordar l’aprovació definitiva de
l’Ordenança de Paisatge Urbà. En el cas que no es presentin al·legacions o
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suggeriments l’ordenança
íntegrament al BOP.”

s’entendrà

definitivament

aprovada

i

es

publicarà

La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que s’alegra que la sala
estigui plena i li agradaria que fos sempre així, a continuació diu textualment: “Des de
ERC es alegrem que es treballi sobre l’ordenança de l’espai urbà.
En tot el document, troben uns punts dèbils, que voldríem exposar:
Primer dir que ens sobte que més de la meitat del document serveixi per explicar
mesures sancionadores, i en cap moment hi hagi un apartat on es recullin les accions
d’educació, informació i sensibilització a la ciutadania, accions que per altra banda
considerem imprescindibles perquè els vilatans entenguin els beneficis i la necessitat
d’aquesta ordenança, i prestin el màxim de col·laboració per assolir una part important
d’acompliment de la mateixa.
Un altre punt que creiem poc entenedor és el Capítol tercer, article 35, punt 2, on es
parla de cartelleres d’expressió ciutadana i ho llegeixo tal i com està posat: “Estan
excloses d’aquesta definició les cartelleres “d’expressió ciutadana” que estan situades
sobre espais públics i són municipals, i que són l’únic espai on la ciutadania pot fer
difusió de la seva publicitat dinàmica”, tal i com diu l’ordenança entenem que no es
podrà posar cap cartell per les façanes com es fa ara i que es un costum gairebé una
tradició en el nostre poble, és així? Cal informar i donar alternatives.
I per finalitzar el capítol quart, el llegeixo, parlant d’infraccions greus, en l’apartat c, diu:
“L’incompliment dels propietaris de l’obligació de mantenir els rètols i les tanques
publicitàries en estat de seguretat, higiene i ornat públic.” Això seria considerat com
una infracció greu. Aquí haig de dir, i em refereixo a les tanques a què m’he referit
abans, l’ajuntament, si està inclòs aquí dintre, ha de ser el primer en donar exemple,
redistribuir les tanques, netejar-les i condicionar-les i buscar la manera de que els
usuaris particulars hi puguin accedir.
Davant d’aquests dubtes i entenent que és un primer pas d’una ordenança que s’ha
d’anar treballant, el nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Els socialistes
entenem que Arenys de Munt no es pot permetre donar una mala imatge física,
justament quan el que nosaltres voldríem atraure és el nou sector emergent del
turisme, un turisme de qualitat, sostenible i equilibrat i en general per a qualsevol
persona que ens visiti i per la nostra mateixa convivència.
Aquesta ordenança no té un contingut ampli però esperem resti oberta a noves
incorporacions de nous aspectes.
Com sempre, hem volgut introduir esmenes per tal d’enriquir i millorar-la.
• Hem introduït al voltant de 14 esmenes
• Referides a la publicitat
• Al color neutre de les antenes
• Hem introduït a tenir en compte les antenes de radioafeccionats
• Respecte als llocs on s’haurien de col·locar les pancartes
• Sobre la seguretat i el respecte de l’escorça dels arbres
• Sobre el temps de durada de pancartes de publicitat si els esdeveniments són
especials, etc.
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Ens costa creure que cap de les nostres esmenes s’hagi tingut en compte, però no hi
fa res, nosaltres treballem per millorar el poble des de l’oposició.
Trobem a faltar la regulació de
• la proporcionalitat entre l’alçada dels edificis i l’amplada de la vorera
• l’espai dedicat al verd urbà
• la gestió dels "solars no edificats", no només per tancar-los i protegir-los, sinó
també per mirar de "reduir-los" en la mesura del possible.
• L’arbrat, tant els tipus com la situació, l’ordenació, la intensitat...
Continuarem treballant-la i presentant al·legacions si s’escau per modificar o afegir allò
que pugui millorar-la.
La revisarem detalladament i si s’escau presentarem al·legacions.
El nostre vot serà abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que està ben aconseguida i
estructurada i hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons diu al grup d’ERC que ja ha estat en exposició i ho podrien haver
dit abans i no al Ple, però quan parlen de cartelleres, són les blanques amb l’escut a
dalt; les blanques de vidre amb contorn blau són només de l’Ajuntament; respecte al
cartell només es regulen rètols de negocis i banderoles, la cartelleria es farà apart.
Respecte a la carta de colors està regulada al Pla general, però altres tipus de la
façana seran regulades amb posterioritat.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que en el Ple es poden plantejar dubtes i discutir-los i
diu que seria molt interessant la campanya informativa a la ciutadania, ja que
normalment no es llegiran el text, per tal de fer sensibilització.
El regidor Sr. Molons diu que el Ple és per debatre, però continua pensant que les
aportacions es podien haver fet. Respecte a la sensibilització, ja queden recollides en
l’ordenança anterior, però es poden fer malgrat que no ho digui el text de l’ordenança i
considera que els ciutadans han de ser proactius; i si s’obre un negoci, la persona sap
que ha de demanar un permís i complir les condicions urbanístiques, com sap que no
pot fer un edifici de 20 plantes a la plaça de l’Església. Agreix els vots afirmatius.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que s’alegra de tot això i creu que ningú farà un edifici
de 20 pisos a la Riera.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’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 En
Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, ERC i PP i una abstenció de la regidora
N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

4. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI SIGNAT AMB FECSA ENDESA
PER A L’OCUPACIÓ D’UN TERRENY AL SECTOR B5 ROALS.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“Aquest conveni no s’ha portat a terme cap acció i donat el temps passat i que les
condicions socioeconòmiques han canviat i en cas de que s’hagi de dur a terme
s’haurà de renegociar.”
A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que amb data 2 de juliol de 2008 es va signar el conveni d’ocupació entre
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i ENDESA Distribución Elèctrica SLU, per a la
construcció d’una subestació elèctrica (SE) i la línia d’altra tensió (LAT) entre l’actual
Mataró – Calella per a la seva alimentació al municipi d’Arenys de Munt.
Considerant que en la clàusula novena es determinava que el conveni es podria
resoldre si transcorreguts quatre anys des de la signatura del mateix esdevingués
inviable disposar de qualsevol d’aquestes parcel·les o servituds, bé per la no obtenció
de les corresponents autoritzacions, permisos o llicències de l’administració, particular
o altres, o que per qualsevol altre causa s’allargui la seva construcció o s’hagi de
desestimar la materialització de les instal·lacions objecte d’aquest conveni.
Tenint en compte que ha finalitzat el termini de 4 anys i en l’actualitat no hi ha
disponibilitat dels terrenys, ni s’han executat les obres d’urbanització, ni està previst
que es realitzin en un futur proper i que no s’ha meritat cap quantitat que hagi de ser
objecte de devolució entre les parts signants del conveni i, per tant, no s’han generat
drets.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Resoldre el conveni d’ocupació signat entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i
ENDESA Distribución Elèctrica SLU, per a la construcció d’una subestació elèctrica
(SE) i la línia d’alta tensió (LAT) entre l’actual Mataró – Calella per a la seva
alimentació al municipi d’Arenys de Munt signat en data 2/07/08, per no haver-se donat
les condicions pactades en el mateix i no disposar l’Ajuntament d’Arenys de Munt de la
superfície destinada a serveis tècnics en el sector discontinuo B5 Roals en forma que
es pugui construir en el mateix la subestació.
Segon.- Notificar la present resolució a la companyia ENDESA Distribución Elèctrica
SLU, pel seu coneixement i als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aquest és un Ple
ben democràtic, en el punt de les ordenances ja ha parlat un veí d'Arenys de Munt, en
el tema de l'escola bressol també hi haurà intervencions del públic i, per urgència,
també podrem debatre la moció de reprovació de l'alcalde. Des del 1979 fins al 2011,
en aquest Ple es podien debatre tot tipus de mocions, ha estat en aquest mandat en el
que això ha canviat i, per això, avui celebrem que tots els partits puguem exposar en el

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

ple què en pensem del fet que l'alcalde faltés a la veritat en el debat de ràdio Arenys
de Munt”.
El Sr. Alcalde li agraeix, però que es centri en el punt.
El regidor Sr. Rabasseda continua dient que amb aquesta moció es fa pagar al poble
els 5.938,00 € de les costes judicials de la demanda que ell va interposar i va perdre.
El Sr. Alcalde el crida a l’ordre per segona vegada.
El regidor Sr. Rabasseda continua dient, textualment: “Respecte al terreny al sector B5
Roals per a la subestació, aquest és un tema que ha passat pel Ple més de 5 vegades
i que ens ha fet gastar moltes energies a tots plegats, tant la subestació elèctrica que
havia d’anar a Roals com la línia d’alta tensió. Han passat 4 anys... El 2 de juliol de
2008 es va signar el conveni d’ocupació entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i
ENDESA Distribución Elèctrica SLU, per a la construcció d’aquesta subestació
elèctrica (SE) i la línia d’altra tensió (LAT) entre l’actual Mataró – Calella per a la seva
alimentació al municipi d’Arenys de Munt. Han passat 4 anys, no s’ha fet res, i s’acaba
el conveni...
Aquest va ser un tema llargament debatut l’any 2008 i els següents. Els terrenys on
havia d’anar aquesta subestació, els 3462,7m2 del terreny qualificat com serveis
tècnics al sector B5 Els Roals, van ser motiu de debat pel seu emplaçament i per la
seva valoració econòmica. De les torres d’alta tensió, del viatge amb helicòpter per
escollir el millor traçat de la línia, de les propostes alternatives... també em vam parlar
molt. Ara tot queda en res i, sortosament, a Arenys de Munt continuem tenint
subministrament elèctric. I dic sortosament, perquè l’any 2008, el govern AM2000-CiU
argumentava que sense aquesta subestació gairebé ens podíem quedar a les fosques:
“hem tingut moltes apagades i que si la subestació no es col·loca a Arenys de Munt, es
posarà a Canet, ja que els polígons estan a punt de solfa i diu que vol que consti que
sempre han pensat que defensen els interessos del poble”.
El conveni amb FECSA-ENDESA va passar pel Ple amb dues versions diferents, tots
els grups municipals en vam anar posicionant, molta feina... i avui, des d’ERC, ens
alegrem que s’acabi el conveni i que, si escau, s’hagi de tornar a negociar. Però
aquest pot ser un exemple més de poca eficiència en l’Administració. Totes les
energies gastades en elaborar el conveni, justificar-lo, presentar-hi al·legacions,
desestimar-les, etc. etc. queden en res. Què passa amb les torres d’alta tensió? El
2008 l’alcalde se n’alegrava que fossin 16 en comptes de 21 i que el seu traçat quedés
fora del Parc Corredor-Montnegre. ERC demanàvem que el traçat d’aquestes torres
fos per la banda de Caldetes. Què passa amb les torres? Doncs entenem que ja no es
faran. Agrairem que l’equip de govern ens ho confirmi en el torn de rèpliques
Però com a exemple de poca eficiència de l’Administració també la polèmica sobre el
cost del terreny. L’any 2008 discutíem que l’ajuntament d’Arenys de Munt estava
donant uns terrenys municipals, de tot el poble, valorats per 1.738.787€ a FECSAENDESA per 1.300.000€. També la polèmica de les contraprestacions. El 1.300.000 €
que aportava FECSA-ENDESA a Arenys de Munt es dividia en 150.000€ per
instal·lacions solars a edificis municipals i 1.150.000,00€ per millores a la xarxa.
Millores a la xarxa que aleshores es consideraven imprescindibles... Des d’ERC volíem

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

preservar el territori i que fos una consultora externa qui fixés l’import de les
contraprestacions. Arguments que considerem sòlids i justos... No ens van escoltar,
però avui veiem que tot aquell enrenou ha quedat en res. L’ajuntament va destinar
diners i recursos en informes que al final no serveixen per a res. Mirem-hi la cara bona:
no tindrem torres d’alta tensió en el terme municipal (espero que així ens ho confirmin).
I la cara dolenta no la podem obviar: em malbaratat recursos i el polígon de Roals no
va endavant, no hi ha activitat econòmica. És el que hi ha. El grup municipal d’ERC
ens abstindrem en aquest punt i esperem que el dia FECSA-ENDESA torni a
considerar imprescindible el projecte, en el conveni amb l’ajuntament es tinguin en
compte les nostres propostes.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Considerem que han
passat 4 anys i que segons la clàusula novena del pacte que figura en el conveni
determina que es pot resoldre el conveni.
I considerant que no hi ha disponibilitat dels terrenys, ni s’han executat les obres
d’urbanització, ni està previst que es realitzin i que no hi ha meritada cap quantitat,
entenem que no s’ha fet res d’allò acordat. I per tant es pot procedir a la denuncia.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que vist que FECSA ha incomplert el
conveni votaran a favor de donar-lo per finalitzat.
El regidor Sr. Molons diu que ERC, cada vegada, aprofita per fer la seva falca
publicitària i ha fet dues vegades cas omís del que l’alcalde li ha dit i ser democràtic és
respectar la institució de l’alcalde i sap que s’extralimita dient el que ha dit.
Respecte a les torres, no vol dir que no es posin, ja que està aprovat en un pla
supramunicipal, i aniran a on hi hagi un terreny, però respecte al contingut, recorda
que el conveni comptava amb els informes favorables de Serveis Tècnics, Intervenció i
Secretaria i no era il·legal. Diu que tampoc ens alegrem que la subestació no es posi
perquè, al final, potser perjudiqui a industrials; a més, qui no s’arrisca no pisca, i els
procediments s’han d’iniciar, i el fet és que demà pot venir FECSA i podrem negociar
d’una altra manera, per tant, no renunciem a la subestació, però tornem a negociar de
nou i potser que no vulguem que la subestació vagi a Canet.
El regidor Sr. Rabasseda diu que poden fer un debat de respecte democràtic i el que
ha fet ha estat informar sobre temes de la Junta de Portaveus, que era la primera
vegada que succeïa i a la regidora Sra. Vila se li ha permès fer una intervenció que no
era exactament la del punt. Respecte al Pla Tramuntana aquest dibuixava les torres a
la banda de Canet perquè anaven a la subestació, ara si no hi ha conveni i se n’ha de
negociar un altre, es podran recollir aportacions de CUP i ERC. Creu que no s’ha
explicat bé sobre la cara negativa, ja que en cap moment s’alegren que no hi hagi
indústria.
El Sr. Alcalde diu que aquest conveni es pot tornar a negociar amb més força i
capacitat i si ara es denuncia és en defensa dels interessos del ciutadans i respectant
els temes mediambientals, és evident que les negociacions poden anar malament,
però el que es fa és defensar els interessos d’Arenys de Munt
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, PSC i PP i quatre abstencions dels regidors En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i
En Josep Sánchez i Camps, del grup ERC.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
ESTATUTS DEL CONSORCI COSTA DEL MARESME.

DELS

El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que en data 22 de març de 2001, la Diputació de Barcelona i el Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, van formalitzar un conveni el qual regulava
l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com a membre de
ple dret del dit ens, i amb el que el Consorci es comprometé a modificar el contingut
dels estatuts que incorporà la seva presència en el Consorci, com a ens instrumental
per afavorir el desenvolupament territorial turístic de la Província, per tal de contribuir
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una
forma sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals.
Mitjançant comunicació del Gerent del Servei de Turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, se’ns ha posat
de relleu que passats més de 10 anys de la implantació del model i com a
conseqüència de la consolidació dels consorcis com a interlocutors de turisme en el
territori i amb el sector empresarial comarcal, la Diputació de Barcelona s’ha
replantejat el seu paper, per tal d’establir un nou model de relació.
Vist que mitjançant acord adoptat el passat 22 de desembre de 2011 pel Ple de la
Diputació de Barcelona, es va aprovar un Dictamen de formulació de preavís de
separació del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, amb la voluntat
d’establir un nou marc de relació basat en la concertació d’objectius i accions a
desenvolupar per dur a terme els projectes acordats i les aportacions econòmiques a
realitzar per part de la Diputació i del consorci.
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, ha acceptat en sessió de 13 de juny de 2012 la
separació de la Diputació de Barcelona així com ha aprovat inicialment la modificació
dels estatuts del Consorci, concretament els articles 17 i 18 dels Estatuts per tal
d’adaptar-los a la no condició de membre de la Diputació de Barcelona, així com
l’article 3 per tal de reflectir la composició actual de membres del Consorci.
Considerant que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que
la modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del
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Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui
ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes
finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne
una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies.
Vistos els article 10 F), 18.2 i 14. b) dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist l’informe 24/12 de Secretaria de data 9 de juliol de 2012,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta
General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 25 d’abril de
2012, que incorpora la supressió de la Diputació de Barcelona com a entitat membre i
modificació de les previsions sobre la seva representació en els òrgans col·legiats de
govern, vicepresidències, etc, així com reflectir la composició actual de membres del
Consorci, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formantne part del mateix a tots els efectes legals.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han
exercit la iniciativa.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del
Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en el cas que durant
el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per
tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació
dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència
als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels
Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme, als efectes escaients.
ANNEX DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
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1.- Es modifica l’article 3, paràgraf 1er, per tal de reflectir la composició actual de
membres del Consorci:
Article 3
Membres
El Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme l’integren voluntàriament:
a) El Consell Comarcal del Maresme
b) L’Ajuntament d’Alella
c) L’Ajuntament d’Arenys de Mar
d) L’Ajuntament d’Arenys de Munt
e) L’Ajuntament d’Argentona
f) L’Ajuntament de Cabrera de Mar
g) L’Ajuntament de Cabrils
h) L’Ajuntament de Caldes d’Estrac
i) L’Ajuntament de Calella
j) L’Ajuntament de Canet de Mar
k) L’Ajuntament de Dosrius
l) L’Ajuntament de Malgrat de Mar
m) L’Ajuntament del Masnou
n) L’Ajuntament de Mataró
o) L’Ajuntament de Montgat
p) L’Ajuntament d’Òrrius
q) L’Ajuntament de Palafolls
r) L’Ajuntament de Pineda de Mar
s) L’Ajuntament de Premià de Dalt
t) L’Ajuntament de Premià de Mar
u) L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
v) L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
w) L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
x) L’Ajuntament de Sant Pol de Mar
y) L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
z) L’Ajuntament de Santa Susanna
aa) L’Ajuntament de Teià
bb) L’Ajuntament de Tiana
cc) L’Ajuntament de Tordera
dd) L’Ajuntament de Vilassar de Dalt
ee) L’Ajuntament de Vilassar de Mar
ff) Gremi d’Empresaris d’Hostaleria de la Comarca del Maresme
gg) Associació de Càmpings i C.V. de la Província de Barcelona
hh) Associació Turística Costa de Barcelona Maresme
ii) Federació d’Associacions i Gremis empresarials del Maresme
2.- Es modifiquen els articles 17 i 18, per tal de reduir el nombre de vicepresidències
de tres a dos, excloent del redactat la que amb caràcter permanent, el representant de
la Diputació de Barcelona.
Article 17
Concepte i atribucions
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Les vicepresidències, en nombre de dos, substituiran la Presidència i assumiran les
seves atribucions, per ordre de designació, en els casos de vacant, absència o malaltia
i exerciran les funcions que els delegui el titular de la Presidència.
Article 18
Designació
La Vicepresidència primera l’exercirà un representant dels ens privats consorciats.
La Vicepresidència segona l’exercirà un representant dels ens municipals consorciats.
Les persones que ocuparan les Vicepresidències primera i segona seran designades
per la Junta General a proposta de la Presidència.”
El Sr. Alcalde diu que la Diputació ha decidit marxar i s’ha de reorganitzar el consorci.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “És un tràmit
administratiu i el nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Hem vist l’expedient
i l’informe de secretaria pel qual aquesta proposta de modificar els estatuts del
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. S’ajusta a la legalitat, tant en la
forma com en el fons i que es tracta de canvis en els càrrecs orgànics. Creiem oportú
votar a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que està correcte i que hi votaran a
favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la Diputació no marxa per estar
enfadada, sinó que ha marxat de tots els consorcis i es relacionarà amb ells a través
de convenis i podrà ser beneficiós per nosaltres.
L’Alcalde li dóna les gràcies per l’aclariment.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
6. PROPOSTA DE RETIRADA DEL RECURS PREVI REFERENT AL PLA
ESPECIAL DE MILLORA URBANA DE LA UA16, PRESENTAT DAVANT EL
CONSELLER D’URBANISME SEGONS ACORD DE PLE DE 15/12/11.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que la propietat ha
demanat que fem aquest pas perquè amb les seves converses amb Urbanisme han
arribat a una possible entesa sobre les peticions de la Comissió i, per situar, diu que
estem parlant de l’edifici més alt que hi ha a la dreta de l’Eixample, passada la
carretera i que està sobre un turó i el Pla General diu que ha de dissimular aquesta
alçada, la qual cosa sembla missió impossible; la solució inicial no va agradar a
Urbanisme, però ara hi ha una entesa i es retira el recurs.
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A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 15/12/2011 va acordar interposar recurs previ
determinat en l’art. 44 de la Llei 29/98, de la Jurisdicció Contenciosa, a l’acord de la
Comissió d’Urbanisme de data 28/10/11, referent al Pla especial de millora urbana de
la UA16, ja que en aquest acord feia informe desfavorable al mateix amb la següent
prescripció:
Cal donar compliment a l’objectiu establert en la fitxa de la Unitat d’actuació UA16 del PGO,
consistent en resoldre la façana de la riera de Sobirans i l’impacte visual de les mitgeres de
l’edificació existent.

