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ACTA NÚMERO 10/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze de setembre de dos mil
dotze, es reuneixen a la Sala Municipal, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort, En Fèlix
Galceran i Aliberch 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 N’Alfons Molons i Antius per tenir la seva sogra malalta.
El Sr. Alcalde diu que avui, dia 13 de setembre de 2012, és una data especial, el tercer
aniversari de la consulta que va marcar el nostre municipi i dóna la benvinguda a tots
els vilatans d’Arenys de Munt que han vingut avui a la sala municipal, doncs s’ha
canviat la ubicació del ple. També dóna la benvinguda als diputats Uriel Bertran i Marc
Sanglas, a l’Anna Arqué, portaveu de l’Aliança dels Pobles Europeus per la
Independència, al Sr. Jesús Carbó, membre de l’executiva comarcal de Convergència
Democràtica, als regidors d’altres municipis, David Caldeira d’Arenys de Mar, en Joan
Fernández de Navas, Lluís Perramon de Sant Cebrià de Vallalta, i si hi ha algun altre
regidor, també li dóna la benvinguda.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb les esmenes següents formulades per la Sra. Castillo en la moció
presentada per urgència:
• Cal afegir, a la primera intervenció d’aquesta regidora, el següent (Pàg. 50):
“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.”
• A la segona intervenció, del mateix punt, s’ha d’afegir (Pàg. 58):
“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.”
_____
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT
LABORAL DINS L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Navarro, com a regidora de Cohesió Social i Assistència Primària, diu
textualment: “La igualtat efectiva d’homes i dones és un clar compromís que hom
hauríem de tenir en la nostra pretensió per aconseguir un món just, sostenible, lliure i
equitatiu per a totes les persones.
Treballant en aquesta línea d’aconseguir un món millor on la dignitat d’una nació està
lluitant-se, també lluitem per la igualtat dels nostres ciutadans i la defensa de la seva
dignitat i aquest protocol és un pas més.
Aquest protocol d’assetjament laboral és una eina per garantir la dignitat dels
treballadors del nostre ajuntament i de totes aquelles persones vinculades en algun
moment per raó de la seva feina amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, una eina per
prevenir l’assetjament físic, psicològic, sexual i per raó de gènere i aconseguir un
entorn laboral segur i respectuós.
El Protocol d’assetjament laboral és un instrument més per treballar amb perspectiva
de gènere i, a més, d’estar recollit en el Pla de Polítiques de Dones amb vigència del
2011 fins el 2015 del Consell Comarcal del Maresme i al que l’Ajuntament d’Arenys de
Munt ens vàrem adherir el 21 de febrer del 2011.
També està recollit a l’article 29 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
La comissió per l’elaboració d’aquest protocol es va consensuar entre els
representants sindicals i els tècnics del nostre ajuntament.
I va ser el sí del comitè de Seguretat i Salut on es va acordar l’elaboració d’aquest
protocol d’assetjament per regular el procediment intern d’actuació a seguir en el
supòsit de què algú no es senti respectat en la seva intimitat i dignitat, i com a eina
addicional al Conveni col·lectiu dels treballadors recollit en el seu article 40.
Una de les primeres accions que vaig fer en començar el nostre mandat va se aprovar
l’inici de la redacció d’aquest protocol que ara presento perquè la màxima
representació del municipi l’aprovi.”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa de Serveis Territorial:
“La Directiva 2006/54/CE de 5 de juliol, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en matèria d’ocupació i treball
es va recollir en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de
dones i homes, recollint a l’art. 45 l’obligació d’implementar mesures concretes envers
l’assetjament sexual i/o per raó de sexe i arbitrar procediments específics que permetin
donar curs i solució als possibles casos que es puguin donar en les diferents
organitzacions empresarials.
Considerant que en data 21/02/2011 l’Ajuntament d’Arenys de Munt es va adherir al
Pla de Polítiques de Dones 2011-2015 del Consell Comarcal i en data 18/11/2011 es
va acordar la creació d’una comissió formada per tècnics i representants del
treballadors per tal que redactés el Protocol contra l’assetjament laboral de
l’Ajuntament.

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Vist que la comissió ha presentant en data 27 d’agost el document definitiu, el qual
compte amb el vist-i-plau de la regidora de Cohesió Social i Assistència Primària.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar el Protocol contra l’assetjament laboral de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, amb la redacció que obra a l’expedient.
Segon.- Donar publicitat del mateix al BOP, al tauler d’edictes i al web municipal durant
un termini de trenta dies per tal que es puguin presentar al·legacions o suggeriments,
en el cas de no presentar-se’n cap, s’entendrà que el protocol està definitivament
aprovat i formarà part, a tots els efectes, del Conveni col·lectiu i de l’Acord de
funcionaris d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquest acord al president de la comissió que l’ha redactat i als
representants sindicals.
Quart.- Facultar l’Alcalde per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i
execució d’aquests acords.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, dóna la benvinguda a tothom i a
continuació diu textualment: “Com a representants polítics tenim el deure de fomentar
que des de les administracions públiques es portin a terme polítiques encaminades a
afavorir la plena integració de la dona en el món laboral i també per a eradicar
conductes discriminatòries o vexatòries entre treballadors.
L'administració pública ha de fer tots els passos que convinguin per tal d'afavorir i
defensar la total integritat física, mental i moral dels treballadors i treballadores en el
seu àmbit laboral, i de posar tots els mitjans a l'abast per impedir que es donin
situacions de discriminació i d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o
orientació sexual.
Votarem a favor de l'aprovació d'aquest Protocol d'assetjament perquè entenem que
és una eina imprescindible per a garantir els drets de les persones treballadores de
l'ajuntament.”
La regidora Sra. Castillo dóna la benvinguda a tothom i a continuació, diu, textualment:
“El PSC pensa que aquesta és una bona eina. L'administració ha de donar exemple.
Sembla obvi que una situació d'assetjament s'ha de denunciar, però potser si no hi ha
el protocol algunes persones es poden sentir desemparades.
El fet d'implementar polítiques, programes i protocols per garantir la dignitat i no
discriminació dels treballadors creiem que és necessari ja que permet reduir la
probabilitat de patir efectes negatius tant a nivell organitzatiu com individual.
Els efectes que es poden enumerar per una empresa i, en aquest cas, per la nostra
institució podrien ser entre d’altres:
. Disminució de la productivitat, tant en quantitat com en qualitat, degut a l'enrariment
del clima de treball.
. Increment de l'absentisme.
. Augment de la rotació.
. Augment del nombre i durada de les baixes per malaltia.
_____
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. Increment dels accidents de treball per distraccions o actes insegurs.
. Augment de la conflictivitat laboral.
L’empresa (en aquest cas l’ajuntament) és l’àmbit d’actuació més adequat per conèixer
els fets i les queixes, per esbrinar-los i per cercar possibles solucions. Si bé és cert
que sempre es podrà recórrer a les vies externes (jutjats i Inspecció de Treball), la
prevenció d’aquestes situacions cal fer-la des de dins, i moltes vegades una
intervenció a temps pot evitar que un cas degeneri cap a una situació més greu i es
dilati en el temps.
Confiem que serà una eina útil per a tots aquells delegats i delegades que lluiteu per
un entorn laboral lliure d’assetjament.
I confiem també que es compleixi amb allò que el mateix protocol diu sobre:

J. INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ L’Ajuntament d’Arenys de Munt es
compromet a difondre aquest protocol i facilitar formació per a tots els seus membres i, en
especial, al personal de comandament per contribuir a crear una major consciència sobre
aquest tema i facilitar el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.

Però el més important seria que mai s’hagués d’utilitzar.
El PSC votarà a favor.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup municipal del
Partit Popular trobem correcta la configuració tal com està redactada i que els
treballadors puguin tenir aquest protocol en cas que fes falta, esperem que mai es
tingui que fer servir.
Per tant, el nostre vot serà a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
3. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE RECURS PREVI A LA
CONTENCIOSA A L’ACA PER LA DEPURADORA DE COLLSACREU.