Atès que aquest acord va ser presentat davant el Conseller d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, com a òrgan competent, en data 17/12/2011 i que el mateix
no ha estat resolt.
Vist que el promotor del Pla Especial ha sol·licitat, en data 10/07/12, que es retiri el
recurs previ acordat pel Ple i es doni tràmit a la nova proposta presentada en la qual
donen compliment als requeriments de la Comissió d’Urbanisme de 28/10/11 i a les
al·legacions presentades a l’exposició pública.
Vist el que determina l’art. 22.2 j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril , Reguladora de les bases
del règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Retirar el requeriment formulat pel Ple de 15/12/11, segons determina l’art. 44
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Segon.- Trametre aquest acord al Conseller d’Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, als efectes de tancament de l’expedient, si s’escau.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aquest punt es
justifica perquè els veïns s’han adaptat als requisits de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, en aquest tema relacionat amb no adossar a aquesta
edificació cap volum edificable i a les diferents alternatives que proposaven. El sector
és d’iniciativa particular. El que varen aprovar en el Ple de 15/12/2011 era la proposta
per continuar avançant en la tramitació i resoldre l’impacte generat per l’edificació
existent i donar compliment a l’objectiu del PGO en l’àmbit de la UA 16, al voltant del
bloc de pisos de Can Tustets. Avui, per continuar avançant amb la tramitació, l’opció
de la retirada d’aquest recurs és la que consideren millor. Des d’ERC hem de dir una
vegada més que el Pla General, amb la seva trajectòria, és un trencaclosques. I com
que la majoria d’aquest ajuntament estem d’acord en què cal revisar el PGO, esperem
que aquesta revisió sigui una realitat en aquest mandat municipal. Ens vam abstenir
en el PGO i ens abstenim en aquest punt .”
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La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Estem d’acord en la
retirada del recurs i que es doni tràmit a la nova proposta presentada en la qual donem
compliment als requeriments de la Comissió d’Urbanisme, i a les al·legacions
presentades a l’exposició pública.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que pel que fa a la revisió del Pla General coincideixen en què s’ha
de fer, però és un tema de diners i quan els tinguem es farà, ja que ara els pocs diners
s’han de gastar en donar serveis als ciutadans i esperen resoldre el tema en aquest
mandat.
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 i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, PSC i PP i quatre abstencions dels regidors En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i
En Josep Sánchez i Camps, del grup ERC.
7. PROPOSTA D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL A
GUSAM SA I APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Bernardette Galindo, que l’ha demanat en virtut
del que determina el Reglament de Participació, representant a l’AMPA de l’Escola
Bressol la Petjada.
La Sra. Galindo manifesta que és la presidenta de l’AMPA, que va portar el seu fill
gran a la Petjada i va quedar tan contenta que ara vol portar-hi al seu fill petit i té
algunes coses a dir, tant a la gent que està al Ple, com a la que escolta per la ràdio:
“Hem sol·licitat intervenir al Ple d'avui 19 de juliol del 2012 per vetllar que es tramiti
satisfactòriament l'encomana de l'escola bressol a GUSAM, per diversos motius:
1- Per consideració als acords arribats entre educadores, pares i Ajuntament. És cert
que el principi va ser una mica confús, però haver obtingut finalment un consens on les
tres parts estan d'acord ha suposat un esforç molt gran, que no estaria gens bé
ignorar.
2- L'AMPA i l'Ajuntament hem plasmat conjuntament i per escrit els nostres acords per
facilitar-ne el seguiment i el compliment.
3- L'encomana a GUSAM és beneficiosa econòmicament per l'escola bressol i també
per les famílies que en farem ús, perquè el que fins ara era benefici industrial que
s'emportava l'empresa gestora, ara es converteix en benefici social i es reivertirà en
fer millores a l'escola en funció de les seves necessitats. Sota el nostra punt de vista,
que uns diners que abans se'ls emportava una entitat privada de fora, ara es quedin al
poble i s'utilitzin en benefici de l'escola i les famílies, per nosaltres és molt positiu i
motiu d'orgull.
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4- Per respecte a les més de cent famílies que compten amb l'escola bressol oberta el
setembre. De no fer-se l'encomana, totes elles es quedarien sense lloc on poder
deixar els seus fills i tenint en compte que el període de matriculacions ja ha passat,
això els suposaria un problema molt gros. Entre aquestes famílies hi ha simpatitzants
de tots els partits polítics que ens representen i, per tant, per respecte a totes les
persones que creuen en els seus representants, comptem amb el suport de tots
vosaltres perquè voteu a favor de l'encomana.
5- En cas de què algú votés que no a l'encomana, esperem que sigui perquè ens pot
oferir una alternativa, i comptem amb què aquesta alternativa no estarà en inferioritat
de condicions a nivell pedagògic, permisos o d’instal·lacions a La Petjada, ja que la
seguretat i el benestar dels nostres fills és primordial.
6- La Petjada, a part d'una llar d'infants i lloc de confiança dels pares, és el client de
l'empresa del càtering; l'espai que l'empresa de neteja manté net; el lloc on es fan els
cursos de formació de les educadores; qui dóna feina a les petites empreses tèxtils
encomanant bates, llençolets, pitets, xandalls... i a les impremtes amb les agendes; és
el lloc de treball de les educadores. En definitiva, que La Petjada estigui oberta,
beneficia als nens i a les seves famílies però també és un motor econòmic que
beneficia al poble.
7- Per respecte als esforços invertits fins ara. L'escola bressol ha costat molt
d'engegar. Ara que els esforços poden anar dirigits a fer-la gran, ara que ja estem
treballant en projectes engrescadors com l'hort, el paper dels avis, les tardes del te o
el de suport a la lactància materna, seria una pena que, per desavinences polítiques,
tot aquest gran i magnífic projecte que tenim entre mans, es convertís en fum.
També seria lamentable desaprofitar aquest moment en què estem ara, on les
educadores estan implicades, l'Ajuntament en participa activament i la veu dels pares
i mares (AMPA) importa.
Comptem amb el vostre vot responsable, per tots aquests motius argumentats. I és
que des de la nostra modesta opinió nosaltres també creiem que, per responsabilitat,
l'encomana de La Petjada a GUSAM hauria de tirar endavant.”
A continuació, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Cristina Castellví, en nom de les
educadores de l’escola bressol la Petjada, en virtut del que determina el Reglament de
Participació, que dóna les gràcies per haver-la deixat intervenir i diu que té coses a dir
a favor del vot a la gestió per GUSAM, en principi tenen moltes, però, la primera, és
que els han ofert una millora econòmica, i també es pregunta quant ha costat l’edifici
nou de l’escola bressol per a què ara no es pugui obrir i ningú el gaudeixi, explica que
porten anys lluitant pel servei i tancar-lo seria trist.
Un altre motiu és que hi ha més de 100 famílies que porten els seus nens a aquesta
escola i com se’ls pot dir que l’escola es tanca? A on portaran les famílies als seus
nens? A Arenys de Mar no hi ha lloc, ni a Sant Iscle, a més, considera que els nens
tenen dret a estar al seu poble.
El Sr. Alcalde agraeix les intervencions sinceres.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment. “En
primer lloc, agrair les intervencions de les representants de l’AMPA i de les
representants de les educadores, plenes de seny i de claredat.
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Ha estat un procés costós, però alhora enriquidor i ha valgut la pena perquè hem
arribar fins aquí.
Us voldria explicar com ha anat tot el procés:
Al ple de juny, s’aprova la modificació del reglament de l’escola bressol per incloure,
entre altres, el requisit de qualsevol tipus de gestió. Aquesta modificació ha estat
treballada i consensuada per la comissió creada expressament per aquesta ocasió.
El dia 22 de juny convoquem una assemblea de pares i mares en què se’ns
qüestionen molts aspectes. Aquest qüestionament es produeix, segons el meu
entendre, per 3 raons:
1) desinformació; 2) informació esbiaixada; 3) informació manipulada per interessos o
raons que desconeixem i que no volem saber.
Segurament que totes les parts implicades haguéssim pogut fer les coses millor. Des
de l’Ajuntament, que és a qui represento, segurament ens hauríem d’haver explicat
abans i millor. N’assumim la nostra part de responsabilitat.
Però com que la nostra voluntat des del primer dia ha estat mantenir oberta l’escola
bressol i repercutir el mínim als pares i mares la important davallada de l’aportació de
la Generalitat -sense que això suposés un gran increment de quotes-, i malgrat tots els
entrebancs que ens han anat sortint, hem arribat a acords amb totes les parts
implicades –educadores, pares i mares-. És per això que ens hem anat reunint amb
totes les parts fins arribar al consens.
El dia 5 de juliol ens reunim amb una representació de l’AMPA i una representació de
les educadores. A aquesta reunió, ja arribem a acords i ja podem fixar uns preus per al
curs vinent.
El dia 10 de juliol fem la 2a assemblea de pares i mares on s’exposen tots els acords
presos a la reunió del dia 5. Els assistents hi donen el seu vist-i-plau.
Arribem al dia d’avui en què s’ha d’aprovar l’encomana del servei de gestió a GUSAM.
I necessitem majoria absoluta.
Volem seguir donant el servei d’escola bressol en les millors condicions.
Voldria agrair les hores de dedicació a totes les persones que hem treballat en el
projecte.”
A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Tenint en compte que en data 31 d’agost finalitza l’actual concessió del servei
d’escola bressol municipal i havent-se proposat per part de l’Alcaldia que aquest servei
sigui gestionat a través de l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA.
Essent l’encàrrec de gestió de serveis una de les formes previstes legalment, 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.
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”.
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Vist que l’encàrrec s’ha de definir a través d’un conveni o contracte programa.
Vistos els informes emesos al respecte per la Secretària i per la Intervenció municipals
en data 9 i 12 de juliol, respectivament.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Encarregar a l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA, a partir del
moment en què aquest acord adquireixi fermesa, la gestió del servei públic d’escola
bressol municipal en les condicions que figuren en el contracte programa i els seus
annexos que integren l’expedient i formen part d’aquest acord a tots els efectes.
Aquest encàrrec tindrà una durada de vint-i-cinc anys segons la proposta a partir de l’1
de setembre. L’inici de la gestió quedarà condicionada a què aquest expedient, així
com la modificació de crèdits número 4/2012, esdevinguin definitius.
Segon.- Autoritzar i comprometre una despesa de 105.372,62 euros anuals per al curs
2012-2013, dels quals 35.124,21 euros són imputables amb càrrec a futura aplicació
13.324.44901 del pressupost.
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 al 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.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, agraeix que hagin vingut i agraeix les
paraules; però demana que no arribin a conclusions de la seva intervenció fins al final i
l’escoltin sencera. A continuació diu textualment: “El canvi de gestió que s'ha fet de la
llar d'infants La Petjada potser passaria a ser un dels temes més mal gestionats del
nostre consistori si no fos que els pares i mares usuàries d'aquest servei tenien molt
clares les coses i han redreçat la situació.
Aprofito per tenir unes paraules de reconeixement als pares i mares de l'AMPA, a la
comissió formada per a negociar amb l'equip de govern i també a tots els pares i
mares nous, la gran tasca que han portat a terme en aquestes setmanes i la gran
paciència que han tingut. Gràcies.
El grup municipal d'ERC ha repetit en nombroses ocasions que no estem en contra de
la municipalització dels serveis, però això no vol dir que estiguem d'acord en com es
fan les coses des de l'equip de govern. Certament, tenim una manera i un estil de
treball molt diferent del seu i això fa que no veiem les coses de la mateixa manera;
pensem que s'ha de ser impecable en la forma i rigorós en el fons.
En un temps rècord de tres mesos l'equip de govern ha elaborat els documents, dels
quals en vam participar, i decidit qui portarà la gestió. A partir d'avui mateix tenen un
mes i mig per a organitzar el servei i obrir les portes el dia 3 de setembre.
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Els avanço que el nostre vot no serà favorable a aquest canvi de gestió i seguidament
els explicaré els motius, que no són pocs.
Tot i que jo personalment vaig formar part de la comissió d'estudi per a la modificació
del servei d'escola bressol municipal, en cap moment vaig saber que el dia 22 de juny
hi havia una reunió convocada a la llar d'infants sinó que vaig assabentar-me per una
família usuària. Em va saber greu, ja que com a regidora penso que tenia el dret
d'estar informada; molts dels temes que es van parlar en aquella reunió, els
desconeixia.
En aquesta reunió es pretenia “vendre” a les famílies la gestió de l'escola bressol
municipal per GUSAM, però els va sortir molt malament. El descontent va ser general,
no van saber-ne i van crear molta incertesa i inseguretat en les famílies, fins i tot van
mostrar molt poca empatia cap als pares i mares, i va haver-hi alguna pujada de to,
que vaig considerar molt poc apropiada. Vaig quedar perplexa amb el
desenvolupament de la reunió i en com van plantejar la situació.
També vaig poder descobrir el que hi havia darrere la partida de 8.100,00 € destinada
a formació. No es pot convocar a les famílies ni a les educadores, sense haver-los
comunicat un canvi de mètode pedagògic, sobretot quan el procés de preinscripció ja
estava fet i les famílies no en sabien res. No estic en contra del mètode Pickler que
vostès volien imposar sense cap criteri ni experiència pedagògica, sinó en la manera
com han fet les coses. Quina falta de respecte cap a les educadores, anunciar-los les
excel·lències d'aquest mètode sense elles saber-ne res, i a més, portant a la reunió a
la Sra. Azucena, gerent de l'empresa Serveis per a la infància, S.L., la qual rebria la
quantitat esmentada en concepte de formació; també hi ha molta falta de respecte en
donar l'elaboració del Pla anual de centre a persones alienes a l'actual equip
pedagògic i a sobre sense haver-se aprovat la gestió encara per ple.
A la pregunta d'un pare “però, qui ho portarà serà Gusam, sí o sí? La resposta de
l'Alcalde va ser sí, oblidant-se que aquesta decisió primer ha de passar per ple. Ja
sabem que tenen majoria, però no els sembla manca de tacte i de respecte? Tant jo
com els meus companys i companyes a l'oposició tenim una acta signada de regidors,
per tant, agrairia que se'ns tingués més en compte.
Després d'aquesta “tensa” reunió, n'hi ha hagut d'altres en petit comitè, que han servit
per a acostar posicions entre l'AMPA i l'equip de govern. Sortosament s'ha arribat a un
consens que espero que sigui beneficiós tant per a l'AMPA, com per a les educadores
com per a l'ajuntament.
Com ja he dit abans, formo part d'aquella “comissió d'estudi per a la modificació del
servei d'escola bressol”, però fins aquest dilluns passat no he vist la documentació
d'aquest punt de l'ordre del dia. He pogut llegir el contracte-programa que ens diu que
l'encàrrec a GUSAM “tindrà vigència mínima de 25 anys a comptar des de la seva
signatura. No obstant això, es podrà aprovar la pròrroga expressa per períodes de 5
anys amb un màxim de 50”. Més endavant del contracte ja ens diu que es podrà
extingir quan es cregui oportú, però no els sembla molt exagerat 25 anys prorrogable a
50? Quina justificació té aquest període tan llarg?
Pensem que seria més fàcil fer un contracte per un període més curt, donat que la
poca experiència que tenen en aquest assumpte, segurament tindran força serrells a
polir. A més, tenir personal amb contractes indefinits a 25 anys vista, creiem que pot
ser una irresponsabilitat per part de l'ajuntament.
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En aquest mateix contracte-programa ens diu que es crearà una comissió de
seguiment i que no serà la que ja hi ha creada, sinó que en serà una altra, en la que hi
formaran part un tècnic municipal, el regidor, l'alcalde i un membre de GUSAM.
Transparència nul·la.
Estarem atents, en la mesura que en tinguem informació, de la nova direcció, de la
nova empresa que ha de portar el càtering, de què s'implanti finalment el Pla
d'emergència i que l'alarma funcioni, entre altres coses.
El número de fotocòpies d'aquest punt és de 48.
El nostre vot serà abstenció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, dóna les gràcies per haver vingut a
pares i mares i educadores i pel que han dit; a continuació diu textualment: “Estem una
altra vegada davant un encàrrec de gestió a l’empresa municipal GUSAM.
El primer que volem manifestar són les formes en què han fet el procés.
Primer creen una Comissió de la qual no sabem el procediment que s’ha fer servir per
escollir les persones que l’han integrat.
Nosaltres pensem que inexistent.
En aquesta comissió s’elaboren el Reglament, el Projecte i la Memòria perquè el
servei pugui ser gestionat de forma directa.
Els socialistes n’hem format part i com sempre que ens deixen, vàrem fer aportacions.
Quan se’ns demana nosaltres sempre hi som.
En cap moment se’ns parla que pugui ser GUSAM l’objectiu adjudicatari, inclús la
regidora en alguna ocasió ha volgut aparentar que no se sabia, per exemple, en el Ple
passat quan vàrem aprovar els documents Reglamentaris i, una altre regidora de
govern va dir textualment: “donem ple suport a l’empresa GUSAM garantitzant el bon
funcionament de l’escola bressol”.
Llavors se li va recriminar el fet d’anomenar GUSAM.
Home, fins i tot resulta teatral.
De sobres sabíem que la seva intenció era aquesta, no calia que guardessin les
aparences.
Al cap i a la fi el que fan és legal encara que nosaltres faríem un altre procediment.
Però arribat aquí, valorem dues coses:
1r Procés i actitud de l’ajuntament
2n Procés i actitud de l’AMPA i dels pares
En quan a l’Ajuntament:
Quan comencen reunions amb l’AMPA i pares dels nens llavors no tenen en compte
a totes les persones que han format part de la Comissió anterior, als socialistes no
se’ns diu res, no són convocats.
Alguna d’aquestes reunions, a posteriori, se’ns ha explicat que va ser de formes
vergonyoses, que l’entesa entre AMPA i vostès va ser nul·la.
A partir d’aquí, els socialistes, i jo com a regidora vaig demanar ser present a les
reunions posteriors. Nosaltres hem volgut participar.
Només se’ns va permetre assistir a l’última reunió on hem comprovat la feina de
negociació que hi ha hagut entre AMPA i ajuntament per arribar a acords. Hi hem
comprovat com l’AMPA ha fet la feina que no ha sabut fer GUSAM presentant un
Pressupost real ja que GUSAM ni tan sols havia comptabilitzat els ingressos per
Matriculació entre d’altres coses.
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Tot un seguit de desmèrits que avalen la seva inexperiència.
Hem valorat molt aquest punt i gairebé s’emportava el pes de la balança.
Perquè quines garanties tindrem a partir d’ara respecte a la correcta gestió de GUSAM
envers el seu començament?
Ens preguntem la rapidesa de GUSAM en fer una substitució de personal per baixa.
La rapidesa en buscar la millor empresa del menjar, les bates, les agendes, etc.
Volem deixar molt clar que: dubtem i molt de GUSAM.
Volem fer una altra consideració:
I és que no estén d’acord en fer les coses tan despresa ni tampoc en la concessió.
a)Es podia haver fet una convocatòria pública subrogant el personal, és legal i és
habitual.
b)Es podia haver assessorat al personal per fer una cooperativa i autogestionar-se, al
cap i a la fi han sabut fer els números millor que vostès i a més tenen experiència.
Una vegada més no es respecta el principi d’igualtat d’oportunitats al que tothom té
dret, d’aquesta forma priven la possibilitat de l’emprenedoria.
Hem sospesat també el fet que, de moment, vostès no ens deixen formar part del
Consell d’Administració de GUSAM i, per tant, no disposem d’informació, no podrem
saber com gestionen sinó que haurem de ser atents als resultats i avaluar-los.
En aquest cas, tinguin molt present que gestionaran persones i això requereix
sensibilitat, dedicació, esforç i diàleg. Tant de bo ho sàpiguen fer !
I ara volem parlar de l’actitud de l’AMPA i dels pares.
Gràcies a ells i elles avui podem dir que finalment s’ha fet un Pressupost real i el més
important: que ha estat consensuat.
Valorem molt positivament la seva intervenció, sobretot la seva perseverança i
fermesa per arribar a una negociació que fos més justa i equilibrada per totes dues
parts.
No dubtem en cap moment de la seva vàlua, ni de la seva consciència de
responsabilitat, són elles principalment les que han fet la feina sabent negociar i
aprofitant i posant sobre la taula tota la seva experiència de forma generosa invertint
hores i passió per aconseguir-ho.
Han fet i tornem a dir-ho el que no ha sabut fer GUSAM.
Demanem a l’equip de govern que ho sàpiguen valorar.
Gràcies a l’equip de l’AMPA i als pares i mares aquest equip de govern ha tingut
l’oportunitat de rectificar i espero que també d’aprendre.
A més del Pressupost, han sabut descartar noves aventures de línies metodològiques
deixant de banda el mètode Pickler, han aconseguit que els pares puguin participar de
forma activa a l’escola i això vol dir que se la senten seva i que tenen ganes de fer bé
les coses envers els menuts.
Esperem que l’equip de govern els deixi tota aquesta autonomia i la llibertat de
suggeriments i possibles canvis de futur.
A nosaltres s’han adreçat també persones de l’AMPA, molts pares i mares, ens han
parlat d’un acord final positiu i raonable, i per nosaltres, aquests pares són els que
millor saben vetllar pels interessos dels seus nens
Ens ham demanat que donem suport a aquesta encomana de gestió a GUSAM.
Nosaltres ens hi posem al costat d’ells, de l’AMPA i dels nens.
I preval la seva demanda perquè els socialistes creiem en la capacitat d’aquests pares
i mares.
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Únicament volem demanar-vos avui la seguretat que encara que només sigui la
referida a aquest servei rebrem tota la informació des de GUSAM, que podrem
demanar-la en qualsevol moment i assistir a les reunions entre GUSAM i l’escola
bressol.
Davant la demanda dels pares perquè els hi donen suport i sabem que són ells els qui
volen el millor pels seus fills nosaltres votarem a favor, però volem deixar molt clar que
això no vol dir que estem d’acord en la concessió a GUSAM, ni en el procediment.
Nosaltres haguessin procedit a altres opcions:
• Constitució de cooperativa
• O concurs públic amb subrogació del personal
Si les coses van malament per GUSAM demanarem responsabilitats, nosaltres no
estem dins de GUSAM i en conseqüència no serem corresponsables. Per això
estarem atents i en tot moment defensarem els interessos de l’AMPA i dels nens.
El nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup sempre ha actuat amb
coherència i aquesta és l’opció més viable i hi votaran a favor i encara més desprès de
sentir la intervenció del pares i les educadores.
El regidor Sr. Molons, en nom de CIU, dóna les gràcies als pares, mares i educadors i
comenta que han parlat tot aquest Ple de participació i ara hi ha hagut participació, a
més, sembla que quan van canviar les línies de negociació havia de ser un desastre i
no ho ha estat; diu a la Sra. Castillo, pel que fa a GUSAM SA, que el PSC va entrar
una carta dient que renunciava a entrar al Consell i ara no traurà a les persones que hi
ha perquè ells manifesten que hi volen entrar; també ha dit que GUSAM ha fet coses
malament, però la GUSAM només ha fet un informe per estudiar la gestió; sembla que
repetir moltes vegades una mentida la converteix en veritat; ha parlat que no sap com
es va crear la comissió del servei, i li recorda que ho va fer un Ple i es va fer segons la
Llei; a més, les negociacions han arribat a bon port i això està be. També explica que
hi ha reunions que el govern ha de fer perquè són la seva responsabilitat i els que
estan a l’oposició no vénen, per això estar a l’oposició té coses bones i dolentes, però
en aquest Ple s’ha dit que s’han acceptat propostes del PSC i considera que estan en
la bona direcció i GUSAM estarà al costat del pares. Recorda que l’informe de la
GUSAM va ser previ i per iniciar l’expedient i si surt un nou ingrés, millor per quadrar
números. Votaran a favor.
La regidora Sra. Flores diu, a les paraules d’ERC, que des del govern s’ha tingut la
voluntat que tot tirés endavant, ells també es van quedar perplexes d’aquella primera
reunió ja que inicialment només convocaven a pares i mares i no a partits polítics.
Sobre els 8.000,00 euros de formació, explica que creuen en ella, però estan oberts a
modificacions i per això s’ha canviat; també ha parlat del model pedagògic però ells
apliquen el que diu el Departament. Els 25 anys de conveni són per assegurar
l’estabilitat dels treballadors una vegada passin el concurs oposició i comenta que la
comissió de modificació del servei es dissol una vegada modificat el servei
definitivament. A la Sra. Castillo li diu que a la comissió hi havia un representant de
cada partit, representants del Consell d’Ensenyament i l’alcalde, a més de tècnics; no
han tingut voluntat d’amagar res, sinó fer un procediment que beneficiés a tothom. A
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les reunions que s’han fet podia assistir-hi tothom i diu sobre el tema de la borsa de
treball que se’n crearà una i es tirarà endavant. L’escola bressol la tiraran endavant les
educadores i GUSAM només gestionarà.
La regidora Sra. Vila diu al Sr. Molons que no s’inventa res i que quan ha de felicitar,
felicita i quan ha de rectificar, rectifica i quan veu una cosa que no està bé, ho diu, i en
aquella reunió ella les va veure i les comenta. Sobre el mètode Pickler, aclareix que el
Departament aconsella que es faci desprès de l’escola bressol. Quan a la gestió, no es
pot donar a una societat quan encara no ha aprovat el mètode a fer i entenen que la
comissió de seguiment dóna motius per a no votar que sí en aquest tema, no obstant
això esperaran el primer any a veure com va el funcionament. És una decisió difícil i
potser no l’entenguin, però s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo diu que ella va voler anar a l’última reunió malgrat no ser al
govern. També diu que no es posaran d’acord sobre la participació, a més, sobre
participar en GUSAM, les persones evolucionen i canvien.
El regidor Sr. Molons explica que ell no ha dit que no els volen al Consell
d’Administració de GUSAM i ho ha desmentit en la seva explicació i que no pot dir-ho,
ha fet servir el passat referint-se als antics regidors i ara, si hi volen participar, han
d’esperar una plaça.
La regidora Sra. Flores diu, sobre el Pla de centre, que ho ha d’aprovar l’escola i ella
només ha parlat de complir el que diu el Departament d’Ensenyament i ha explicat que
els 25 anys de gestió és per assegurar l’estabilitat laboral del personal.
El Sr. Alcalde diu que tot aquest tema s’inicia quan l’Ajuntament és conscient que la
Generalitat rebaixarà l’aportació a les escoles bressol, que passa a 875 euros per nen i
any, i això ho saben poc abans de la reunió amb els pares/mares i van haver
d’estudiar el mitjans per pal·liar aquesta rebaixa i es va encarregar un estudi a GUSAM
i és per això que el van fer, com en el tema de la deixalleria o en altres serveis. A partir
d’aquí, el Ple del 14 de juny aprovà una modificació del reglament i desprès es fa la
primera reunió amb tots els pares per explicar la situació i va ser una reunió molt
estranya i molts pares van arribar condicionats per força intoxicació a la informació que
no s’ajustava al que l’Ajuntament volia. Ell va dir que voldria que l’escola es gestionés
com una cooperativa, malgrat que ho acabés fent GUSAM i desprès, la reunió va ser
una sorpresa per a tothom, però va ser positiva, ja que van aparèixer tots els
fantasmes, desprès el procés ha estat dur amb la comissió que es va establir i,
finalment, els números de l’AMPA i els de l’Ajuntament van coincidir a 175 euros
mensuals. L’AMPA es va implicar en la gestió i això és molt positiu i desitja que així fos
sempre. La poca experiència de GUSAM SA no té importància ja que girarà rebuts,
perquè la gestió real la faran les educadores. La comissió que es crea en el contracte
programa és exactament la mateixa que hi havia en la concessió amb Cavall de
Cartró. Respecte a fer la cooperativa va demanar a secretaria que fes un informe que
diu: “Que les actuals treballadores de l’escola bressol gestionin l’equipament de
l’escola bressol en règim de cooperativa de treballadors.
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O que es facin contactes amb veïns/es d’Arenys de Munt amb experiència en l’àmbit
d’escoles bressol i ludoteques que prestin o hagin prestat aquest servei en el passat,
per si estan interessats en gestionar l’escola bressol.
Per donar resposta a aquestes dues possibilitats s’ha de comentar, en primer lloc, les
formes de prestació dels serveis públics municipalitzats (com és el cas de l’escola
bressol); així, segons determina l’art. 188 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, els serveis públics es presten:
- De forma directa (pel propi ens públic, per organització desconcentrada, per
empresa de capital íntegrament públic o organisme públic).
- De forma indirecta (concessió, gestió interessada, concert o societat
cooperativa o mercantil amb capital mixt)
En el cas de la gestió directa, la forma d’encarregar el servei només necessita un
acord de Ple i un conveni per regular les condicions entre l’ajuntament i el gestor, tal i
com es regula en l’art. 8 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment administratiu
de Catalunya; els dos casos plantejats no es poden encabir en aquesta forma de
gestió, ja que es tracta de privats.
En el cas de gestió indirecta, la selecció del gestor s’ha de fer per alguna les fórmules
previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic respectant, sempre, els principis de
publicitat i concurrència, la qual cosa elimina la possibilitat de gestió per part de
cooperatives privades o veïns o empreses que no hagin passat per un procediment de
licitació en el qual s’acredita la solvència tècnica i econòmica. Fins i tot adreçar-se a
privats per pactar condicions que haurien de formar part d’un procediment de lliure
concurrència i en un plec de clàusules està prohibit per la normativa de contractació”.
L’Alcalde continua dient que l’Ajuntament pot fer gestió directa a través d’empreses de
capital íntegrament públic sense licitació, però això no funciona amb la gestió indirecta.
Gràcies a la gestió directa, uns beneficis que es portaria l’empresa privada, es
quedaran a Arenys de Munt i es repartirà: 15.000,00 euros els pares (que no es pujarà
la quota), 15.000,00 les educadores en les seves nòmines (tenien una paga menys i
no ho sabien) i els 44.000,00 euros es gestionaran entre l’Ajuntament i l’AMPA.
La regidora Sra. Vila diu que quan ha parlat d’intoxicació, li agradaria que concretés i
respecte a la comissió, pensa que s’hauria d’ampliar una mica més i tots participar-hi.
El Sr. Alcalde diu que la intoxicació és rumorologia i que ho fa qui té els mitjans.
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 i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, PSC i PP i quatre abstencions dels regidors En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i
En Josep Sánchez i Camps, del grup ERC.