VIA

La regidora Sra. Carreras diu textualment: “Aquest és un punt on simplement
demanem a l’ACA que assumeixi el cost de la depuradora doncs és el que diu el
programa de sanejament d’aigües residuals urbanes. Esperem que l’ACA sigui
receptiva i no haguem d’arribar a la via contenciosa.
Des de CiU defensem els interessos dels vilatans d’Arenys de Munt, hi hagi qui hi hagi
al capdavant de les administracions.”
A continuació llegeix la següent proposta:
“El Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant resolució de data 8 de
novembre de 2011, notificada a l’Ajuntament d’Arenys de Munt en data 11 de
novembre de 2012, va resoldre, en relació a la petició realitzada el 26/10/11, respecte
al sanejament de la Urbanització Collsacreu i la signatura d’un conveni avançat d’obra
i gestió de la futura EDAR del sector, denegant que l’ACA assumís aquesta despesa
d’inversió. En aquesta resolució, no hi ha peu de recursos deixant a aquesta
administració en indefensió.
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Que la denegació es basa en què l’actuació està dins la llista de Candidates a la
programació de l’annex II del PSARU 2005, corresponent al sanejament en alta
d’urbanitzacions i la mateixa s’havia d’acreditar, al tractar-se d’un sistema de menys de
2000 habitants, per tal de ser objecte de finançament, abans del 31 de desembre de
2010; però, en aquesta data, encara no s’havien tramitat les figures de gestió
urbanística necessàries que afecten la urbanització.
Que, no obstant l’anterior, el propi PSARU 2005, preveu a l'article 25, un procediment
tant per a la no-execució d'obres i actuacions previstes en la planificació hidrològica,
com per a la incorporació d'obres i actuacions no considerades en el mateix, en
concret, que puguin ser demanades per les entitats locals.
Que, per altre part, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en cap moment, ha sol·licitat la
dotació de forma immediata.
Que, respecte a les competències en matèria de sanejament, el Decret 130/2003 de
13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament,
determina a l’art. 3.2 que el Sistema públic de sanejament en alta: és el conjunt de
béns de domini públic constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals, les
estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats.
S'entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de
clavegueram col·lectives, conduint directament (per gravetat o bombament) les aigües
residuals recollides fins a l'estació depuradora d'aigües residuals i són competència és
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en contraposició al Sistema públic de
sanejament en baixa que és de competència del municipi.
Que l’ACA cobra a tots els que tenen subministrament d’aigua, el cànon de la mateixa i
el text refós de la llei de l’aigua de Catalunya determina: “A través del cànon els
usuaris de l'aigua contribueixen en els costos dels serveis del cicle de l'aigua que
comprenen:
- Les despeses d'inversió i d'explotació dels sistemes de sanejament (col·lectors i
estacions depuradores), dels embassaments i de la resta d’infraestructures de
producció i transport de l'aigua”.
Vist que els articles 43 i 44 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa, determina que “quan una administració interposi recurs contenciós
administratiu contra una altra, podrà requerir-la prèviament perquè derogui la
disposició, anul·li o revoqui l’acte, faci cessar o modifiqui l’actuació material, o iniciï
l’activitat a què estigui obligada”.
Atès el que disposa l’article 21. 1. k) en relació a l’article 22. 2. j) de la Llei de Bases
de Règim Local, Llei 7/1985, de 2 d’Abril,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Presentar requeriment previ a la interposició de recurs contenciós
administratiu contra la denegació per part de l’ACA, demanant que inclogui l’EDAR de
Collsacreu en les actuacions de sanejament dels propers anys dins el PSARU, a la
vista que s’estan aprovant per l’Ajuntament les figures de gestió urbanístiques
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previstes pel planejament; tot allò en compliment del que determina l’art. 25 de PSARU
i l’art. 3.2 del Decret 130/2003 de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels
serveis públics de sanejament, per ser competència de l’ACA el sanejament en alta.
Segon.- Demanar que, en el cas que aquesta actuació no es pugui executar per part
de l’ACA, que aquesta arbitri un sistema que no sigui el de carregar als propietaris dels
terrenys de la urbanització Collsacreu els costos d’execució de la depuradora.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’Agencia Catalana de l’Aigua.”
S’incorpora al Ple el regidor Sr. Molons.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Es tracta de buscar
una solució al tema de les aigües residuals de la urbanització Collsacreu. Que l’estació
depuradora sigui costejada inicialment per la urbanització és el que toca, però que en
el futur sigui recepcionada i gestionada per l’ACA és que pel que cal treballar.
La presentació d’aquest recurs és una manera de lluitar-ho i el grup municipal d’ERC
hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Segons l’informe
presentat per l’equip de govern, l’ACA (Agència Catalana de L’Aigua) no assumeix la
despesa d’inversió respecte a la depuradora de la urbanització de Collsacreu.
Segons informe de l’ACA no correspon el finançament per no haver adaptat els
mecanismes econòmics amb càrrec als usuaris preceptiu en aquelles urbanitzacions
inferiors a 2.000 habitants i per no poder adaptar el sanejament de l’aigua a la
Programació del PSARU 2005.
L’Ajuntament va fer el projecte de gestió urbanística amb una subvenció de la
Generalitat de Catalunya.
I nosaltres creiem que era necessari però ens preguntem si va buscar la informació per
assegurar poder obtenir el que demanava i no allargar en el temps una millora i una
necessitat per aquesta urbanització.
Segons informe de la Comissió, ara, davant la negativa, només ens queda interposar
un recurs previ a la via contenciosa per tal de tornar a intentar que sigui acceptada la
inversió.
Esperem que la resposta sigui positiva i d’aquesta forma no s’hagin de buscar altres
vies alternatives ni tampoc fer pagar als veïns per aquesta instal·lació.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup municipal del
Partit Popular veiem oportú prendre totes les mesures possibles perquè l'ACA es faci
càrrec del que li correspon i no ho carregui als veïns.
Per tant, el nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Navarro, en nom del grup CIU, diu que des del seu grup defensen els
interessos dels vilatans d’Arenys de Munt hi hagi qui hi hagi al capdavant de les
administracions. Aquest punt, és un punt on simplement demanem a l’ACA que
assumeixi el cost de la depuradora, doncs és el que diu el programa de sanejament
d’aigües residuals urbanes i esperem que l’ACA sigui receptiva hi no haguem d’arribar
a la via contenciosa.
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El Sr. Alcalde dóna la benvinguda al regidor Sr. Molons.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2013.
El Sr. Alcalde, com a regidor d’Economia i Règim Intern, diu textualment: “Aquesta
proposta de modificació d’Ordenances Fiscals és producte del procés participatiu que
aquest any s’ha dut a terme novament, al igual que l’any passat. Un procés que es
va iniciar el 16 de febrer d’aquest any i que va acabar el passat 18 de juliol en una
assemblea de poble, que és qui va prendre les decisions sobre les modificacions que
avui es presenten en aquest Ple. També m’agradaria destacar l’avançament del
procés per l’aprovació de les Ordenances Fiscals, que s’ha avançat fins a mitjans de
setembre.
Els vilatans, les entitats i les formacions polítiques han pogut, doncs, incidir sobre la
totalitat de les Ordenances Fiscals, proposant els canvis oportuns, sense més
limitació que les que estableix el marc jurídic que les regula. També s’han presentat
propostes des dels diferents departaments del nostre consistori.
Des del Govern volem fer un agraïment especial a tots els participants.
Ja en l’exercici anterior es va fer una reestructuració de les ordenances de manera
que la imputació d’impostos, taxes i preus públics fos molt més equilibrada, molt
més justa i sota uns criteris molt més socials. Per a l’any 2013 s’ha previst donar
continuïtat a aquest criteri adoptat de manera que les taxes, que són els tributs que
es cobren per determinats serveis bàsics que presta l’administració local i que es