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

8. PROPOSTA D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS MUNICIPALS A GUSAM SA I APROVACIÓ DEL CONTRACTE
PROGRAMA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se proposat per part de l’Alcaldia, tenint en compte que en data 31 d’agost
finalitzen els contractes actualment vigents, que el servei de neteja d’edificis
municipals i altre mobiliari sigui prestat a través de l’empresa de capital íntegrament
públic GUSAM SA, com a mitjà propi de l’ajuntament.
Essent l’encàrrec de gestió de serveis una de les formes previstes legalment, 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 de 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.
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.
Vistos els informes emesos al respecte per la Secretària i per la Intervenció municipals
en data 9 i 12 de juliol, respectivament.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Encarregar a l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA, com a mitjà
propi d’aquesta administració, a partir del moment que aquest acord adquireixi
fermesa, la gestió del servei de neteja d’edificis municipals en les condicions que
figuren en el contracte programa i els seus annexos que integren l’expedient i formen
part d’aquest acord a tots els efectes. Aquest encàrrec tindrà una durada de vint-i-cinc
anys segons la proposta a partir de l’1 de setembre. L’inici de la gestió quedarà
condicionada a què aquest expedient, així com la modificació de crèdits número
4/2012, esdevinguin definitius.
Segon.- Autoritzar i comprometre una despesa de 211.594,59 euros anuals, dels quals
17.632,88 euros són imputables amb càrrec a futura aplicació 20.920.44901 del
pressupost.
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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 en aquest punt proposen la
conveniència i oportunitat de traslladar el servei de neteja dels edificis municipals a
GUSAM SA, ja que sembla que té grans avantatges sobretot perquè estalviem l’IVA, a
més tindrem 250 hores més de neteja i tot sense augmentar gaire el cost. L’estudi és
molt positiu i favorable i ells han vist altres estudis de GUSAM SA també favorables,
com el de l’aigua o el de la deixalleria i en tots els estudis hi ha un denominador comú i
és que les empreses que ho feien fins ara, no ho feien del tot bé, però GUSAM SA ho
farà millor i més eficaç. Aquesta tasca no hauria de tenir una gran dificultat tenint en
compte que subroguem personal amb molta experiència, però abans d’encarregar
serveis a GUSAM SA haurien de veure com consoliden els serveis ja encarregats i si
assoleixen objectius i tot això és un risc a valorar.
GUSAM SA, a final d’any, tindrà una xifra de negoci considerable, amb un milió trescents mil euros de pressupost i uns 40 treballadors, aquestes qüestions, a efectes de
criteri empresarial, s’haurien de prendre de forma prudent, ja que el risc podria
complicar la gestió de l’Ajuntament i pregunta: si fossin empresaris no es mirarien
amb més prudència tota la qüestió i mirarien com evolucionen els serveis?
No comparteixen la proposta però desitgen que tot vagi bé i que sigui un encert i
s’estalvien recursos i que no necessitin diners de l’Ajuntament.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Tots sabem que
GUSAM va néixer per fer projectes urbanístics i no per gestionar qualsevol servei,
sense experiència, sense personal, i sobretot, per nosaltres importantíssim, no deixar
que petites empreses del poble, és a dir, privar que autònoms, altres petites empreses
i emprenedors puguin tenir l’opció de treballar.
O allò més racional: fer un concurs públic amb la subrogació del personal.
Sí, ja sé que també hauríem de pagar a l’empresa privada que se li adjudiqués però hi
hauria la possibilitat que persones d’Arenys de Munt poguessin participar del concurs i
muntar alguna cooperativa, per exemple.
Seria molt més adient oferir la possibilitat de treballar i crear empreses a veïns del
poble i inclús engrescador i pedagògic ajudar a desenvolupar idees convertint-les en
realitat.
No veiem l’interès de domini per part de l’Ajuntament en acaparar tots els serveis; està
creant, sota el nostre punt de vista, potser, molts possibles problemes de futur.
Tal i com van fent canvis des del govern de l’Estat Central, no sabem fins a quin punt
les empreses publiques municipals també seran intervingudes o no, ja que vista
l’actualitat tot és possible.
Hi ha un altre aspecte que hem considerat:
• I són les formes que tenen de fer-ho. En altres serveis ens han presentat abans
de Ple el projecte o l’estudi, més aviat o més tard, però ens ho han presentat i
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hem pogut dir les nostra, ara bé en aquesta ocasió, tot i tenir-ho des del 23 de
març per decret, ho porten a Ple i com tenen majoria doncs ja els hi val.
• Ens ha sorprès la Clàusula 5 del contracte programa en què diu que la vigència
de l’encàrrec serà de 25 anys com a mínim
No entrarem a valorar l’estudi econòmic, ens estimem més controlar i esperar
resultats.
Per reservar el dret a l’emprenedoria, als autònoms i a empreses privades del poble
que subrogant el personal podrien optar a fer-se càrrec d’aquest servei, els socialistes
votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que actuaran amb responsabilitat i
donaran el vot a favor desprès d’examinar l’expedient i veure que era viable, però es
pregunta: i si no és viable, rectificaran?
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que GUSAM també va néixer per
donar serveis i ho diu el seu nom: SERVEIS, per això s’ha anat cap aquest camí. La
por a les empreses municipals existeix i es prenen decisions, però el Ministeri diu que
les empreses no viables s’hauran de dissoldre el 31 d’agost de 2015, tenim aquest
temps, l’empresa municipal té la seva viabilitat i per ella apostem. Agraeix el vot al
regidor Sr. Planas.
El Sr. Alcalde comenta que el Sr. Sánchez ha dit que el volum de negoci de GUSAM
SA arribarà a 1.300.000,00 euros i 40 treballadors, això vol dir que això s’estava
pagant a empreses privades de fora d’Arenys de Munt i ara es queden aquí i es
reutilitzen a favor de la gent de la vila i el personal generarà treball a la vila. També ha
preguntat que si fossin empresaris privats si serien més prudents assumint aquests
riscos, i ell diu: per què no li pregunten a l’Amancio Ortega? Ell els va assumir i li va
anar bé, nosaltres no ho sabem, però en l’informe diu que s’estalviaran 44.000,00
euros i això garanteix la viabilitat; potser acabem no tenint tots els beneficis, però el
projecte continuaria essent viable i finalment hi ha una altra millora important i és la de
les treballadores que treballen per les actuals empreses i que deixaran de patir-ho,
aquest és un benefici intangible però important, ja que se les coaccionava per a fer
hores sense cobrar i altres temes, finalment diu que aquí no s’ha aprovat res per
decret.
El regidor Sr. Sanchez diu que l’Ajuntament no té “pinta” de ser Amancio Ortega, com
la majoria dels treballadors de la vila, ja que la majoria d’emprenedors actuen d’una
altra manera, són persones amb petit patrimoni i que creuen en el seu negoci, però
van de mica en mica. Aquí el risc s’assumeix amb diners de tots i sembla més fàcil,
però és cert que hi ha un benefici previst de 44.000,00 euros i no sembla que el servei
tingui una gestió dificultosa, però GUSAM SA tindrà molts treballadors i ha passat de 2
a 40 i és previsible que tingui algun problema laboral. Votaran en contra per no haver
estat prudents, però espera que funcioni i els diners que es destinen al servei són per
a un personal, que no és d’Arenys de Munt en la seva majoria.
El Sr. Alcalde diu al regidor Sr. Planas que li agraeix el seu vot.
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El regidor Sr. Planas diu que al Sr. Rajoy no li agrada governar per decret, i comenta,
respecte a la viabilitat, que tenim tècnics que han fet informes molts curosos, que ell
és emprenedor i sap que sempre hi ha despeses que no tenim en compte i pregunta si
hi ha marge de maniobra per rectificar degut als problemes existents al mercat.
El regidor Sr. Molons diu que, entre altres coses, la gestió de la neteja, a partir de
setembre, hagués costat un 3% més degut a l’IVA.
El Sr. Alcalde diu que confien en què sigui viable i no s’ho hagin de plantejar, ja que
directament s’estalvia l’IVA.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sets vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En Ramon Planas i Freixas, dels grups
CUP, CIU i PP, una abstenció de la regidora N’Àngels Castillo i Campos i quatre 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.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
4/12.
El Sr. Alcalde, com a regidor d’Economia i Règim Intern, diu textualment: “En els
darrers temps i amb la finalitat d’abaratir costos, s’ha decidit explorar i treure rendiment
a la via de la gestió directa a través d’empresa pública, analitzant quins serveis que ve
prestant l’Ajuntament de forma directa o indirecta, poden resultar més econòmics si
s’encarreguen a GUSAM SA.
Finalment s’ha optat perquè aquest 2012, a part de l’encàrrec del servei de deixalleria,
siguin encarregats el servei de neteja d’edificis municipals, així com la gestió del servei
públic d’escola bressol. La gestió, doncs, per part de GUSAM de l’Aula Cultural, queda
posposada.
Totes aquestes decisions fan necessària una modificació de crèdits per tal de
traspassar el crèdit actualment vigent en aplicacions del capítol 2 i 4, a una aplicació
adequada per a recollir el traspàs de fons a una empresa pública. Alhora, es fa
necessària la reposició d’aquell crèdit que en la modificació de crèdits 4/12 es va
traspassar de capítol 2 al 4 per a la gestió de l’Aula cultural.
Així mateix, el 29/05/2012 l’Ajuntament va ingressar el préstec formalitzat en aplicació
del Reial decret legislatiu 4/2012, i amb aquest ingrés és necessari dotar de crèdit a
les aplicacions on s’han d’imputar les operacions pendents d’aplicar, ja abonades.
Amb tot, cal tenir en compte que aquesta modificació no comporta fer ús del Romanent
de tresoreria sinó, senzillament, comporta moure crèdit d’una aplicació a una altra de
més adequada, així com donar un reflex pressupostari al cobrament del préstec del
Reial decret legislatiu 4/12 i el pagament de les factures pendents d’aplicar a
pressupost.”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

“Vista la Providència d’Alcaldia de 12/07/12, segons la qual es justifica la necessitat de
suplementar determinades aplicacions i crear-ne alguna de nova, pels motius que
s’adjunten a la mateixa i que s’exposen també en la corresponent Memòria.
Vistos els informes emesos per la Intervenció en la mateixa data i vist el que disposen
els articles 177 i següents del TRHL, i els articles 35 i següents del RD.500/1990, i els
article 8 i 10 de les Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 04/2012, segons el següent detall:
AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
13
324
capital:

22606

CURSOS D'ATENCIÓ SOCIAL, FORMACIÓ I APRENENTATGE MUSICAL

20

62300

MAQUINÀRIES I INSTAL·LACIONS DIVERSES

920

10.000,00

7.512,65

1

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
13

324

44900

APORTACIÓ A GUSAM PER LA GESTIÓ DE L'AULA CULTURAL

10.000,00

2

7.512,65

1

Nous ingressos:
23

91100

PRÉSTECS REBUTS A/L P DELS SECTOR PUBLIC
17.512,65
AUGMENT

17.512,65
FINANÇAMENT

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
corrent:
13

324

44901

APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL

35.124,21

20

920

44901

NETEJA D'EFICIS MUNICIPALS

76.678,99

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
13

324

47900

APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL

11

330

22700

NETEJA DE L'EDIFICI DE LA BIBLIOTECA

13

320

22700

NETEJA DE LES ESCOLES

17

312

22700

NETEJA I ACONDICIONAMENT C.A.P.