cobren a aquells usuaris que fan ús d’aquests serveis, segueixen ajustades de
manera que s’asseguri un % de cobertura del dèficit del servei no inferior al 95%.
Malgrat que són serveis que continuen sent deficitaris.
Pel que fa als impostos, sols es proposa l’increment de l’IBI rústica en un 1%, per tal
de donar compliment al Pla d’Ajust aprovat pel Ple en data 30/03/2012, en el marc
del RDLegislatiu 4/2012. El tipus aplicable a l’IBI urbana que apareixia en el text
actual de l’ordenança s’actualitza per tal d’adaptar-lo al que realment s’està aplicant
en compliment del RDLlei 20/2011, que és el 0,86%. Aquest % és un mínim imposat
pel Govern de Madrid, però aquest consistori ja va acordar i preveure en el Pla
d’ajust que, de cara al 2013, no s’incrementaria. Fet que hem pogut mantenir com a
resultat de les polítiques d’estalvi que aquest ajuntament està realitzant.
De manera global, i en compliment també de l’esmentat Pla així com de l’acordat en
la sessió participativa del 18 de juliol, pel que fa a les taxes s’ha previst el seu
increment en només l’IPC. Únicament no s’han vist incrementades les taxes per
serveis el cost dels quals no es veu afectat per l’IPC o que es consideren
suficientment cobert, sense que s’hagi reduït el % de cobertura. El % de l’IPC en el
Pla d’ajust es va estimar en un 3%; ara bé, tenint en compte el darrer índex publicat
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en el moment d’elaborar aquest expedient –
mes de referència: juny- el coeficient aplicat a aquest expedient ha estat el 2%,
coeficient que alhora serà el que s’aplicarà en la previsió de les despeses del 2013.
Alhora, l’increment de l’IVA imposat pel govern d’Espanya, amb efectes a partir de l’1
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de setembre, també s’ha repercutit en aquells serveis on més incidència ha tingut. El
mateix increment està previst que sigui aplicat en els preus públics, dels quals és
competent per la seva aprovació la Junta de Govern Local.
En l’expedient que es porta a aprovació no s’introdueixen canvis substancials, la qual
cosa manifesta de forma evident la bona gestió dels recursos que s’està duent a
terme ja des de l’any passat per part del Govern, en totes les àrees i regidories de
l’Ajuntament i el treball intens que s’està realitzant per aconseguir aquesta bona
gestió, tot i les negatives circumstàncies que ens estan afectant.
De les modificacions que es proposen, destaco a mode de resum el següent:
1. Impost sobre Béns Immobles: s’adapta la redacció de l’ordenança per tal de
recollir el tipus que ja és d’aplicació als immobles urbans pel RDLlei 20/2011. Aquest
és el tipus del 0,86% i, per tant, no s’aplica cap increment. El que s’ha fet és
augmentar en un 1% el tipus aplicable als béns rústics, en compliment del Pla d’ajust
que va aprovar el Ple en data 31/03/12 en el marc del RDL 4/2012.
2. En relació a les taxes per prestació de serveis, en general, s’han revisat amb la
finalitat de mantenir almenys un 95% de cobertura de les despeses que
s’assumeixen. En general , en aquelles taxes de serveis més rellevants, s’ha aplicat
l’increment de l’IPC previst per al 2013 i també un increment per l’IVA que fa
augmentar les despeses a partir de l’1 de setembre. En els serveis que
majoritàriament les despeses són de personal municipal, sols s’ha aplicat el 2%
d’IPC d’augment; però en aquells serveis en què existeix un important volum de
facturació externa, l’increment aplicat ha estat del 4% per tal de recollir de forma
global els dos conceptes anteriorment esmentats.
En concret:
• OF núm. 6 TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: S’ha introduït
alguna nova taxa per identificar nous serveis que es vénen prestant i s’han
desglossat d’altres o desglossar millor altres ja existents; s’ha suprimit algun altre
que serà regulat per una altra ordenança, i en general l’increment aplicat ha estat del
2% per tal de mantenir l’índex de cobertura.
• OF núm. 8 TAXA INSCRIP. ANIMALS COMPANYIA I RECOLLIDA I
MANTENIMENT DELS ANIMALS EN CENTRE: S’han ajustat les taxes més
rellevants, mantenint un índex de cobertura baix en el cas de la taxa anual per animal
de companyia, que passa a ser de 8 a 9 €/any. Amb aquest preu es cobreix poc més
d’un 54% del cost, existint un dèficit que en propers exercicis haurà d’anar-se reduint.
• OF núm. 9 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS: Es
modifica el seu títol per suprimir el concepte “conducció de cadàvers”. S’incrementa
també l’import mínim pel qual es realitza bonificació per aquesta taxa, que passa de
10.414,45 € anuals, a ser el SMI anual multiplicat per 1,5 anual (actualment
equivalent a 11.545,20 €), per tant, s’afavoreix la bonificació d’aquesta taxa als
vilatans amb ingressos reduïts.
• OF núm. 11 TAXES RECOLLIDA, TRACTAM. I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES:
Vist que aquest és un servei que encara presenta un important dèficit, i després de
l’esforç que ja es va realitzar l’any passat; i alhora per tal de donar compliment a les
previsions del Pla d’Ajust, s’incrementen les tarifes amb les previsions d’augment de
costos per IPC, així com s’ha repercutit l’increment de l’IVA experimentat en el
servei.
Novament aquest any s’ha proposat elaborar un estudi dels costos del servei per
tipus d'usuari, de manera que cada grup d'usuaris acabi assumint en el futur el 100%
del cost net del seu servei. S’ha plantejat reestructurar de cara al futur aquesta
_____
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ordenança sota el criteri de qui més embruta, més paga; malgrat això, aquesta
reestructuració no es podrà portar a terme fins que no acabi l’actual contracte amb la
concessionària que ara està prestant el servei.
Finalment, dir que s’incrementa també el mínim bonificat, que passa de 10.414,45 €
anuals a l’1,5 del SMI anual.
• OF núm. 12 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA: S’ha
actualitzat el preu amb la corresponent repercussió de l’IPC i de l’IVA.
• OF núm. 14 TAXA PEL SERVEI DE MERCAT: S’ha actualitzat el preu amb la
corresponent repercussió de l’IPC i de l’IVA. Si bé és sabut que les condicions de les
instal·lacions del mercat no són les que voldríem, els costos que se suporten per
mantenir-lo obert són molt importants i cada cop més alts (cal tenir en compte també
l’increment del cost dels subministraments, com la llum) i actualment estan coberts
sols en un 40,5%, a diferència del darrer % calculat per al 2011, que era del 52%.
Aquest fet no ens permet aplicar una congelació de la taxa, que és el que hauríem
volgut, ja que comportaria augmentar encara més el dèficit actual.
• OF núm. 16 TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS: únicament s’han
ampliat els supòsits d’ocupació del Monument per a la Independència, per possibilitar
la celebració de qualsevol acte privat, no tan sols de casaments.
• OF núm. 23 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: S’ha actualitzat amb un
2% per tal de mantenir el % de cost que representa per a l'Ajuntament. També s’han
reduït algunes taxes concretes com a conseqüència d’una simplificació en el
procediment a seguir.
A part de les ordenances que es proposa modificar en aquest expedient, s’està
treballant per modificar properament l’ordenança de clavegueram i de subministrament
d’aigua (OF.10 i 19), així com la d’ocupació de domini públic (OF.17) i la d’intervenció
integral (OF.18).”
A continuació llegeix la proposta:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació han de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats i han de ser objecte de publicació els textos
actualitzats a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Les modificacions introduïdes per al 2013 als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen tant a l’adaptació normativa corresponent com a la clarificació de
conceptes i a l’actualització dels coeficients, tipus impositius i imports que en elles hi
figuren.
Vistos els informes tècnic econòmics i verificat que, en relació a les taxes, l’import de
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
_____
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Vista la proposta d’Alcaldia de data 31 d’agost de 2012, la Memòria que acompanya
l’expedient i l’informe de la Intervenció municipal de 3 de setembre, la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents, la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança Fiscal número 1
Ordenança Fiscal número 6
Ordenança Fiscal número 8