20

920

22700

NETEJA I ACONDICIONAMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
111.803,19

35.124,21

2

3.799,39

2

26.334,72

2

5.105,14

2

41.439,74

2

111.803,19

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
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El regidor Sr. Sánchez diu que han decidit fer aquest pas, que és una decisió política i
que per coherència amb els punts anteriors, s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Entenem la legalitat
d’aquesta modificació de crèdits. Entenem que això ve donat, en part, pels nous
serveis atorgats a GUSAM. Nosaltres serem coherents amb allò que venim fent. I el
nostre vot serà l’abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que, per coherència, hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que és una modificació de crèdits
tècnica i es fa per a què GUSAM pugui assumir els serveis i recorda que, d’aquesta
manera, no s’han hagut de fer licitacions públiques.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sets vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En Ramon Planas i Freixas, dels grups
CUP, CIU i PP i 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
N’Angels Castillo i Campos, dels grups ERC i PSC.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER RECLAMAR LA CONTINUÏTAT DE
L’OBRA SOCIAL CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA.
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, llegeix la
proposta de la Comissió Informativa següent:
“Examinada la proposta presentada al Ple de l’Ajuntament de Mataró, celebrat en data
7/06/12, en la qual tots els grups municipals d’aquell ajuntament manifestaven la
preocupació que pugui arribar a desaparèixer l’obra social de la Caixa d’Estalvis
Laietana, ja que aquesta entitat va ser absorbida pel grup BANKIA.
Considerant que la desaparició d’aquesta Obra Social tindria importants
conseqüències, tant en l’àmbit laboral de les persones que hi treballen, com en l’àmbit
cultural de la ciutat.
Vist que en l’apartat sisè es demana als ajuntaments de la comarca que es doni suport
a l’Ajuntament de Mataró, adherint-se a les propostes de resolució.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
proposa al Ple:
Primer.- Adherir-se als acords presos pel Ple de l’Ajuntament de Mataró de data
7/06/12, i reclamar la continuïtat de l’obra social de la Caixa d’Estalvis Laietana.
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Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Mataró pel seu coneixement i als
efectes oportuns.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Les obres
socials de les Caixes era una de les característiques del nostre sistema bancari, part
dels guanys, sols una part i molt petita, eren destinats a fons socials.
No podem perdre aquesta col·laboració tant i tant necessària en àmbits culturals, de
promoció de la salut, de recolzament a les escoles etc. És a dir, a tota l’obra social.
Val a dir però que, justament Caixa Laietana, també s’ha aprofitat de la bona fe i de la
proximitat dels seus clients per treure un producte que més que ajudar ha dificultat i
molt el benestar dels seus client, parlo de les accions preferents.
Ara, Caixa Laietana pertany a Bankia, i com tots vostès saben és una entitat
intervinguda per l’Estat, creiem sincerament que malgrat l’esforç de donar suport a
aquesta moció, Mataró s’haurà d’espavilar a buscar un altre recurs per mantenir l’obra
social de caixa Laietana.
Accions com aquesta i com altres que s’han debatut en el ple ens han de fer pensar i
estar alerta, de les situacions difícils també hem de treure profit, el que ara es demana,
transparència, auditories, seguiments dels comptes, etc. hauria de ser una normativa,
una manera de fer que no deixés dubtes de malversació, d’ineficiència, de manca
d’honradesa, insistiré molt amb aquestes qüestions perquè ens espera un futur molt
incert i no podem fer les coses com abans, els ens locals per la proximitat a la
ciutadania hem de ser l’exemple de “mans netes”, de receptors de confiança, perquè
ara per ara els polítics estem molt mal valorats per els ciutadans, i som nosaltres que
hem de donar el primer pas per canviar aquesta situació de desconfiança i recuperar
des dels ajuntaments un camí de benestar perdut en tota aquesta crisis.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “L’obra social és una
organització sense ànim de lucre.
És un dels puntals de la Fundació Caixa Laietana, la seva marca identitària. Sense el
seu suport moltes activitats i propostes no es farien al Maresme.
Sabem que, en els temps actuals, una gran prioritat és donar suport a l’ajuda a les
persones i, dins d’aquest àmbit, a les més desafavorides, per això té convenis amb
moltes entitats de l’àmbit benèfic-social de la seva àrea. I això sense deixar de banda
la línia cultural, visible en els seus equipaments com l’Ateneu Caixa Laietana, la
Biblioteca – la de Mataró i la d’Argentona -.
La col·laboració en la restauració del patrimoni es materialitza en les obres de
restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró i del retaule de l’Església de Sant
Andreu de Llavaneres, entre d’altres, o el mateix Premi Iluro de monografia històrica.
Així mateix, col·labora amb la Generalitat de Catalunya per dur a terme determinats
projectes d’interès cultural i social, sense ànim de lucre.
Davant la incertesa de la situació actual i la possibilitat que es perdi l'obra social de
Caixa Laietana, tots els partits de l'Ajuntament de Mataró han acordat fer les gestions
oportunes per reclamar-ne la continuïtat.
Al seu últim Ple, tots els partits polítics de Mataró van ser capaços de posar-se d’acord
en una moció conjunta per demanar la continuïtat de l’Obra Social.
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Els socialistes creiem que aquesta és una bona causa.
Però no vull deixar de dir que l’Obra Social no deixa de tenir un vincle amb Caixa
Laietana i per tant amb BANKIA. I estaria molt bé que dels cèntims de tota la societat
que s’han injectat a BANKIA que també ajudéssim a organitzacions com aquesta que
són les que fan cohesió a Mataró, seria una bona manera que retornessin uns diners
avançats i revertits per una bona causa.
Els diners públics injectats sumen ja 23.500,00 milions.
L’objectiu d’aquesta moció hauria de ser sobretot referit al que diu l’acord núm. 1 que
reverteixin en l’Obra Social una part dels diners que el govern de l’Estat ha invertit en
rescatar BANKIA. No obstant això, els socialistes votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’afegiran per donar suport a
aquesta moció i perquè es prenguin les mesures per garantir la seva sostenibilitat i es
pugui continuar donant tot el seu servei. Per tot l’exposat, votarem a favor.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que l’obra social, en aquest cas,
de la Caixa Laietana, pensem que és important i més ara amb l’actual crisi econòmica
que està afectant a milers de persones, entitats i organitzacions, que, al cap i a la fi,
són els beneficiaris d’aquesta obra. Per tot això, la CUP hi votarà a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP PSC PER
SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL RDL 16/12.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986,
impulsada pel ministre socialista Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la
societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en
els principis d’universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en
salut, havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat
espanyola i catalana entre les primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic radica en el
seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes
desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera satisfactòria a les
necessitats sanitàries de la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la
seva implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible
assolir els nivells de qualitat existents durant aquests anys.
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Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal un
espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en
activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de la construcció i manteniment de
centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en programes preventius, assistencials o
de promoció de la salut.
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han
permès avançar en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes, que han apreciat el
desenvolupament del sistema i la seva capacitat per a donar resposta a les necessitats
sociosanitàries de la població; de fet, la sanitat publica ha estat tradicionalment el
servei públic millor valorat per la ciutadania.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica,
ha recomanat l’adopció de mesures de control de la despesa i d'austeritat que
permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat publica.
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats
autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la
despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als
drets de la ciutadania. Van ser mesures de control de la despesa farmacèutica,
mesures de gestió centralitzada de compres, mesures de coordinació institucional i
d’altres que van permetre assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat.
No obstant això, l’entrada del PP al Govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència
la pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat
com a problema que preocupa a la ciutadania.
El Govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la
sanitat espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que toca
elements essencials del model a l’acabar amb la universalització de la sanitat per
raons de ciutadania i substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat
social. Un model en el que qui no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa
d’ingressos suficients per adquirir la condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es
converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament similar
al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la Llei
general de sanitat de 1986. Es torna a una situació similar al sistema insolidari que
existia als anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres
complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions per les quals fins
ara no s’havia de pagar.
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Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que precisen
un 10% dels medicaments que els recepti el metge i que les persones en actiu paguin
també, almenys, un 25% més del que paguen ara.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, ara
tindran que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi
normatiu que el Govern ha realitzant publicant el Real Decret Llei 16/2012, que suposa
un autèntic desgavell aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.
Aquest Reial decret reprèn el concepte de beneficència, ja que obliga a demostrar la
manca de recursos a qui queda exclòs de la condició d’assegurat per a poder rebre
atenció sanitària, com per exemple els joves majors de 26 anys que no hagin cotitzat
prèviament.
D’altra banda, el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures de
copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que penalitza als ciutadans
de Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una sobrecàrrega i discriminació en
relació als ciutadans de la resta d’Espanya.
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense
minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat pública de
qualitat és un bé irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i la cohesió.
Per tot això, el grup socialista de l’Ajuntament de Arenys de Munt presenta per a la
seva aprovació pel Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per
a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat
de les seves prestacions.
Segon.- Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials,
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la
sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els principis establerts en la Llei General
de Sanitat de 1986.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, per
injust, discriminatori i per generar més desigualtats en la població catalana.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “En moments
com el que estem vivint, de caiguda de l’economia global, de desmantellament de la
societat del benestar, hi ha dos punts febles on l’Estat s’està escarnint: és l’educació i
la sanitat.
La nostra sanitat és de les millors d’Europa sens dubte i el nostre model sanitari ha
estat fins el moment el millor del món civilitzat, tothom ha tingut dret a una sanitat
gratuïta i de qualitat, això és el somni de totes les nacions inclosa l’americana.
Però hem de reconèixer que s’ha abusat reiteradament del sistema, i ara sembla que
tots els mals de la nostra mermada economia s’arreglin retallant prestacions i fent
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pagar als més dèbils socialment parlant, als jubilats, a la gent jove, als investigadors
etc.
Per arreglar la sanitat no n’hi ha prou de demanar la derogació del RD 16/2012, ha de
haver-hi un control exhaustiu de la despesa, de les prestacions i de l’eficiència del
serveis.
Però malauradament, ara l’objectiu no és aquest, hem de retallar com sigui un deute
sobrevingut del bum immobiliari i de la mala gestió dels bancs, dels carallots i lladres
que aquests país i el veí han promocionat.
Nosaltres votarem a favor, per coherència davant de l’actitud pressa pel govern
d’Espanya.
També per l’euro per recepta, fórmula poc habilidosa per recuperar el milers d’euros
que s’han endut les industries farmacèutiques promocionant medicaments no genèrics
i controlant el mercat amb l’exclusivitat dels seus productes. Però creiem fermament
en el que abans hem exposat, cal control, eficiència, regulació de les prestacions i
sobretot, cultura dels usuaris alhora de demanar serveis i prestacions.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que creuen que hi ha mesures que no
agraden adoptar i menys quan rebem amb herència i la conseqüència de la passivitat
de l’actuació, en el moment oportú, per part del PSOE. Però no obstant això,
segueixen en criticar i no aportar solucions i, desprès de tot el que han fet, segueixen
donant consells... Llavors per què en tots aquests anys no han actuat quan tocava? És
més senzill demanar responsabilitats a l’Estat i a la Generalitat. És la mateixa
cantarella de sempre. Per tant, volem que aportin solucions reals i no vendre fum i
donar la culpa als demés. Vostès han deixat l’estat del benestar amb l’estat d’estar.
Això és el que ha passat.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP,
defensem la sanitat pública i entenem que tothom ha de tenir-hi dret.
La sanitat pública és un dret que va costar molt d’assolir i cal preservar-lo per a
generacions futures.
Retallar en sanitat no és una mesura d’estalvi, sinó que és castigar als que menys
tenen i un atemptat als drets socials.
Ens afegim a fer insubmissió a la recaptació d’1 euro per recepta perquè no volem
tornar a pagar el que ja hem pagat i de sobres. I seria bo que ens hi suméssim tots.
Per tot això, votarem a favor de la moció.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que el Reial Decret no els agrada
perquè:
- Envaeix competències exclusives de Catalunya.
- Gran part de l’estalvi se’l quedarà l’Estat i no ens vindrà als catalans i
catalanes, que som els que haurem de fer aquest sobreesforç.
- L’euro per recepta dóna la sensació de pagar més als catalans, com amb tot.
Per tant, al Partit Socialista li dic que si s’ajunta el consens del pacte fiscal al concert
econòmic que tant defensen al País Basc, segurament aquest euro per recepta no
l’hauríem de posar, si no s’hagués deixat part de la Sanitat catalana en la situació que
estava sense haver pres les mesures abans segurament no s’hagués estat, el govern
actual ha de prendre mesures i aquest és un objectiu, no tant recaptatori, recordem
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que la gent que no té recursos no pagarà, recordem que hi ha un topall mensual que
és força baix... per tant, és un aspecte que farà un fet regulador que també és gratis i
pagament per tots i hem de posar mesures per tal de racionalitzar la despesa i perquè
la gent, com he dit abans amb el tema de l’ordenança, la gent també hem de ser
proactius i, per tant, Convergència i Unió farem un vot d’abstenció.
La regidora Sra. Castillo diu que un govern, desprès d’un any, no pot donar les culpes
al govern anterior i espera que quan el PP marxi, ho deixin millor, a més, les millores
van ser la central de compres i la facturació electrònica, i ara s’està donant un mal
exemple de Sanitat, amb moltes llistes d’espera, amb pèrdua de llocs de treball en
sanitat, amb professionals als quals se’ls restringeix la formació i a més, sembla que,
els avis, en compte de prendre dues pastilles, només en prendran una per estalviar.
El regidor Sr. Planas diu que el tema de la central de compres va ser a iniciativa del
PP de Galicia, a més, és cert que hi ha negligències i desajustament però per mals
gestors purs i durs i la cosa està molt malament i el que hem de fer es tirar tots del
mateix carro per sortir de la crisi. Recorda que el PP fa gairebé 8 mesos que governa i
considera que s’ha de fer un front comú.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que no es pot parlar de negligència en el sistema
sanitari però el que s’ha de fer és agafar tots els xoriços que s’han emportat els diners
en aquests anys i comenta que Catalunya dóna molt i rep molt poc.
La regidora Sra. Vila surt de la sala.
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 regidors Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na
Jèssica Flores i Travesa, En Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps i N’Angels Castillo i Campos, dels grups CUP,
ERC i PSC; tres abstencions dels regidors N’Alfons Molons i Antius, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Elena Navarro i Sanchís, del grup CIU i un vot en contra del regidor
En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
La regidora Sra. Vila torna a la sala.
12. MOCIÓ DEL GRUP CIU EN DEFENSA DE LA UNITAT DEL CATALÀ.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que la moció també va adreçada al que passa a
Balears i a València amb la llengua i llegeix el text següent:
“Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del Govern
d’Aragó, Sra. Dolores Serrat, sobre el nou Avantprojecte de Llei de Llengües amb la
conseqüent derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de desembre, i segons la
proposta d’articulat del propi Avantprojecte.
Atès que la comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la llengua
parlada a les comarques de la Franja és el català.
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Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya, obliga a
respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials
polítiques o administratives.
Atès que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat que
apliqui un marc jurídic específic de protecció del català a l’Aragó, usant aquesta
denominació per a la llengua.
Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el circumloqui
acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó.
Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, en el seu
article 4, diu que el català, llengua minoritària d’Aragó, (...) és una riquesa cultural
pròpia i serà especialment protegida per l’Administració.
Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reconeixement
competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Catalans.
Atès que l’article 3 de l’Avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics, com són
el coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia.
Atès que l’article 12 de l’Avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament de les
llengües, excloent l’opció educativa de l’ensenyament en les llengües que sustenta els
diferents projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de la població escolar
de la Franja.
Atès que les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al
Matarranya, tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les terres
de Lleida, vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol conservar i millorar.
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat històricament
el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i institucions dels territoris de la
Franja i Lleida que la tenen com a pròpia.
Amb ànim de mantenir els vincles culturals, històrics, territorials i personals entre les
comarques de la Franja i la de les terres de Lleida i que aquells es puguin seguir
expressant en la llengua catalana.
Amb el degut respecte al Govern d’Aragó i a les institucions aragoneses i a llurs
competències.
El grup municipal de Convergència i Unió proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica
internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa patrimonial
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cultural a protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes Balears,
la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.
Segon.- Demanar al Govern d’Aragó que no iniciï el tràmit parlamentari d’aquest
Avantprojecte de llei de llengües en la redacció actualment coneguda.
Tercer.- Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori del
català als centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als drets
lingüístics dels parlants i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència.
Quart.- Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents projectes educatius
bilingües (català-castellà) i trilingües (anglès-català-castellà) implementats en alguns
centres educatius de la Franja, respectant la voluntat de la comunitat educativa del
territori.
Cinquè.- Demanar al Govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a
autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma estatal,
considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i
protegeix.
Sisè.- Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics a l’hora de
reglamentar la seva política lingüística, en considerar que aquesta ha de ser de
respecte, de foment i de promoció, i sempre basada en criteris filològics reconeguts i
defensats per la comunitat acadèmica.
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó, al Parlament de Catalunya, a
l’Institut d’Estudis Catalans i a la Plataforma per la llengua.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “La llengua catalana ha
estat atacada, prohibida i vexada en moltes etapes de la història del nostre país. Amb
l'àmplia victòria del PP a les darreres eleccions espanyoles, sembla que aquests atacs
a la llengua es fan sense cap tipus de mirament, de manera descarada i amb un to de
prepotència que fereix la dignitat dels catalans i catalanes.
Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el parlament balear, governat pel PP,
ha aprovat la reforma de la llei de funció pública que redueix el català a mèrit i l'elimina
com a requisit.
Aquest partit fins i tot s'atreveix a emprendre aventures lingüístiques, substituint el
català per l'aragonès oriental en l'esborrany de la nova Llei de llengües de l'Aragó, tal i
com explica el text d'aquesta moció.
Ara més que mai, cal que la societat catalana defensi els seus drets lingüístics
d'aquests atacs. Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Els socialistes
pensem que estem novament davant d’un problema polític i no educatiu ni social.
Estem davant d’un altre lamentable capítol de la greu ofensiva anticatalanista
endegada pel Partit Popular des del Govern central.
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Ara ha tocat a la franja de Ponent on la nova Llei de llengües aprovada pel PSOE
juntament amb la Xunta Aragonesista el 9 d’octubre de 2009, van aprovar i reconèixer
el català com a llengua pròpia de la Franja de Ponent
Com en moltes altres ocasions els socialistes hem estat i estem capdavanters en la
defensa del català.
Tots sabem que el català forma part del patrimoni lingüístic y cultural de la Comunitat
Autònoma d’Aragó.
També vull aprofitar per manifestar la repulsa dels socialistes envers l’anul·lació parcial
del Tribunal Suprem del decret que regula l’educació infantil (de 3 a 6 anys), emparantse en la sentència del tribunal Constitucional del 2010 contra l’Estatut de Catalunya, la
qual cosa obliga a introduir el castellà també com a llengua vehicular en aquest tram
d’ensenyament.
Els socialistes responem d’una forma clara i contundent: estem a favor i en defensa
del català, de la nostra llengua. Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que, com a català, no li agradaria que
el Govern d’Aragó li digués com ha de parlar i no s’ho prendria bé i, en el cas actual,
això s’aplica al que nosaltres hem de dir.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “El català és la llengua
pròpia del nostre país i un dels pilars fonamentals. I per això, per ser fonamental, rep
l’atac constant del govern espanyol. Una mostra més del genocidi que està practicant
contra el poble català.
Malgrat la denominació, la llengua és comuna a tot el territori i no reconèixer-la és
negar la realitat.
Per tot això, la CUP hi votarà a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, N’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
N’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.
PART DE CONTROL:
13. 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 119 a la 149, ambdues
incloses, des de l’11/06/12 al 15/07/12:
-
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-

Resolucions en matèria de béns: 3
Resolucions en matèria de representació: 2
Resolucions en matèria d’obres: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/06/12 i el 15/07/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 12
Gestió Urbanística i Territorial: 2
Participació: 3
Cohesió Social i Assistència Primària: 1
14. INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL SEGON
TRIMESTRE DEL 2012.

“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 051/12
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 30/06/2012
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades que obren a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de
44.333,75 € a data 30/06/2012 segons el detall que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
fins 30/06/2012

Situació factura
Registrades
Operacions pendents d'aplicar
Total:

Nombre
62
4
66

Import
33.207,41 €
11.126,34 €
44.333,75 €

D’aquestes, s’informa que un total de 58 (52 factures i 6 abonaments) corresponen a
factures presentades al 2012 per UNION FENOSA per subministraments de l’any
anterior, amb qui per resolució d’Alcaldia de 30/04/2012 es va adquirir el compromís
de tramitar el reconeixement i pagament de les factures pendents -que sumaven en
aquell moment un total de 54.472,66 euros- al llarg del present exercici, en els terminis
acceptats per l’empresa en data 12/04/2012.
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Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS EN UN MÀXIM 40 DIES (EXERCICI 2012)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades que obren a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 40 dies (exercici 2012) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de
66.451,82 € (sense considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es
resumeix en:
Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
30/06/2012

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

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

30/06/2012

85

72.937,87 €

-€

Segon.- Que d’acord amb l’art. 4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010 d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
El Sr. Alcalde explica que 58.000,00 euros són de factures d’UNION FENOSA i
queden només 12.000,00 euros pendents de pagar. A continuació explica la situació i
com ha millorat des del primer informe de morositat que es va aprovar en aquesta
legislatura fins la situació actual.
URGÈNCIA
L’Alcalde explica que s’ha presentat a Junta de Portaveus la moció que a continuació
s’exposarà amb informe negatiu de Secretaria per tres motius: que no és moció
resolutiva segons l’informe que Secretaria va emetre a l’agost de 2011; que no existeix
la figura de la reprovació en l’Administració local i que no es pot tractar al Ple com a
òrgan superior a l’alcaldia. A continuació diu que s’ha de votar la urgència, ja que la
Junta de Portaveus ha votat que s’inclogui per urgència a l’ordre del dia:
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Voten a favor sis regidors dels grups ERC, PSC i PP: Els regidors En Joan Rabasseda
i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez
i Camps, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas.
S’abstenen sis regidors dels grups CUP i CIU: El 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 les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i
N’Elena Navarro i Sanchís.
A continuació, el regidor Sr. Planas llegeix el text següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I PP AL PLE DE
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT PER REPROVAR L’ACTUACIÓ DE L’ALCALDE
EN EL DEBAT DE LA RÀDIO I INSTAR DEMANAR QUE NO CARREGUI ELS 5.938,00 €
DEL JUDICI PEL “DRET A L’HONOR” AL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Arran d’una crítica política d’un grup de l’oposició a l’ajuntament d’Arenys de Munt,
posant de manifest l’actitud de l’alcalde en relació a les dificultats a l’hora de presentar
mocions als plens mitjançant uns cartells on es veia una cara amb una cremallera a la
boca, l’alcalde va exigir una rectificació pública entenent que aquesta crítica vulnerava el
seu dret a l’honor.
La rectificació no es va produir atès que aquest grup polític entenia que realitzava una
crítica política legítima en un estat democràtic i en exercici del dret a la llibertat
d’expressió. Argument que els grups que presentem la moció compartim.
Com que no hi va haver rectificació, el Sr. Josep Manel Jiménez va demandar ERC, el
partit polític que va penjar els cartells i que va divulgar una nota de premsa criticant
l’actitud de l’alcalde.
El passat mes de febrer el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’Arenys de
Mar va desestimar la demanda interposada pel Sr. Josep Manel Jiménez Gil pel dret a
l’honor.
El 28 de desembre de 2011, el Sr. Josep Manel Jiménez va autoritzar per decret
d’alcaldia un primer pagament de 1.888,00 € a l’advocat que el va defensar.
Durant el ple del 12 d’abril es va demanar que l’alcalde no fes pagar a tot el poble les
costes del judici que va interposar contra ERC i va perdre. La resposta per part de l’equip
de Govern va ser “Prenem nota”.
El passat 1 de juny, el Decret del Jutjat de Primera Instància d’Arenys de Mar disposa que
“la parte condenada, Josep Manel Jiménez Gil, debe pagar 4.050,10 euros”. Aquest
Decret diu amb nom i cognoms qui ha de pagar. En cap moment ni la sentència ni el
Decret del Jutjat de Primera Instància d’Arenys de Mar diu que les costes les ha d’assumir
l’ajuntament d’Arenys de Munt.
Malgrat tot, el passat 4 de juny, l’alcaldia amb assistència de la Junta de Govern Local,
autoritza un segon càrrec al pressupost municipal de 4.050,00 € per a fer front a les
costes del judici.
En el decurs del debat del 17 de juny de 2012, sobre el balanç del primer any de mandat
municipal que va emetre Ràdio Arenys de Munt, el Sr. Jiménez, en ser preguntat sobre
quants milers d’euros més havia autoritzat per al pagament de les costes judicials va dir
“encara no ho sé”, i en preguntar-li si trobava normal que l’ajuntament pagués aquesta
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despesa va respondre “ja li diré quan ho vegi” assegurant que no tenia els números. I
aquest debat es va produir 13 dies després que hagués autoritzat en Junta de Govern el
segon pagament pel tema de la demanda.
Atès que els representants polítics de qualsevol partit hem de vetllar i defensar els
interessos dels vilatans i vilatanes del nostre poble amb total transparència i rigor.
Atès que els grups municipals d’ERC, PSC i PP considerem que la mentida comporta la
pèrdua de credibilitat dels polítics i vist que l’alcalde va faltar a la veritat en el debat sobre
el primer any de mandat municipal, emès per Ràdio Arenys de Munt el passat 17 de juny.
Atès que des dels grups municipals d’ERC, PSC i PP entenem que encara que sigui legal
que ho pagui l’ajuntament, no és ètic que el Sr. Jiménez no assumeixi els costos d’una
decisió política equivocada portant la crítica política als tribunals.
Atès que els dos pagaments abans esmentats sumen 5.938,00 €, diners del pressupost
municipal que hem de pagar entre tots els arenyencs perquè el Sr. Jiménez va decidir
judicialitzar la política.
Atès que al marge dels costos judicials també s’ha dedicat treball del personal de
l’ajuntament que l’alcalde va mobilitzar per a la defensa del seu honor i dels cartells
demanant rectificacions, etc.
Atès que la sentència diu textualment que “corresponde el pago de las costas causadas a
la parte actora ya que ha visto rechazadas todas sus pretensiones”.
Per tot això, les regidores i regidors dels grups municipals d’ERC, PSC i PP proposem al
Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reprovar públicament que l’alcalde d’Arenys de Munt en el debat de balanç del
primer any de mandat municipal faltés a la veritat negant coneixement sobre les costes
del judici que havia aprovat el pagament 13 dies abans, i l’actuació de carregar al
pressupost municipal els 5.938,00 € de costes directes del procés judicial que l’alcalde va
iniciar i va perdre.
Segon.- Instar l’equip de govern de l’ajuntament d’Arenys de Munt que assumeixi el
compromís de no carregar els 4.050,10 € consignats a l’aplicació 2012.20.929.48002 per
la regidoria d’Economia i Règim Interior en data 04/06/2012 i els 1.888,00 € del pagament
autoritzat per Decret d’Alcaldia de 28/12/2011 al pressupost municipal.
Tercer.- Instar al Sr. Josep Manel Jiménez que assumeixi personalment els 5.938,00 € de
la condemna en costes pel judici pel “dret a l’honor”.
Quart.- Fer arribar aquests acords al departament d’Intervenció de l’ajuntament d’Arenys
de Munt, al Sr. Jiménez i als mitjans de comunicació local i web municipal per a la seva
difusió.”
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El Sr. Alcalde llegeix l’informe de Secretaria 27/12 el qual diu textualment: “Per tal
d’aclarir els temes plantejats, es dividirà aquest informe en dues parts; la primera
tractarà de la forma i la segona tractarà del fons.
A) Qüestions de forma:
- En primer lloc, indicar que, del redactat del text, la intenció dels grups sembla ser que
aquesta moció s’inclogui a la part resolutiva del Ple i que tingui efectes vinculants per a
la corporació i, en aquest sentit, s’ha examinat l’informe que aquesta secretària va
elaborar en data 9/08/11 respecte del que es considera moció resolutiva de l’art. 97 en
relació a l’art. 91 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en
aquest s’especifica: No podrà ser considerada moció quan el seu contingut sigui una
petició concreta al govern – ja que en aquest cas es tractaria d’un PREC.
- En segon lloc, informar que, si el que es pretén amb la moció és realitzar un control
dels òrgans de govern, en tot cas, la fórmula seria la que determina l’art. 46 de la Llei
reguladora de les bases del règim local en la redacció donada per la modificació
donada per la Llei 11/1999, de 21 de abril, però s’ha d’indicar que, en aquest cas, la
moció, malgrat que es pugui discutir i votar, no tindrà efectes vinculants per a la
corporació.
- En tercer lloc, indicar que el grup municipal ERC ja va incloure a l’ordre del dia del
Ple de 12/04/12 el següent PREC: PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ
L’ALCALDE NO FACI PAGAR A TOT EL POBLE LES COSTES DEL JUDICI ARRAN
LA DEMANDA PEL “DRET A L’HONOR” QUE ELL VA INTERPOSAR I VA PERDRE,
a la qual la regidora portaveu del govern, Sra. Vázquez, va dir que “es pren nota”; per
tant, es tractaria d’un tema que ja ha passat al Ple i ha estat contestat pel govern
municipal.
- En quart lloc, posar de manifest que a la normativa de règim local no es regula la
figura de la reprovació i només existeixen:
- La qüestió de confiança, que la planteja el mateix alcalde i per temes taxats
segons determina l’art. 197 de Llei Orgànica 8/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General.
- La moció de censura que es regula en l’art. 197 de la mateixa Llei.
El text presentat no s’ajusta a cap de les dues figures en els seus requisits legals i el
ROM d’Arenys de Munt tampoc ho contempla.
B) Qüestions de fons:
- En primer lloc la proposta de moció tracta al Sr. Josep Manel Jiménez i Gil com a
Alcalde del municipi en un punt primer i en el text es proposa: que el Ple reprovi les
seves paraules en un debat a la ràdio, assegurant, com a fet indubtat, que va faltar
a la veritat en el que va dir, per tant, demana del Ple - un òrgan col·legiat- que jutgi
unes declaracions fetes en un mitjà de comunicació, sense cap transcendència
jurídica, i la condemni (reprovi) i, com ja s’ha indicat, aquesta figura no existeix en
la normativa local.
A continuació, en els següents punts i respecte al plet del dret de rectificació, deixa
d’esmentar la condició del Sr. Jiménez com a òrgan municipal i institució pública;
oblidant, precisament, que la sentència esmentada en el judici del dret de
rectificació deia específicament dins el text: “cuando se ejercita la libertad de
expresión los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a
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personas que, por dedicarse a actividades públicas, o estar implicadas en asuntos
de relevancia pública, están expuestas a un riguroso control de sus actividades y
manifestaciones, que si se tratase de simples particulares sin proyección pública
alguna.”
El conflicte només pot sorgir amb aquella persona que ostenti el càrrec d'Alcalde, que
és el Sr. Josep Manel Jiménez; per tant, és indissociable la condició d'Alcalde amb els
fets expressats per ERC, amb la petició d'un informe jurídic sobre què és i què no és
una moció, amb la interposició de la demanda i amb la no estimació de la mateixa.
- En segon lloc, s’insta el govern municipal a què no assumeixi el compromís de pagar
els honoraris d’advocats respecte al plet, tema que no és de la seva competència
quan, segons les bases del pressupost, es determina:
“Article 20è.- Ordenació del pagament
1.- L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'Alcalde/essa, el
qual podrà delegar d'acord amb el que estableix la normativa vigent”.
I en el mateix sentit l’article 186 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina
sobre l’Ordenació de pagaments:
1. Són competència del president de l’entitat local les funcions d’ordenació de
pagaments.
Per tant, no s’entén com l’equip de govern pot prendre un acord en aquest tema i
menys que es faci a través del Ple, que, per altra part, no és superior jeràrquic de
l’alcalde i no li pot donar ordres.
No s’han de confondre les competències que corresponen a l’Ajuntament com a
Administració Pública amb les que corresponen a cadascun dels òrgans d’aquell i
s’haurà de respectar la distribució competencial entre els diferents òrgans municipals.
- En tercer lloc, respecte a si l’alcalde té o no té dret a què l’Ajuntament es faci càrrec
dels honoraris respecte del dret de rectificació, informar que s’ha elevat consulta a una
entitat especialitzada de dret local i assessorament als ajuntaments, “El Consultor dels
Ajuntaments ”, i en data 25/06/12 ha respost sobre el tema:
“Efectivament, l’article primer de la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora
del Dret de Rectificació, disposa que tota persona, natural o jurídica, té dret a rectificar
la informació difosa, per qualsevol mitjà de comunicació social, de fets que l’afectin,
que consideri inexactes, i la divulgació dels quals pugui causar-li perjudici.
No creiem que siguin d’aplicació els criteris de la Sentència del Tribunal Suprem de 4
de febrer de 2002, doncs aquesta es refereix a despeses derivades de l’assistència a
un judici penal. Però, fins i tot aplicant els criteris d’aquesta, podem argumentar que
l’Ajuntament ha d’assumir les despeses processals en el cas plantejat. Repassem els
tres criteris que fixa la referida Sentència per assumir les despeses:
• a) Que hagin estat motivats per una inculpació que tingui el seu origen
o causa directa en la seva intervenció en una actuació administrativa
o d’altre índole realitzada en el compliment de les funcions atribuïdes
per les disposicions aplicables a la seva activitat com a membre de la
Corporació.
• b) Que aquesta intervenció no hagi estat portada a terme amb abús,
excés, desviament de poder o en convergència amb interessos
particulars propis dels interessats o del grup polític o d’altra índole al
que pertanyen.
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• c) Que es declari la inexistència de responsabilitat criminal per manca

objectiva de participació o de coneixement en els fets determinants
de la responsabilitat penal, la inexistència d’aquests o el seu caràcter
il·lícit. En cas d’haver-se contret responsabilitat criminal, no es pot
entendre que la conducta realitzada ho hagi estat en l’exercici de les
seves funcions, sinó abusant d’elles.
D’aquests tres requisits, dos són perfectament aplicables al cas: l’actuació judicial es
deu al compliment d’una actuació administrativa com Alcalde -se l’acusava de limitar el
debat democràtic- i la intervenció de cap manera ha estat portada a terme amb abús,
excés o desviació de poder. Segons s’indica, l’Alcalde va demanar informe a la
Secretaria General de l’Ajuntament i fins i tot als serveis jurídics de la Diputació. El fet
que el Jutge no hagi estimat la seva pretensió no implica que l’Ajuntament no hagi de
fer-se càrrec de les despeses judicials, doncs es van donar els passos correctes.
Per aquestes raons creiem que l’Ajuntament ha d’assumir les despeses originades per
l’acció judicial incoada segons la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del
Dret de Rectificació”.
CONCLUSIÓ
Considero que aquesta «moció» plantejada pels grups municipals ERC, PSC i PP, tal
com està presentada, no s’adapta al que el ROF determina i regula com a moció
resolutiva, sinó que és una qüestió de caràcter intern que, en tot cas, planteja temes
de control al govern, per a la qual cosa hi ha altres vies legals, i, pel que respecta al
fons d’aquesta, part del seu contingut no és competència del Ple i, per tant, tampoc
s’ajusta a la normativa.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que deixarà de banda la legalitat i
el que li sembla increïble és que el poble hagi de pagar quan es podria haver
solucionat parlant, que la persona que va perdre té nom i cognoms i que és a qui li
toca a pagar, que la llibertat d’expressió està per sobre de tot, que no és el poble ni el
pressupost qui ha d’assumir les costes. Que la llibertat d’expressió ha de fer-se
prevaldre sempre. Tampoc no entenc que s’amagui i no es vulgui dir la veritat (es
refereix al programa de RADIO). No es dóna un bon exemple i les coses fetes s’han
d’assumir. No vull que el meu alcalde faci aquestes coses.
Si es pregunta a algú del poble veuran que el sentit comú de la gent dirà que no és el
poble qui ho ha de pagar.
No vull que es facin pagar les baralles o no baralles dels polítics a la gent del nostre
poble.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Bé, avui hem
avançat una mica en qualitat democràtica. Miri, l’informe de la secretària, evidentment,
l’hem escoltat, però no som juristes, com que ens en lliuraran una còpia, doncs també
l’analitzarem amb deteniment però cap de nosaltres, del grup municipal d’ERC, ni els
altres regidors som juristes i aquest debat no és un debat jurídic, no entrem en saber si
els passos són correctes, ningú ha dit si eren correctes o incorrectes, és un debat
polític, un debat polític i que nosaltres l’entenem emmarcat en la normalitat
democràtica. Hi ha tota una sèrie de missatges, d’informacions, que ens les estem
repetint a les ràdios opinant uns unes coses i els altres i per què no podem opinar aquí
en el Ple. No som juristes, desconeixem tota aquesta normativa però sí que tenim