Ordenança Fiscal número 9
Ordenança Fiscal número 11
Ordenança Fiscal número 12
Ordenança Fiscal número 14
Ordenança Fiscal número 16
Ordenança Fiscal número 23

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
reguladora de la Taxa d’expedició de documents
administratius
reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’inscripció al registre d’animals de companyia i de
recollida i manteniment dels animals en centre
destinat a l’efecte
reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans
reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
reguladora de la Taxa pel servei de mercat
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals
reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, durant el
termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i entraran en
vigor a partir del dia 1 de gener del 2013.
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Es modifica l’article 7 segons el següent detall:
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
_____
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Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:
“El tipus de gravamen serà el 0,78* per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62 per
cent quan es tracti de béns rústics. “
* en aplicació del Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, resulta d’aplicació el 0,86.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Es modifiquen el articles 6 i 7, segons el següent detall:
Art. 6. Quota tributària
Es modifica l’apartat 4, de manera que es substitueix el termini de “15 dies” pel de “10
dies hàbils”.
Art. 7. Tarifa
Es substitueix el quadre de tarifes pel següent:
euros
Epígraf primer. Certificacions
1. Certificació de documents i acords municipals
2. Per bastanteig de poders que hagin de produir efectes municipals
3. Certificats d'empadronament, a partir del segon emès en un termini inferior a 3 mesos
4. Certificats de classificació empresarial

16,30
31,00
8,90
33,10

5. Altres certificacions

21,90

Epígraf segon. Documents expedits o atesos per les oficines municipals
1. Per visat de documents en general que no estan expressament tarifats,per cada un
2. Per fotocòpies realitzades a les oficines municipals:
a) import fix de gestió
b) per cada fotocòpia DINA4
c) per cada fotocòpia DINA3
3. Per cada fotocòpia DINA4 realitzada al Casal de Joventut
4. Per cada placa d'obres
5. Per cada placa de gual
6. Per cada rètol indicatiu d’establiment
7. Per qualsevol altre document no expressament tarifat
8. Per la tramesa de cartes per via oberta de l'Administració, cada carta
9. Per targetes d'aparcament per persones amb minusvalia
Epígraf tercer. Documents relatius a serveis tècnics
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis
2. Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics a instància de part
a) certificat de número i nom de carrer
b) certificat de qualificació urbanística
c) altres certificats
3. Per cada plànol certificat d'alineacions de carrers i rasants
4. Per fotocòpies realitzades de documents d'expedients d'obres o activitats:
a) d'expedient de menys de 5 anys d’antiguitat
i) import fix de gestió
ii) per cada fotocòpia DINA4
iii) per cada fotocòpia DINA3
b) d'expedient de més de 5 anys d’antiguitat

_____

4,40
2,00
0,14
0,15
0,15
24,50
36,20
91,80
16,70
3,55
16,60
euros
178,50
41,80
91,80
81,30
74,50