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

coneixement de què feien els alcaldes democràtics a Arenys de Munt des de l’any
1979 fins al 2011, els alcaldes que l’han precedit, Sr. Jiménez, deixaven entrar
mocions que no s’ajustaven a aquesta normativa en aquest Ple i tots ho sabem prou
bé. També ho sabem prou bé que hi ha mocions que s’aproven arreu del país, arreu
de Catalunya, aquí, a Arenys de Munt, no es poden entrar des de què vostè, Sr.
Jiménez, és alcalde. I en tenim un cas molt recent, a Manresa, aprovat o estan a punt
d’aprovar o han acceptat passar a Ple una moció perquè l’estelada estigui en el balcó
de l’Ajuntament amb els vots a favor de CUP, CIU i ERC. Això és d’aquesta setmana.
Llavors, el fet de què a altres ajuntaments puguin anar mocions amb informes
desfavorables de secretaria, el fet que alcaldes des de l’any 1979 fins al 2011 a Arenys
de Munt hagin acceptat aquest tipus de mocions i el fet que en aquest mandat això no
sigui possible, a nosaltres que no som juristes, ens dóna prou argument polític per dir
que, en el seu moment, amb més o menys encert, amb un cartell dir que allò limitava
el debat democràtic. I que avui estem debatent aquesta moció amb un informe
desfavorable, en definitiva, ens ve a donar la raó.
Passo a l’altre punt, el tema del debat. Per què un debat el podem tenir en els mitjans
de comunicació i no el podem tenir en aquest Ple? Això, des d’ERC, no ho entenem. A
veure, si hi ha uns grups polítics que troben correcte que en un debat es digui una
mentida, doncs ho defensen i ja està. Per ERC i pels grups que hem presentat aquesta
moció, això és un desprestigi de la política: faltar a la veritat, això desprestigia a tota la
classe política. Vostès ho troben correcte? Doncs ho defensen, aquí ho argumenten en
el Ple, ho escolta la gent, surt a l’acta i ja està. Una decisió personal amb unes
conseqüències econòmiques que Déu n’hi do, que ratllen els 6.000,00 euros, s’han de
carregar al pressupost municipal? Els grups que hem presentat aquesta moció
entenem que no. Vostès entenen que sí, doncs, totalment legítim i democràtic, ho
expliquen i ja està. Per què ho podem explicar a la ràdio i no ho podem explicar en
aquest Ple? Per això començava dient que avui havíem avançat democràticament, no?
Malauradament, veiem sovint com la classe política es tira els plats pel cap i aquí
també fa una mica de tristor veure que hem d’estar debatent aquestes qüestions. Avui
mateix, un secretari del Govern ha dit una paraula bastant gruixuda a un ministre. I se
suposa que aquest ministre no li posarà cap demanda a l’honor. Aquí hi havia un
cartell amb una cremallera i el Sr. Jiménez va ficar una demanda a l’honor. Ha fet un
argumentari jurídic que a nosaltres se’ns escapa però sí que també tenim informacions
per altres bandes que així sintètiques, a veure si em sabré explicar bé, les institucions
no tenen honor, són les persones físiques les que poden ficar una demanda a l’honor,
llavors, per què en una institució no hi ha ningú que es pugui sentir ferit l’honor, llavors,
l’alcaldia, com a institució, no pot tenir no pot ser objecte a una falta a l’honor, és una
persona física i, a més a més, en tota la sentència, com deia la regidora del PSC, i ha
dit en la lectura el regidor del PP, en cap moment se cita a l’alcalde, es parla amb
noms i cognoms. Estem d’acord, l’informe de Secretaria tindrà tota la validesa jurídica,
els efectes vinculants seran els que seran, però el fet de poder-ho parlar aquí, pensem
que és així de planer i democràtic, vostès ho veuen d’una manera, nosaltres ho veiem
d’una altra, nosaltres ho podem explicar. A més a més, podrem explicar una qüestió
que des de la CUP han llançat uns interrogants ens els mitjans de comunicació dient:
com és que la defensa del Sr. Jiménez val 1.888,00 euros i la defensa d’ERC
4.050,00? Doncs ara els ho explicaré. I també han preguntat: i que en farà ERC
d’aquests diners? Doncs ara també els ho explicaré perquè ERC no veurà ni un euro
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d’aquests diners. Primera pregunta: per què un advocat cobra 1.888,00 euros i un altre
4.050,00? Jo li puc explicar perquè el d’ERC, l’altre el puc intuir. Com també s’ha llegit
a la part expositiva de la moció, a més a més de totes les hores de feina de la
secretària de l’ajuntament, de tot el personal de l’ajuntament que va implicar amb
aquest assumpte, del cost de tots els cartells, de penjar tots els cartells, a més a més
d’utilitzar tota la maquinària de tot el poble, han hagut de pagar 1.888,00 euros. El grup
municipal d’ERC es va haver de buscar un advocat, que va fer una feina, que la va
tarifar d’acord amb uns honoraris que figuren al col·legi professional, que els va portar
al Jutjat, que vostès, a la Junta de Govern, van tenir la possibilitat de dir que si eren
massa cars o massa “baratos”, només ho havien de dir, dir-li al Jutge no estem d’acord
amb aquests honoraris, forma part de la part resolutiva de la Sentència, no diuen res,
troben correcte els honoraris, és que no hi ha més, no hi ha marge de maniobra, és el
que diu el Col·legi d’Advocats, el col·legi professional, i llavors surten amb aquest
missatge als mitjans de comunicació de què fa ERC amb aquests euros. ERC no veu
ni un euro d’aquests 4.050,00 i vostès en el seu moment no ho van trobar-ho car i amb
tota la maquinària de l’Ajuntament, treballant per la defensa del Sr. Jiménez, a més a
més costa 1.888,00 euros. Per tot plegat, i això ho explicarem les vegades que calgui,
si no els hi ha quedat clar, ara en el torn de rèplica els hi torno a explicar. Aquestes
dues preguntes que llançaven als mitjans de comunicació aquesta és la resposta.
Pensem que és bo això, el poder-ho explicar en el Ple. Lamentem que no hagués
pogut sortir a l’ordre del dia i que haguéssim pogut portar unes intervencions més
elaborades i uns informes jurídics que poguessin també defensar aquest punt de vista i
veurem com acaben aquí les votacions, quedarem empatats, dedueixo, i ja veurem
com acaba. Si hi ha alguna cosa que pugui aclarir des d’ERC ho faré encantat.”
El regidor Sr. Molons, en nom de CIU, diu que a ell li hagués agradat que aquest tema
no hagués anat al Jutjat, però és així i ha succeït. No obstant això, no pot deixar de
contestar algunes coses: ha sentit que el dret a la informació està per sobre de tot,
però ell pensa que aquest dret finalitza on comença el dret dels altres, per això, hem
de defensar els dret dels altres (explica el cas de la Sra. Fabra, que, al Congrés, li han
fet rectificar una expressió malsonant que va dir durant un Ple).
Respecte a les mocions, que s’han regulat en aquesta legislatura per un pacte a
principi de mandat, portant-ne al Ple una cada mes per grup, amb número taxat de
preguntes, diu que sempre diuen que tenen uns serveis jurídics fantàstics, però
recorda que també tenien a disposició a la secretària municipal per consultar i no pot
creure que no puguin presentar una moció ajustada a la normativa que sigui objecte de
debat al Ple.
Finalment, sobre el tema de la ràdio, considera que no té tanta importància, ja que allí
no es disposa de documentació i que sembla que no s’ha de flagel·lar a ningú per un
tema com el que ha succeït, el món no està per debatre aquest tema, ni és el més
important que hi ha a sobre de la taula.
La regidora Sra. Vázquez diu textualment: “"En prenem nota". Potser és això el que
s'hauria de contestar a allò que no passa de ser, des d'un punt de vista formal, un
prec.
Però segur que no és això el que volen.
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Ara, des d'un punt de vista polític, potser sí que cal que es diguin les coses pel seu
nom. Si més no, amb la voluntat i intenció de passar pàgina d'una vegada.
Ens trobem de nou davant d'aquest assumpte recurrent que, creiem procuraran
mantenir fins a final de Mandat.
Abans però, cal analitzar el gir que ha adoptat aquest assumpte.
Ara, els grups municipals del PSC i del PP s'han sumat a la picabaralla que ERC
manté viva i que vol atiar contínuament.
Confiem que aquests dos grups, PSC i PP, sabran mantenir la seva independència i
no sucumbir a aquesta espiral agressiva.
Des de la CUP, honestament, dubtem que aquesta sigui la seva política, més aviat
sembla que actuïn com a corretja de transmissió de la política d'ERC. Per això creiem
que la seva connivència en aquest afer és de curta volada i el temps ho posarà a lloc.
I des de la CUP no tenim res més a dir en relació a la participació del PSC i del PP en
aquest assumpte.
S'han explicat ja les raons objectives, tècniques i suficients per a no entrar en aquest
joc de reprovació a l'Alcalde i per votar en contra del que ERC s'entesta que sigui una
“moció”.
Però hi ha també raons polítiques que es resumeixen en una de sola:
Impedir i neutralitzar la permanent i contínua actitud agressiva d'ERC envers al
Govern, l'Alcalde i la Institució.
• Recordem les contínues i reiterades objeccions a GUSAM;
• o contra la CUP, que ERC tracta com a enemic a batre en lloc de com a legítim
adversari polític;
• o contra la persona de l'Alcalde, sobre la que ERC projecta tota la seva
hostilitat i mala fe i veu com a l'origen de tots els seus mals. Mals d'oposició no
digerida.
I s'equivoquen de totes, totes.
El nostre company i veí, Josep Manel Ximenis, avui Alcalde d'Arenys de Munt, no és la
bèstia negre d'ERC, no té banyes al front ni porta cua.
La CUP espera d'ERC una actitud més positiva envers la governabilitat d'Arenys de
Munt –especialment en els temps que corren– i envers els vilatans d'Arenys de Munt.
De tots els vilatans d’Arenys de Munt, dels que els van votar, dels que no els van votar
i dels que no van anar a votar. Perquè tots, tots, volen que es governi i es governi el
millor possible en una situació força complicada i força complexa.
De vostès s’espera:
a) Una actitud més positiva ja sigui des de l'oposició, ja sigui des del Govern, on
saben, tenen les portes obertes.
b) Una actitud més positiva envers la nostra Institució, que no és de la CUP, sinó
que és de tot el poble d'Arenys de Munt.
I no es prenguin pas això com a un consell, és només una opinió. Política, això sí.
Els fets que a vostès tant i tant els trasbalsen es remunten a ara fa un any, arran de
reiterats intents, per part d'ERC, per instrumentalitzar el Ple de l'Ajuntament com a
mecanisme d'enfrontament envers als seus enemics polítics, tant la CUP com també
CiU. Però com també van fer en passat mandat.
D'una banda han perseguit sense treva al senyor Molons, regidor d'aquest Ajuntament,
amb el tema de l'aigua i de Gusam fins a l'extrem que el senyor Molons acabarà fentnos la vertical per explicar-los-hi tot això de l'aigua.
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D'altra banda, el constant assetjament al senyor Ximenis, també regidor d'aquest
Ajuntament i, a més, el seu Alcalde –per molt que no els hi agradi–, amb aquest
assumpte de les seves mocions i contramocions, precs i contraprecs, mocions que són
precs i precs que són mocions.
Perdó, precs que siguin mocions no en recordem pas cap.
Vostès han pretès convertir en debat qualsevol cosa que serveixi per agredir a qui
vostès consideren l'enemic. Que és com vostès veuen hi tracten a CiU i a la CUP. I
han pretès convertir el debat en assetjament. I l'assetjament en linxament polític.
Sempre, això sí, cara al públic, que sigui notori, que tothom sàpiga i que tothom escolti
quant de dolents són aquests de la CUP o de CiU, i amb especial dedicació al senyor
Ximenis.
Sembla que en l'embolic hi veuen la victòria, en l'enfrontament hi veuen la victòria.
Difama, difama, que alguna cosa queda.
Amb la intenció de corregir o d'aturar aquesta deslleialtat i banalització del Ple, el
senyor Ximenis, en la seva condició d'Alcalde ...
Repeteixo: en la seva condició d'Alcalde ...
va voler corregir aquesta mala pràctica, per retornar al Ple la seva dignitat, els seus
valors democràtics.
Que assumptes que eren precs fossin tractats com a precs, sense debat
propagandístic.
Que les preguntes fossin preguntes al Govern com a actes de control.
I que les mocions fossin mocions.
Calia, per responsabilitat pública i per respecte i consideració als nostres veïns i a la
pròpia Institució, que els precs no es convertissin en debats i que els debats no es
convertissin en linxaments.
Per això, l'Alcalde va demanar un informe jurídic per ajudar a discernir una cosa de
l'altra i per tal que tots els grups municipals, ell també i, especialment, tots els vilatans,
tinguessin clar què era un prec, què era una pregunta i què era una moció.
I es va fer amb l'ànim d'aconseguir la màxima objectivitat, la màxima transparència, la
màxima justícia i la màxima equanimitat i, especialment, per evitar algunes
arbitrarietats del passat. D'això se'n diu màxima democràcia. Democràcia en
majúscula.
Alguns ho van entendre, altres no van voler.
I que consti, aquell informe jurídic, mai ha estat rebatut amb cap altre informe jurídic.
És més, ha tingut l’aval dels serveis jurídics de les diferents formacions polítiques que
l’han analitzat. Només ha estat qüestionat amb simples discursos, totalment demagogs
i totalment banals. Probablement no s’ha rebatut perquè no es pot rebatre. Senyal que
és totalment vàlid i legítim.
I la Sentència així ho ratifica en la part que a vostès els costa de llegir, però que ara
llegirem en veu alta per a què tothom n'estigui ben assabentat, concretament a cavall
de les pàgines 7 i 8:
[...] la restricción del acceso a los plenos de determinadas mociones no
supone ninguna limitación al debate democrático [...]
és a dir, tot el contrari del que vostès van estar propugnat en aquelles dates fins a la
penjada de cartells. I que continuen propugnant de forma totalment banal i sense cap
argumentació de pes que els sustenti.
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I continua la Sentència aclarint-nos que la decisió, que és de l'Alcalde, d'admetre com
a moció algun escrit que no és altra cosa que un prec es basa en un informe jurídic
“que de manera intencionada ERC ha querido silenciar”.
Per tant, la Sentència sí reconeix de manera explícita que tota la seva campanya de
desprestigi envers la figura de l'Alcalde estava construïda sobre la mentida.
Per tant, no és veritat, com deien vostès que:
l'Alcalde d'Arenys de Munt -no el senyor Ximenis, sinó l'Alcalde- limita el
debat democràtic de les mocions presentades a Ple
Per tant, no ens enganyem, no vulguin enganyar-nos, la seva queixa neix en un acte
que el senyor Ximenis realitza en la seva qualitat d'Alcalde, el de sol·licitar un informe
jurídic per posar ordre als Plens. Diguem-ho clar: en exercici de les seves
competències institucionals.
Evitarem d'entrar en les successives campanyes de desprestigi personal que han anat
practicant de manera reiterada des de les xarxes socials, des de la premsa, des de la
simple xafarderia i, per què no dir-ho, també des d'aquesta Institució, el Ple.
Només posarem un exemple, prou clarificador: vostès el mateix dijous 12 de juliol, ja
estaven fent circular la campanya que l’Alcalde no deixaria portar a Ple aquesta moció
que avui estem tractant, quan l’Alcalde, el dijous 12, encara no era coneixedor
d’aquesta moció. Ho va ser a partir del divendres 13, quan va ser informat de les
mocions que es van presentar en Comissió Informativa. Per tant, no podia haver pres
cap decisió.
Com bé vostès han explicat, l'Alcalde va perdre en seu judicial la seva pretensió de
rectificació.
Però llegint bé la Sentència, segurament en la part que vostès no volen llegir, a l'inici
de la pàgina 9, és ineludible que l'Alcalde perd la seva pretensió a causa de ...
dedicarse a actividades públicas
contràriament a què ...
si se tratase de simples particulares sin proyección pública
D'això i de la resta de l'argumentació més detallada que conté la Sentència s'evidencia
que el ciutadà i veí senyor Ximenis sí té dret a la rectificació però que la protecció
d'aquest dret ...
se debilita cuando sus titulares són personas públicas
Sembla doncs prou evident que el senyor Ximenis perd el grau normal de protecció pel
fet de ser l'Alcalde ...
Molt probablement, d’haver estat calumniat de la mateixa manera, però com a veí, la
sentència hauria estat molt diferent en defensa dels seus drets bàsics constitucionals.
Sense oblidar que, per poder anar a judici, l’Alcalde, disposava de dos
assessoraments jurídics diferents i que tots dos recomanaven anar a judici, en tant
que, com Alcalde, havia de demanar la rectificació d’una informació falsa, escampada
per vostès.
Sense oblidar que se’ls hi va demanar que rectifiquessin la informació que vostès van
escampar i que, si ho haguessin fet, ens hauríem estalviat tot el que ha vingut al
darrere.
El que vol dir que, del que ha vingut al darrere, vostès també tenen una responsabilitat
important.
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Per tant, els fets que originen tot aquest embolic neixen d'una decisió que el senyor
Ximenis adopta en qualitat d'Alcalde, una decisió que mai hagués pogut prendre si no
fos Alcalde.
I la Sentència, en la que els arguments li són netament favorables, l'acaba perdent
precisament per ser Alcalde.
I vostès demanen ...
Repeteixo: demanen a aquest Ple que ho pagui de la seva butxaca com si no fos
l'Alcalde.
Cal també corregir algunes de les falsedats que vostès van escampant.
Per exemple, en la pàgina web de la secció local d'ERC d'Arenys de Munt s'afirma que
... l'Alcalde fa pagar al poble 5.938 euros del judici ...
Avui la seva moció ens arriba maquillada i no fa tal afirmació, però en la seva pàgina
web així hi consta.
Que estiguin tranquils tots els veïns i veïnes. Això és fals. No els arribarà cap càrrec,
cap factura, ni cap rebut, per tal que l'Ajuntament pugui fer front a les costes del judici.
Els diners que els nostres veïns paguen a través de la diversitat de tributs deixen de
ser d'ells una vegada pagats i passen a ser propietat de l'Administració Pública que
correspongui. D'això se'n diu prestacions patrimonials de dret públic. És l'execució del
pressupost municipal, diners que ja no són del poble sinó de l'Ajuntament, que és qui
en determina a quines despeses en concret es destinen els diners.
El Ple municipal és competent per aprovar les grans línies mestre d'aquest pressupost,
no pas el detall del seus pagaments que, com ja s'ha explicat, correspon a l'Alcalde.
El Ple no pot qüestionar un pagament concret. Més encara, la seva proposta de moció
reconeix explícitament que
... encara que sigui legal que ho pagui l'Ajuntament ...
i és que posats en aquesta tessitura potser el cost addicional que ens suposarà
l'increment de l'IVA a partir de l'1 de setembre li hauríem de fer pagar al Sr. Planas,
com a membre del partit polític que ha aprovat la pujada d'aquest impost. I aquest
increment sí que serà una xifra important! No siguem absurds.
Igualment reclamen vostès pel cost
... del personal de l'Ajuntament que l'Alcalde va mobilitzar ...
És innegable que hi ha hagut aquest cost, marginal però cert. Doncs no vulguin ni
saber el cost que significa per a aquest Ajuntament els seus continuats pals a les
rodes.
I ho diem així, amb totes les paraules: pals a les rodes. No diem contraposició política,
no diem control a l'Equip de Govern, no diem legítima oposició. Diem pals a les rodes.
Això sí té un cost important per a aquest Ajuntament, això sí acaba repercutint
negativament en els nostres veïns.
¿Potser pretenen que es calculi i se'ls hi faci pagar a vostès, personalitzadament, el
cost que implica per al poble tots els pals a les rodes que ens estan posant
constantment?
Potser, també, caldria preguntar-los, als nostres veïns, o fer evident el cost, en
interessos i en maldecaps, que ha significat per a aquest Ajuntament tot el retard que
des d'ERC, quan estava al tripartit, amb la connivència d'algun regidor local, s'ha
introduït en el cobrament de la subvenció de 816.000 euros per al nou Poliesportiu.
I després, encara pregunten en el Ple a l'Equip de Govern actual que quan es cobrarà
aquella subvenció!
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Parlen vostès –es queixen vostès– que l'Alcalde no va contestar sobre les costes del
judici en el debat de la radio del dia 17 de juny. Insinuen vostès que va respondre amb
evasives o amb mala intenció.
En primer lloc, ens preguntem si la legítima acció de control al Govern en el Ple,
vostès l'han traslladat a la radio. Això, pel cap baix, no és més que una banalització del
Ple. Una indigna banalització del Ple.
En segon lloc, ¿recorda algú que ens escolti què va dinar el dia 5 de juliol, fa justament
13 dies? I, si va dinar fora de casa, recorda quant li va costar?
Els fets ordinaris, habituals, són retinguts molt malament per la nostra memòria
humana. I per als humans són els fets excepcionals, o aquells en els que conflueixen
aspectes més especials, els que queden molt més ben retinguts en la memòria.
La Junta de Govern Local, que es reuneix habitualment els dilluns, autoritza en cada
sessió centenars de despeses. Algunes són excepcionals, altres són importants, altres
són molt elevades i altres són habituals, ordinàries o previstes. Ni l'Alcalde, que és
humà, ni cap dels assistents a la Junta de Govern Local, pot retenir en la memòria el
detall de totes i cada una d'aquestes autoritzacions, especialment per a les que són de
caràcter ordinari. Per tant, s’entén que a la pregunta a la radio de quants milers
d’euros més havia autoritzat per les costes judicials, l’alcalde no en sabés la resposta.
Ara bé, si vostès volen seguir el formalisme i que sigui l'Alcalde, o l'Equip de Govern,
qui els doni acurada resposta a això, si ho volen sentir dels seus llavis, llavors facin la
pregunta on correspon: en seu institucional. Així en tindran resposta precisa. Però
potser a aquestes alçades ja no cal: 5.938,00 euros.
L'Alcalde no va enganyar ningú en el debat de la radio ...no li facin més voltes.
És més, va dir que, en aquell moment, en un debat sobre un any de mandat “no en
tenia constància”. En aquell moment! I després els hi va dir que “quan en tingués els
informaria”. Senyal que no hi havia intenció d’amagar informació. Hauria estat molt
diferent que aquesta resposta hagués estat en un Ple a la pregunta concreta.
Per a l'Alcalde i per a la resta de membres de la Junta de Govern Local, aquest
assumpte, real i cert, no entra en la categoria dels excepcionals. L'Equip de Govern té
altres assumptes que sí són excepcionals, que sí els requereixen la seva atenció i
dedicació, que sí són rellevants per als nostres veïns i veïnes, i d'aquests segur que en
recorden els detalls.
Potser vostès no tenen cap altre assumpte que els mereixi més importància que
aquest, potser vostès focalitzen la seva acció d'oposició en l'assetjament personal.
Només així es justifica la importància que aquest afer els mereix a vostès.
L'Equip de Govern, els regidors de la CUP, l'Alcalde, els membres de l'Assemblea
Local de la CUP, tots n'estem realment cansats d'aquest tarannà. Aquest és el seu
"talante y la forma de proceder de cada partido político" del que la jutgessa parla en la
Sentència. Pàgina 8, al primer paràgraf, per si no ho han sabut llegir.
Des de la CUP s'han fet reiterats intents d'aproximació a ERC per reconduir aquest
comportament. Ho saben bé. Però fins i tot els dol que ho expliquem.
Nosaltres hem vingut a la política per treballar pel poble, per la nostra gent, pels
nostres veïns i veïnes.
Vostès segurament governarien d'una altra manera. Però aquesta és la nostra.
El que ens cal són solucions i en les circumstàncies que estem no resulta gens fàcil.
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Vostès han portat aquest assumpte al Ple. Vostès han fet d'un prec un debat. I se'ls hi
ha permès. I vostès volen portar a votació un assumpte que no és competència del
Ple. Però el votarem, no pateixin.
Però, tant si s'accepta la seva moció com si no, l'Equip de Govern no en queda
vinculat. Ni formalment ni moralment. No s'enganyin.
Ara bé, el tema quedarà debatut i vostès hauran tingut ja el seu moment de glòria.
Nosaltres, a diferència de vostès, hem de pensar en la totalitat del poble. Ens hem de
dedicar a treballar, ens hem de dedicar a construir alternatives imaginatives que ens
permetin resoldre molts dels problemes que la crisi està agreujant o que el govern de
Madrid està empitjorant i ho farem des de la tenacitat i la perseverança, amb el
convenciment profund que la unitat és la millor arma per resoldre tots aquests
problemes. Una unitat que a vostès no els interessa.
I ho farem amb el màxim respecte per als resultats electorals, per a les institucions que
representen a tot el poble i per a les persones que hi estan al capdavant i al darrere. I
si a algú no l'hi agrada, que esperi a millor ocasió i que intenti guanyar les properes
eleccions.
Unitat, respecte a les eleccions democràtiques, respecte a les urnes, respecte a les
institucions, respecte als representants màxims del poble, si el que volem és dignificar
la política. Tal com va dir el Sr. Oriol Junqueras, President d'ERC, el passat divendres
a Arenys de Mar, quan reclamava per a ell, el màxim respecte com a Alcalde de Sant
Vicenç dels Horts. Nosaltres, fent nostres les paraules del seu President, també
reclamem el màxim respecte per l'Alcalde d'Arenys de Munt, per les institucions que
representa i per a tots els vilatans d’Arenys de Munt. Avui mateix, al Parlament, ERC
ha votat a favor de protegir la institució quan tots els grups polítics demanaven la
compareixença del president Mas pel cas Palau.
Moltes gràcies.”
La regidora Sra. Castillo diu que vol deixar molt clar que no és afegir-se a una pica
baralla ni a una ofensiva agressiva, que és desagradable estar discutint això aquí i que
quan veuen que les coses no es fan bé, considera just dir-ho. Tampoc els sembla just
que el poble pagui les conseqüències del plet; a més, li ha semblat molt fort que es
parlés de linxament polític, ja que no era la seva intenció.
Els plens anteriors eren dignes i democràtics, igual que ara, de fet han realitzat un
enorme maquillatge per dir que el poble pagui això, en contra del sentit comú, a més,
l’oposició ha de fer crítica i no ho fa de forma agressiva. Li sembla que no ha entès
molt bé al Sr. Molons i en el Ple no tothom té les formes més adequades, quan algú
parla, a vegades, es fa una altra cosa. A més, sembla que el Sr. Molons ha dit que en
el debat de la ràdio el Sr. Alcalde es va equivocar, doncs, potser, malgrat que li costa
de creure. De totes formes això que es fa és actuar en democràcia i això d’assetjament
i linxament no són les seves maneres. A vegades al Ple es tenen formes que no són
les més adequades, a vegades és el fet de no escoltar a l’altre, posar-se a fer una altra
cosa, riure-se’n, hi ha veïns que també ho diuen. A mi em sembla de molt mal gust, de
debò. Pensin cadascú, que s’examini a si mateix per saber que és el que fan i quin és
el seu comportament.
El regidor Sr. Rabasseda diu textualment: “A la primera intervenció ja dèiem que el
debat per nosaltres era polític, no jurídic, i per això volíem portar-lo al Ple i no als
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tribunals, bé, aquí s’han dit moltes coses. Estem totalment d’acord amb el que deia el
regidor de CIU de què hi ha altres coses molt més importants per Arenys de Munt i el
món que aquesta qüestió, però és una qüestió que qui va portar aquest assumpte als
tribunals no va ser precisament el grup d’ERC. Aquí, és que s’han dit coses ja
remuntades a l’any 2010, i més recents, per què ERC va dir que no aniria a Ple la
moció? Doncs perquè la Comissió Informativa vam sortir tots els regidors que vam
assistir a la Comissió Informativa amb la informació de què no aniria a Ple i la prova la
tenim que ningú de nosaltres portava cap intervenció preparada, com la regidora de la
CUP, que ja portava tota la seva intervenció preparada amb la Sentència subratllada.
És una Sentència que té moltes pàgines i hi ha pàgines que toca al rebre a ERC i
pàgines que tota al rebre a la CUP. Llavors podríem llegir, ara, també els trossos que
toca al rebre a la CUP, en definitiva, això no aporta a més, perquè el debat d’avui era
molt senzill. Hi ha hagut un error, pensem, s’ha volgut judicialitzar la política, s’ha
portat als tribunals, s’ha perdut, i ara es vol fer pagar a tot el poble. I aquí hem entrat
en un joc d’eufemismes: no ho paguen els veïns, ho paga el pressupost municipal,
com si el pressupost municipal no es nodrís dels diners dels veïns i eufemismes o
maneres d’entendre les coses, per nosaltres parlem d’adversaris polítics, no
d’enemics, parlem de debat, no parlem d’assetjament ni de linxament, no posem pals a
les rodes o no parlem de posar pals a les rodes, parlem de treballar per no hipotecar el
futur d’Arenys de Munt, aquestes històries que vostès fan per vint-i-cinc anys vista,
nosaltres pensem que en moltes ocasions que això és un risc pel poble i mirar de
frenar això, per a vostès, és posar pals a les rodes, per ERC és mirar de no aturar, per
no hipotecar el futur d’Arenys de Munt, i ho procurem fer amb rigor i amb
responsabilitat, evidentment, punts de vista diferents, el màxim de respecte a les
institucions, evidentment que hi ha de ser, però també les institucions s’han de
guanyar el respecte, no només dir-ho, sinó que també s’ha de guanyar. Mocions de
reprovació com aquesta que discutim avui, si mirem els ajuntaments de Catalunya les
mocions de reprovacions que presenten, que discuteixen i qui les presenta i quines
aproven, segurament podríem fer una estadística interessant, avui n’hem pogut parlar
en el Ple, hem sentit aquests punts de vista, això quedarà constància en acta, espero
una transcripció el més literal possible i, és clar, no ens vulguin fer combregar amb
rodes de molins, allò de dir en el debat no vam preguntar què havien menjat per dinar
la setmana passada, vam preguntar un tema amb una certa consistència i que estava
relacionat amb un prec anterior que s’havia parlat en aquest Ple. Som punts de vista,
però en definitiva alhora d’això debatre-ho avui ho hem pogut fer. Un error que es
podia haver dit, doncs sí, no s’hauria d’haver judicialitzat i mirem una manera de
pagar-ho, de la manera que fos, en comptes de fer aquest reconeixement, es
continuen fent notes de premsa dient què en faran dels diners, i per què una factura
val tant i l’altra val tal, això no porta enlloc, avui tothom ha posat sobre la taula els seus
punts de vista, esperem que hagin quedat clars, i el nostre posicionament en aquesta
qüestió és el que hem anat explicant i si a algú no li ha quedat prou clar, tornarem a
intentar explicar, no pensem que ningú porti cues i banyes i faci olor a sofre i, en
definitiva, aquesta voluntat de treballar per no hipotecar el futur d’Arenys de Munt i
perquè les institucions facin la seva feina amb respecte a totes les ideologies
polítiques, perquè aquí, partits ideològicament diferents ens hem posat d’acord
precisament per reprovar una actitud molt clara que es resumeix en dues paraules, la
mentida i fer pagar al poble els errors personals. Gràcies.”
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Posada a votació la moció, aquesta no s’aprova en virtut del vot de qualitat de
l’alcalde. Voten a favor sis regidors: En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i
Paituví, En Josep Sánchez i Camps, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Àngels
Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP. Voten en
contra l’Alcalde i cinc regidors: l’Alcalde En Josep Manel Jiménez i Gil, N’Alfons
Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort, Na
Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU.
PRECS I PREGUNTES:
15. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES FACIN PÚBLIQUES LES
ANALÍTIQUES DE L’AIGUA POTABLE A FI DE DONAR TRANQUIL·LITAT
SOBRE EL SEU CONSUM ALS VEÏNS I VEÏNES.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Atès que diverses persones del municipi s’han adreçat per preguntar-nos sobre el
perquè del mal gust de l’aigua i sobretot en aquesta època de l’any.
Atès que aquestes persones associen el mal gust amb una possible irregularitat per al
seu consum domèstic.
Vist que sovint els dubtes fan crear falses alarmes i possibles malentesos.
Atès que no ha de ser cap problema per l’empresa municipal GUSAM informar als
veïns ja que estan en el seu dret i l’empresa ha de disposar de totes les analítiques
pertinents.
Per tot l’exposat demanem a l’equip de govern que faci públics els resultats de les dos
últimes analítiques d’Aigües Arenys fetes.
I demanem que ho faci públic a la cartellera municipal i al web municipal
principalment.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que el gust de
l’aigua a Arenys de Munt ha estat molt variat al llarg dels anys i la por col·lectiva no
l’entén, a més, Aigües d’Arenys compleix unes normes de qualitat determinades per
normativa i no cal posar sobre la taula aquest dubte. Explica, com ja va fer a la Junta
General de GUSAM SA, que s’ha comprat el domini Aigüesd’Arenys.cat i allí es podrà
penjar tota la informació del servei, però recorda que, des del dilluns, s’han penjat les
analítiques i que ara n’hi ha dues; també es farà un link des de la pàgina de
l’Ajuntament per a què tothom hi tingui accés. Recorda que a l’estiu sol haver més clor
a l’aigua però això dóna seguretat.
16. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUINES MESURES S’HAN
ADOPTAT EN PREVENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Atès que fa uns anys es va detectar la presència de l’espècie de mosquit Aedes
albopictus, més conegut com a Mosquit Tigre, al nostre país.
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Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, a Catalunya
no n’és transmissor. Tanmateix, és una espècie de mosquit que cal controlar i prevenir
pels efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població.
Tenint en compte que també s’ha detectat al nostre terme municipal, creiem que cal
intervenir en espais tan públics com privats per poder-hi realitzar les actuacions
necessàries per garantir el benestar de la població, així com la seguretat en la salut i el
medi ambient.
Atès que s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida
proliferació d’aquest insecte és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves
aquàtiques.
Atès que la forma de complir aquest objectiu consisteix en fer arribar la informació, les
solucions i els consells necessaris a tots els àmbits, sector privat, sector públic i tota la
ciutadania, per evitar la presència del mosquit tigre al municipi i regular aquells espais
que puguin contenir aigües estancades.
Preguntem a l’equip de govern:
1.- Quines actuacions i protocols específics i generals s’han adoptat i quina informació
s’ha transmet a la població?
2.- Si s’han pres mesures per posar sota cobert aquells objectes i contenidors en els
que s’hi pugui acumular aigua. Si en els casos que es consideri imprescindible tenir
algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior si s’ha indicat posar una tapa o una tela
mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
3.- Si en el cas concret de les basses o piscines s’ha indicat els procediments a seguir,
com per exemple: clorar l’aigua, introduir-hi peixos (per ex. carpa comuna), o bé la
col·locació d’una tela mosquitera prima, d’una mida màxima de 2 mm que cobreixi
completament la superfície d’aigua.
4r.- Si s’han tingut en compte situacions específiques com per exemple:
1. El cementiri, informant que es pot mantenir la humitat dels recipients de
flors amb esponges o gels hidropònics, foradar els recipients per la base o
bé introduir altres materials que permetin la presència d’aigua però la facin
inaccessible als mosquits.
2. Els horts, solars i finques en desús per tal que no acumulin brossa, eines de
treball i elements de mobiliari abandonat que puguin ser possibles focus de
cria de mosquits.
3. A les escoles, ara en època de casals d’estiu, en tots aquells elements que
puguin retenir aigua, com per ex. els pneumàtics. Preguntem si s’han
notificat les mesures de prevenció a les Escoles bressol, als Centres
d’Ensenyament d’Infantil i Primària i al centre d’Ensenyament de
secundaria.
4. Si s’ha enviat informació als equipaments esportius.
5. De quina forma s’ha informat a la població en general.
6. De quina forma s’ha informat a les empreses privades.
5è.- Preguntem també si GUSAM ha establert el protocol d’actuació preventiva a la
xarxa de clavegueram, en les instal·lacions susceptibles de facilitar la cria i expansió
del mosquit
6è.- Quin Servei en concret s’encarrega de fer aquest seguiment, la informació i la
difusió correcta, encara que ja sabem que resta sota la responsabilitat de la regidoria
de Sanitat, ja que els socialistes entenem que és una tasca important i que com moltes
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altres hauria de ser transversal i molt ben coordinada. Entenem que afecta a tots els
àmbits, a tots els espais públics, equipaments i instal·lacions tan públics com privats.”
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu
textualment: “La regidoria de Cohesió Social i Assistència Primària està pendent
durant tot l’any de les possibles plagues que puguin arribar a la nostra població.
La forta presència de mosquits en determinades zones del municipi fa que s’hagi
d’intervenir en espais tant públics com privats per a poder-hi realitzar les actuacions
necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i
el respecte al medi ambient.
És per això que en el pressupost ordinari es contempla des de fa anys una aplicació
destinada a control de plagues. Per a efectuar aquest control i donada la diversitat de
plagues que es poden donar, es contracta anualment una empresa (Biosecurity
Management) que, a més d’assessorar puntualment sobre alguns casos extraordinaris
que es van produint, cada mes es persona a la nostra població i realitza, per defecte,
el control en espais i edificis públics.
D’entre les plagues que es controlen mitjançant aquesta empresa, s’hi troba la del
mosquit tigre, que actua en determinades èpoques de l’any, sobretot a la primavera.
Enguany, però, el mosquit tigre ha retardat el seu procés i el moment més fort de la
seva presència serà durant els mesos d’agost-setembre i octubre.
És per això que aquesta regidoria ja està treballant en el tema:
- L’empresa ja ha vingut durant els mesos de juny i juliol a tractar els embornals,
que són font de propagació. A la nostra població tenim la sort que els
embornals que tenim no són de tipus sifònic i, per tant, no acumulen aigua. No
obstant, s’hi fa una revisió i es tracta específicament el que hi ha a l’escola
Sobirans.
- S’han tractat alguns pous que es troben disseminats i on ja es va detectar
presència de mosquit tigre l’any passat (Can Globus, Hotel d’entitats).
- El Cementiri és el primer punt d’intervenció des de fa 4 anys. Mensualment s’hi
fa un control, que va iniciar-se amb la instal·lació de dipòsits d’aigua tractats i
senyalització informativa.
- El mes d’agost es realitzarà un tractament a les dentrotelmes dels arbres de la
riera que es troben foradats per la part més alta del tronc i acumulen aigua de
pluja.
- Malauradament enguany no tenim l’agent cívic que ens va subvencionar la
Generalitat de Catalunya l’any passat, i no podem fer visites a domicili, que es
feien quan algun veí detectava o presentava queixes sobre alguna parcel·la. No
obstant això, qui pensi que hi ha un focus en algun indret pot adreçar-se a
l’Ajuntament, a l’Àrea de Serveis Personals i comunicar-ho.
- La campanya de civisme que s’havia de realitzar el passat mes de maig no es
va dur a terme per la pluja. En aquesta campanya hi havia previst donar
informació, material, i fer activitats relacionades amb la conscienciació a la
població de la necessitat de no deixar recipients a casa seva amb aigua
acumulada. La campanya tindrà lloc el proper 30 de setembre (una de les
actuacions que s’hi havia de fer, subvencionades, no podia programar-se
abans).
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Abans de finals del mes de juliol la regidoria de Cohesió Social i Assistència
Primària assistirà a un programa de ràdio, un matí a les 11h., com es va fer
l’any passat, per donar instruccions, recomanacions i suggeriments a tota la
població.
- Tenim ja redactada una ordenança per a la prevenció i control del mosquit tigre.
S’està acabant de polir per poder portar a Ple en els propers mesos. Aquesta
ordenança municipal pretén aportar la informació, solucions i consells
necessaris als ciutadans per evitar la presència i/o expansió dels mosquits al
municipi i dotar a l’Ajuntament de les eines necessàries per fer complir les
mesures oportunes en aquells espais que puguin contenir aigües estancades,
així com permetre als òrgans competents sancionar els subjectes responsables
de la reproducció del mosquit tigre, o les altres espècies de mosquits
autòctons.
- Consell Comarcal del Maresme: manca concretar si aquest any ens acollim al
conveni que estan signant amb els ajuntaments del Maresme pel tractament
d’embornals, o no ens convé fer-ho perquè no tenim embornals a tractar. S’ha
fet una consulta a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal i estem
esperant resposta.
La regidoria de Cohesió Social i Assistència Primària es coordina, en aquest cas
específicament, amb els Serveis Tècnics municipals, que fan el seguiment de
parcel·les en desús, informen sobre la propietat de les mateixes i integren les accions
per aconseguir la neteja d’herbes d’aquestes parcel·les amb l’eliminació d’elements
que puguin acumular aigua.
Així mateix, hi ha un treball transversal amb la Policia local, que facilita l’accés i relació
amb els propietaris.”
17. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL COST ECONÒMIC D’APLANAR
LA SORRA QUE HA POSAT A LA RIERA L’EMPRESA QUE HA BUIDAT LA
BASSA DE LAMINACIÓ I L’ACORD EXACTE PER BUIDAR LA BASSA.
La regidora Sra. Castillo llegeix la pregunta següent:
“Vist que segons notícia al web municipal per part de la Regidoria de Gestió
Urbanística i Territorial diu que el dia 20 de juny una empresa d'enderrocs, amb
l'autorització de l'ACA, ha buidat l'acumulació de sorra dins el canal de la bassa de
laminació.
Atès que també diuen que s'ha aconseguit que aquesta empresa aporti sorra als trams
de l'Eixample i Riera i Penya sense cap cost per a l'Ajuntament.
Atès que no indiquen quin ha estat l’acord exacte amb aquesta empresa d’enderrocs
segons el qual ha fet una feina gratuïta i tots sabem que ningú no fa res gratuïtament.
Atès que no tota la sorra que s’ha tret de la bassa s’ha posat a la Riera d’Arenys de
Munt.
Vist que després que aquesta empresa ha dipositat la sorra als trams de la Riera
mencionats i ha hagut una altra empresa o particular autònom realitzant la tasca
d’aplanar.
Preguntem a l’equip de govern:
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1.- On ha anat la major part de la sorra que s’ha tret de la bassa de laminació i que no
s’ha posat a la Riera d’Arenys de Munt?
2.- Què ens ha costat econòmicament aplanar la sorra dipositada a l’Eixample i a Riera
i Penya?
3.- Per què la feina d’aplanar no l’ha fet la brigada municipal amb les nostres dues
màquines i així ens haguessin estalviat aquesta despesa?
4.- Pel principi de transparència que tots volem, preguntem per què no expliquen amb
claredat quin ha estat tot l’acord.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “La
bassa de laminació, degut a les pluges, s’omple amb la sorra que baixa per la Riera
Sobirans. Aquesta acumulació fa que l’ajuntament necessiti buidar-la per fer un bon
manteniment i que no causi problemes si algun dia hi ha una pluja important o de
molta intensitat.
Aquest buidat pot arribar a tenir un cost aproximat anual de 50.000,00 €.
Per tal d’estalviar-nos aquests diners i aquesta feina, tot i que l’obra no està
recepcionada i que per tant li tocaria a l’ACA fer-ho, estem en contacte amb empreses
per tal d’aconseguir acords que a canvi de poder disposar d’aquesta sorra ens buidin
la bassa i així treure’n algun profit, com va ser aquesta última vegada en què per cada
10 camions de sorra que traiessin ens en deixarien dos al lloc de la Riera que
nosaltres els diessim.
En aquest cas, l’empresa va realitzar la feina de deixar-nos els dos camions i no es
van endur la sorra pactada perquè els va fallar la feina que tenien per fer.
Per tant, de moment, la sorra no ha anat enlloc, fora dels dos camions que vam fer
servir nosaltres per aplanar el tram de Riera de l’Eixample i de Riera i Penya, que es el
que es fa sempre quan convé.
El cost econòmic per l’ajuntament ha estat de 240,00 € més IVA que es el que ens
cobra el tractor contractat externament per fer les feines de més envergadura del
manteniment de la Riera.
Les màquines de què disposa la brigada municipal no són adequades per fer aquest
manteniment més gran, al ser petites van molt bé per fer racons, omplir forats o passar
urgentment després d’un aiguat, però per perfilar i anivellar va més bé que ho faci el
tractor ja que té la pala anivelladora més adequada i que es gradua per poder treballar
millor.
En quan al principi de transparència, comença a ser una mica cansat que cada vegada
que es pren una decisió es posi en dubte la transparència amb que s’ha pres.
Cada dia es prenen un munt de decisions i es firmen moltes autoritzacions de despesa
que ja són fiscalitzades per l’Àrea d’economia amb la interventora municipal al
capdavant. Només faltaria que haguéssim d’explicar quines negociacions fem i amb
qui ens entrevistem els regidors i tècnics buscant les millors opcions per fer les
actuacions que es fan cada dia. Els temps difícils que passem i l’economia municipal
no és cap excepció, fa que siguem molt conscients de què cal trobar les millors
opcions econòmiques per fer la mateixa feina amb menys diners.
Ens podem equivocar en les decisions, però no dubtin que és en aquesta direcció cap
on ens movem l’equip de govern.”
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18. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS BENEFICIS ECONÒMICS I
SOCIALS DEL VIATGE DEL SR. ALCALDE A BRUSSEL·LES I EL SEU
COST.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Vist que segons notícia al web Municipal el dia 21 de juny, l'alcalde d'Arenys de Munt,
Josep Manel Jiménez, va ser a Brussel·les per participar a un acte organitzat per
l'Aliança Europea per la Independència.
Atès que com alcalde ha de representar a tot el poble i respectar totes les ideologies,
creiem també que ha de ser clar i transparent.
Atès que l’Ajuntament viu una situació complicada econòmicament a causa,
essencialment, de la disminució d’ingressos i que, per tant, cal controlar la despesa
del mínim euro que es gasta.
Atès que el més important i que s’hauria de preservar és el benestar de les persones
en general, mirant ben prim en moments tan delicats les despeses en infraestructures,
en mobiliaris, en viatges... etc.
I atès que aquesta situació ha fet que vostès hagin reduït personal, que encara creguin
que cal continuar reduint com per ex. la consergeria del pavelló d’esports nou, que no
es pugui regar la Riera el diumenge a la tarda per no poder pagar aquestes hores, etc.
Atès que nosaltres entenem que no tot el poble els ha votat perquè es gastin els
cèntims de tothom.
Preguntem a l’equip de govern:
1. Què ha costat al poble d’Arenys de Munt aquest viatge a Brussel·les.
2. Quins són els beneficis pràctics i reals que aporta a Arenys de Munt aquest
viatge, en un moment de crisi com l’actual.
3. Si el Sr. Josep Manel Jiménez és conscient de les famílies d’Arenys de Munt
que no arriben a final de mes, de les que només tenen 420,00 € d’ingressos al
mes i de les 680 persones aturades.”
El Sr. Alcalde respon textualment: “Primer de tot, els hi hem de dir que el màxim
representant institucional del poble és l’Alcalde i que, com a representant institucional,
se’l convida a molt actes institucionals i assisteix a molts d’aquests actes en què se’l
convida.
Per tant, no ha de sobtar que l’Alcalde, com Alcalde, que representa a tots els veïns
del poble, assisteix a actes institucionals en el qual se’l convida com a representant de
tots els veïns del poble.
Aquest és un fet que a vostès, com a representants a Arenys de Munt d’una formació
política que ha tingut incomptables càrrecs institucionals, no els hi hauria de sobtar. Ja
que cap d’aquests càrrecs institucionals ha renunciat a representar a la seva institució i
als seus representats.
I tampoc consta que hagin renunciat, independentment del que costés.
El que sí consta, però, és que, en ús d’alguns d’aquests càrrecs públics, algunes de
les persones que formen part del seu partit polític han inflat els costos d’aquestes
representacions. Sense aturar-se ha analitzar qui els pagava –que sempre és el poble
ras–, ni sense aturar-se a pensar quins beneficis podien comportar, ni sense aturar-se
a pensar quina era la situació social que estaven vivint els seus conciutadans en aquell
moment.
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Respecte de les dietes, agraeixo que em facin aquesta pregunta, perquè un dels
defectes que té aquest Govern, i ho hem de reconèixer, és la poca informació que fem
de les nostres actuacions, per tant, ara tindrem la possibilitat d’explicar-ho i que es
difongui el que estem fent.
Aquestes són unes dietes que no han estat demanades per l’Alcaldia, malgrat que el
Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei,
determina que per un viatge a Bèlgica, els màxim a cobrar per dia, pel Grup 1, que és
el que correspon a l’Alcalde, són:
- Allotjament: 174,29 euros
- Manutenció 91,35 euros
La dieta sencera no pot sobrepassar, en cap cas, la suma de tots dos conceptes que
són 265,65 euros al dia.
Però insisteixo, aquestes dietes no han estat demanades per aquesta Alcaldia. Potser
que, arrel d’aquesta pregunta, i tal com ha estat plantejada, es consideri la possibilitat
de demanar-les.
També s’ha de dir que la participació en aquest acte va ser valorada amb l’Equip de
Govern, que va considerar important que el poble d’Arenys de Munt pogués ser
present en un acte al Parlament Europeu pel seu màxim representant, no només per la
consideració que van tenir de pensar en el nostre poble per ser-hi i per convidar-nos,
sinó també per la possibilitat de fer contactes que puguin obrir portes que, per al futur,
puguin representar oportunitats per al nostre poble.
Aquests són un beneficis, intangibles, que existeixen, que a alguns els costarà
entendre, però que és important que els puguem acumular.
I que ho puguem explicar. Per això els agraïm l’oportunitat que ens han ofert.
En la pregunta es parla de respectar totes les ideologies i és cert: s’han de respectar
totes les ideologies, especialment les minoritàries, però això no implica que les
ideologies majoritàries s’hagin de sotmetre a les minoritàries. Això es podria anomenar
d’alguna altra manera, però de ben segur que no li podríem dir democràcia.
Demanen també si, des d’aquesta Alcaldia, es té consciencia de la situació precària de
molts veïns i veïnes d’Arenys de Munt.
El Govern d’Arenys de Munt és plenament conscient d’aquesta situació que estan
vivint força famílies del nostre poble, i en som conscients en tant que estem governant,
els estem ajudant i els hi estem resolen molts dels problemes que ens estan
plantejant.
Aquesta Alcaldia també és plenament conscient d’aquesta situació i va ser per aquest
motiu que, actuant com a regidor des de l’oposició en el darrer mandat, vam realitzar
una reducció voluntària de fins a un 40% en les percepcions que pertocaven rebre com
a regidor, per a destinar-les, com a subvenció, al menjador social. Una mesura que va
ser important en aquell moment en què començava la crisi amb duresa i l’afectació a
les persones va ser sorpressiva.
Però la pregunta és si vostès són veritablement conscients de la situació que viuen
moltes famílies a Arenys de Munt i al nostre País? Si són veritablement conscients que
aquesta situació és producte de les nefastes decisions que va prendre el Partit
Socialista, el seu, des del govern d’Espanya i des del govern de la Generalitat? Si són
conscients que vostès també són responsables de la situació d’aquestes famílies, en
tant que són representants públics del partit polític que va prendre decisions errònies
que ens han dut a la situació que estem actualment?
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Molt probablement si aquestes decisions haguessin estat unes altres, la situació de
precarietat que viuen moltes d’aquestes famílies, ara, serien molt diferents.
Són conscients que membres del seu partit polític, el senyor Bono, s’ha encarregat un
quadre que costarà 82.000,00 €? O que el senyor Marin s’ha encarregat una fotografia
que costarà 25.000,00 €? I que ho han fet aquest abril passat.
107.000,00 €, ¿saben quantes famílies podrien subsistir amb aquests diners?
I la llista podria continuar.
Però el que és més flagrant, és aquest apassionament que tenen per negar l’espoli
fiscal que pateix el nostre País, un espoli de 16.500,00 milions d’€ anuals que
resoldrien de forma definitiva la situació de precarietat de la immensa majoria de
famílies que ho estan passant malament al nostre País i a Arenys de Munt, des de
jubilats, passant per aturats, per autònoms, per estudiants, per malalts, l’euro per
recepta, etc. Etc. Etc.
El dia que siguin conscients, començarem a anar bé.”
19. PREC DEL GRUP PP SOBRE EL FULL DE RUTA DE L’AJUNTAMENT PER
A L’ANY 2013.
El regidor Sr. Planas formula el prec següent:
“El Grup Municipal del Partit Popular vol demanar si es pogués enviar el més aviat
possible quins són els plans pel 2013, perquè serà un any molt important i que ens
juguem molt a ser la Capital de la Sardana. Projectes, iniciatives per part
exclusivament de l’ajuntament a la millora del poble i per tant poder contribuir a la
millora d’un projecte o idea de quin poble volem tenir.
Prec: Voldríem saber quin es el full de ruta de l’ajuntament per l’any 2013 i per tant
poder col·laborar com a Grup Municipal. “
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que, en
aquest cas, diu que a la web municipal s’han penjat ja les línies mestres del mandant,
però sobre el full de ruta del 2013, primer haurien de saber què pensen fer instàncies
superiors, ja que cada divendres ens trobem amb una sorpresa, una d’elles és que
hem de pagar un 3% més en els serveis externalitzats i per això, quan coneguem com
respira el sector estatal, farem el full de ruta i s’acceptaran suggeriments.
20. PREGUNTA DEL GRUP PP PER TAL DE FER INVERSIONS PER REDUIR
LA FACTURA DE LA LLUM.
El regidor Sr. Planas formula la pregunta següent:
“El grup municipal del Partit Popular vol saber ara que rebrem la subvenció per part del
Consell Català de l’Esport, i això permetrà reduir deute, si l’equip de govern posaria
sobre la taula el problema de l’enllumenat públic i les seves deficiències entre d’altres.
Per tant, en el seu moment vàrem aportar una solució viable que a més reduiria costos
en la factura de la llum.
Pregunta: Vostès estarien disposats a fer aquesta inversió si el límit de l’endeutament
ho permet? “
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El Sr. Alcalde diu textualment: “En un context com el que estem vivint i amb les
circumstàncies canviants dia a dia, la posició del Govern d’Arenys de Munt respecte a
actuacions no prioritàries, com la que planteja, se situa en un àmbit de màxima
prudència. Així, mentre no es disposi de la subvenció per part del Consell Català de
l’Esport no es prendrà cap decisió envers a la possibilitat d’actuar en la cerca de
solucions per tal de continuar reduint la despesa de l’enllumenat públic i les seves
“suposades” deficiències que vostè comenta. Unes solucions que implicarien
inversions. Inversions importants.
La valoració d’aquest i d’altres assumptes d’actuació municipal, com pot comprendre,
s’haurà de fer a partir del coneixement de com quedin els ratis d’endeutament
municipals i de les vies de finançament que es puguin contemplar en aquest moment.
Per altra banda també hem de considerar que existeixen altres alternatives de
finançament que no passen obligatòriament per incrementar el nivell d’endeutament de
l’Ajuntament.
En qualsevol cas, la valoració es farà una vegada s’hagi cobrat la subvenció i es
concreti com queda el nostre rati d’endeutament i com es plantegen les modificacions
que arriben via Reial Decret des de Madrid, divendres sí i divendres també, i com
acaben afectant a l’administració local.”
21. PREC DEL GRUP ERC PER A LA CREACIÓ D’UN TALLER DE
REUTILITZACIÓ D’OBJECTES LLENÇATS A LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL.
La regidora Sra. Vila formula el prec següent:
“Atès que amb la nova gestió de la deixalleria per part de l’empresa municipal Gusam,
se li vol donar un nou impuls per a millorar el servei que dóna.
Vist que la greu recessió econòmica està minvant de manera molt considerable la
societat del benestar, retallant fins i tot els serveis socials més bàsics.
Atès que arreu i a Arenys de Munt hi ha sectors de la població amb greus problemes
econòmics.
Demanem a l'equip de govern que s’impulsi i s’estableixi, a través de la regidoria de
benestar social, un petit taller de reparacions d'objectes portats a la deixalleria que
puguin ser arreglats per persones amb risc d’exclusió social, o joves discapacitats
d'Arenys de Munt i de la comarca, fomentant d'aquesta manera la reutilització de
molts objectes i donant-los una segona oportunitat, i que s’estudiï la possibilitat
d’establir la manera de reutilitzar-los a través dels serveis socials, Càrites o altres
entitats del tercer sector.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “Des
de la deixalleria, quan s’han plantejat sol·licituds concretes per part de particulars o
persones que exercien activitats artístiques-artesanals s’ha autoritzat la retirada
d’alguns materials.
Actualment, amb la nova gestió del servei el que s’ha plantejat i s’està fent a hores
d’ara és una llista amb el nom del contacte de la persona que busca alguna cosa en
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concret, i quan arriba aquell material a la deixalleria, si és el cas, se li truca perquè el
vingui a recollir.
També s’està plantejant una mena d'expositor on es deixen objectes, aparells que
poden interessar per recuperar, o que estan en molt bones condicions a vegades,
inclús, material nou i la gent que els interessa se les enduen. Fins el moment s’han
repartit diversos llibres, objectes i algun electrodomèstic. Sempre vigilant que no hi
hagi un abús per part de ningú.
El criteri que s’aplica és que les persones que recullen aquests materials no en treguin
un benefici econòmic.
Respecte a què a la deixalleria hi hagi un espai-taller de reutilització, actualment la
instal·lació no disposa d’espai suficient per condicionar mínimament aquest taller, ni de
personal per gestionar-ho.
De totes maneres estudiarem la possibilitat de col·laborar amb organitzacions que
treballin amb col·lectius amb risc d’exclusió social i que necessitin material del que
podem disposar per a realitzar els seus tallers.”
22. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE COM PENSEN GESTIONAR EL
SERVEI DE CONSERGERIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I,
ESPECIALMENT, AL NOU POLIESPORTIU.
El regidor Sr. Rabasseda formula la pregunta següent:
“Atès que el servei de consergeria és imprescindible en diversos equipaments
municipals, tant per la cura de les instal·lacions com per obrir i tancar l’equipament o la
neteja.
Vist que està previst prescindir dels serveis que actualment presta el conserge del nou
poliesportiu, fet que ha provocat una certa inquietud ciutadana, amb recollida de firmes
inclosa per evitar la rescissió d’aquest contracte.
Preguntem a l'equip de govern de quina manera està previst prestar el servei de
consergeria al poliesportiu i al conjunt d’equipaments municipals.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “No
es prescindirà del conserge del nou poliesportiu municipal, és una cosa que algú va
pressuposar sense cap fonament, ja que fa temps que s’està treballant per fer viable
econòmicament la despesa que ens suposa. El servei de consergeria continuarà com
fins ara, només s’està buscant la millor fórmula per optimitzar el servei i aconseguir a
l’hora un estalvi econòmic. Com que és un tema que encara s’està estudiat, el regidor
Fèlix Galceran donarà les explicacions corresponent quan sigui el moment. Per altre
banda la consergeria de l’antic pavelló té un contracte amb vigència i per tant
continuarà igual.”
23. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE PER QUÈ L’EQUIP DE GOVERN NO
HA SOL·LICITAT CAP AJUT FEDER PER A COFINANÇAR EL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA.
El regidor Sr. Sánchez formula la pregunta següent:
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“Vist que el projecte d’urbanització superficial de la Riera és prioritari per a Arenys de
Munt i que és susceptible de ser cofinançat amb fons europeus FEDER.
Vist que en el DOGC 20/06/2012 s’han publicat les 193 sol·licituds de subvenció per a
FEDER Eix 4 “Desenvolupament local i urbà”, entre les quals no n’hi ha cap de
l’ajuntament d’Arenys de Munt.
Vist que en aquesta convocatòria de FEDER s’atorguen subvencions com, per
exemple, 160.106,00 euros per al projecte de “desenvolupament comercial i turístic
d’Avinyó”, o 249.000,00 € al projecte “d’ordenació de l’espai públic a la cantonada dels
passejos Sabadell i Catalunya” de Blanes, o 300.000,00 € al projecte de “regeneració
urbana del nou eix comercial” de Mataró.
Demanem a l'equip de govern per què ni tan sols van aspirar a una subvenció FEDER
per a l’eix comercial d’Arenys de Munt.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment: “Com
s’ha dit en el DOGC del dia 1-02-12 s’ha publicat l’obertura de la convocatòria per
presentar sol·licituds d’operacions susceptibles de cofinançament pel Programa
operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2-4, per a la convocatòria 2007-2014.
EIXOS:
Eix 2, Medi ambient i prevenció de riscos
Eix 4, Desenvolupament sostenible local i urbà
Accions prioritàries per cada eix:
Eix 2, Medi ambient i prevenció de riscos.
Categories:
2.50 Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.
2.53 Prevenció de riscos (inclosa l’elaboració i aplicació de plans i mesures per
prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics).
Eix 4, Desenvolupament local i urbà.
Categories:
4.57 Altres ajudes per millorar els serveis turístics. Suport a les operacions de millora
dels serveis turístics.
4.58 Protecció i conservació del patrimoni cultural. Conservació i recuperació del
patrimoni historicoartístic.
4.61 Projectes integrats per la regeneració urbana i rural. Operacions de
desenvolupament i rehabilitació integral local.
El finançament tenia un 50 % de la despesa i s’havia de presentar una despesa
mínima de 200.000,00 euros. Quan es va preguntar si el projecte d’urbanització
superficial podria tenir cabuda es va dir que si era des d’una situació molt marginal en
el desenvolupament turístic que no teníem cap planning ni cap finançament
extraordinari per posar-hi, només tenim per desenvolupar obra, ens varen dir a la
consulta que vàrem fer als responsables del FEDER que era tan específic que la
subvenció per la urbanització superficial de la riera no tindria cabuda si no tenia alguns
altres elements i fos un tema molt, molt, secundari.”
24. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS SEGUITS PER A LA
SELECCIÓ DEL PERSONAL DE GUSAM QUE TREBALLA A LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL.
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La regidora Sra. de la Iglesia formula la pregunta següent:
“Atès que la deixalleria d’Arenys de Munt és gestionada per l’empresa municipal
GUSAM des del passat 1 de juliol.
Vist que l’equip de govern va informar mitjançant cartells del procés de selecció de
personal per a ocupar un lloc de treball a la deixalleria municipal.
Vist que diverses persones d’Arenys de Munt van lliurar el seu currículum a GUSAM i
van realitzar l’entrevista corresponent per tal d’accedir a aquest lloc de treball.
Vist que el personal de GUSAM que treballa a la deixalleria ja ha estat seleccionat.
Preguntem a l’equip de govern quins criteris de puntuació ha seguit per valorar els
currículums (per exemple: edat, sexe, punts per experiència prèvia, etc. si escau) i per
valorar les entrevistes dutes a terme.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“Primer dos apunts previs. Un, la resposta podrien ser dues i acabaria bastant ràpid.
Una: la pregunta s’ha de fer a l’empresa municipal GUSAM, que és qui gestiona en
aquest cas el fet. I dos, no té cap mena de canvi amb la resposta que els hi vam donar
quan ens van preguntar sobre el sistema de selecció del personal d’Aigües Arenys. En
aquest cas no té més. Però bé, els hi donaré unes quantes dades. Primer. Es va fer
una publicitat, crec, prou extensa pel municipi amb rètols i es va pactar, donat que, si
ho recorden, és una deixalleria mancomunada amb dos municipis més, amb el
d’Arenys de Munt en fem tres, que és el municipi d’Arenys de Mar i el municipi de Sant
Iscle de Vallalta. El Servei d’Ocupació d’Arenys de Mar es va ocupar per l’oficial, ens
va enviar sis currículums perquè es pogués fer la selecció, i el Servei d’Ocupació
d’Arenys de Munt va rebre seixanta-u currículums directament i dos directament a
GUSAM. Aquests currículums, uns ja van estar preseleccionats pels propis serveis
d’ocupació municipals, tant el d’Arenys de Munt, com el d’Arenys de Mar, i es van
classificar i es van ordenar pels mèrits i pels interessos que havien expressat en els
seus currículums els aspirants. Es van classificar i es van fer les corresponents
entrevistes puntuant el personal. He fet dos temes previs i faig un tema final. Són
contractacions temporals que es fan per engegar el servei i, per tant, cap d’aquest
procediment era d’obligat compliment com si que ho serà quan es convoquin les dues
places per cobrir-les definitivament a la qual hi haurà, un altre cop, la publicitat i en
aquest cas sí que hi haurà les bases del concurs que s’haurà de superar.”
25. PRECS I PREGUNTES.
El regidor Sr. Planas diu que no ha pogut fer un aclariment en el punt de la moció que
no és moció, que ell no fa el joc a ningú i diu, sobre el tema de l’IVA, que li agradaria
pagar-ho. També diu que ell no té cap enemic i que fa una política coherent i
constructiva pel poble.
El regidor Sr. Rabasseda desitja bon estiu a tothom i pregunta si la biblioteca estarà
tancada al mes d’agost i per què.
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La regidora de Cultura i Ensenyament, la Sra. Flores, respon que estarà tancada, ja
que de les dues persones que hi treballen, una està de baixa i l’altra a de fer vacances
i el servei no es pot cobrir.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les zero hores i cinquanta-vuit minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.

_____