2,00
0,14
0,15
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i) import fix de gestió
ii) per cada fotocòpia DINA4
iii) per cada fotocòpia DINA3
5. Per cada còpia del Pla General d'Ordenació
a) en suport paper
b) en suport informàtic
6. Per cada còpia individual de plànol superior a DINA3 (€/M2)
7. Per cada còpia de plànol amb suport informàtic (IMM)
8. Per tramitació de figures de gestió urbanística (reparcel·lació, urbanització)
(Excloses les publicacions)
9. Per tramitació de figures de planejament urbanístic
(Excloses les publicacions)
10. Per normalització de finques, parcel·lacions i segregacions
11. Per cada informe desfavorable de visita a activitats
sol·licitat pel promotor, per obtenir la llicència mediambiental
12. Per cada publicació de figures de planejament o de gestió urbanística:
a) al BOP
b) al DOGC
c) al diari de més difusió
13. Per cada informe o certificat de disponibilitat i adequació d’habitatge per
reagrupament familiar
14. Per qualsevol altre informe emès pels serveis tècnics
15. Estudi de concreció de volums.
Epígraf quart. Drets d’examen
1. Drets d’examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta corporació
a) categ. 1ª: A1
b) categ. 2ª: A2,C1
c) categ. 3ª: C2,E
Epígraf cinquè. Documents expedits per la Policia Local
1. Per cada informe d’accidents de trànsit:
a) sense croquis ni fotografia
b) amb croquis explicatiu o fotografia
c) amb croquis i fotografia

9,90
0,14
0,15
111,20
59,00
13,20
59,00
530,00
581,00
101,00
71,40
306,00
132,00
336,00
74,50
65,30
306,00

31,00
18,00
12,00

51,00
56,00
70,00
euros

Epígraf sisè. Documents expedits pels Serveis socials
1. Per cada informe d'inserció social

20,40

S’afegeix un nou apartat 2:
“2. Les fotocòpies que es realitzin en dependències municipals hauran d’estar
relacionades amb expedients administratius, a excepció de les fotocòpies que es
realitzin al Casal de Joventut (epígraf segon.3).”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ANIMALS DE COMPANYIA I DE
RECOLLIDA I MANTENIMENT DELS ANIMALS EN CENTRE DESTINAT A L’EFECTE
Es modifica l’article 6, segons el següent detall:
Article 6. Quota tributària
_____
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Es modifiquen les tarifes 1.I, 2.I i 4.I:

1.I.Per cada unitat d’animal............................................................9,00 €
2.I.Servei Recollida, per cada actuació .......................................90,00 €
4.I.Per cada llicència ................................................................... 19,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
Es modifica el títol de l’ordenança, de manera que passa a nomenar-se “TAXA PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS
FÚNEBRES”
Es modifica també l’article 5, segons el següent detall:
Article 5. Beneficis fiscals
Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:
“2. Es reconeixeran exempcions i bonificacions per raó de la capacitat econòmica del
subjecte passiu. La capacitat econòmica es valorarà prenent com a referència el salari
mínim interprofessional (SMI), segons el següent detall:
a) Situacions d’EXEMPCIÓ:

Ingressos anuals inferiors a:
I. unitat familiar amb 1 sol membre................................ SMI
II. per cada membre de més en la unitat familiar............ s’incrementa en un 20%
l’import anterior

b) Situacions amb un 75% de BONIFICACIÓ:

Ingressos anuals inferiors a:
I. unitat familiar amb 1 sol membre................................ 1,5 cops el SMI
II. per cada membre de més en la unitat familiar............ s’incrementa en un 20%
l’import anterior
“

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Es modifiquen els articles 2, 5, 6 i 12, segons el següent detall:
Article 2.- Fet imposable
Es modifica l’apartat 1.c) amb la supressió del text final on diu “tals com aparcament,
traster o magatzem”.
Article 5. Beneficis fiscals
Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:
“2. La capacitat econòmica es valorarà prenent com a referència el salari mínim
interprofessional (SMI), segons el següent detall:
a) Situacions d’EXEMPCIÓ:
Ingressos anuals inferiors a:
III. unitat familiar amb 1 sol membre................................ SMI
IV. per cada membre de més en la unitat familiar............ s’incrementa en un 20%
l’import anterior
b) Situacions amb un 50% de BONIFICACIÓ:
Ingressos anuals inferiors a:
III. unitat familiar amb 1 sol membre................................ 1,5 cops el SMI
IV. per cada membre de més en la unitat familiar............ s’incrementa en un 20%
l’import anterior
“

Article 6. Quota tributària
Es modifica el quadre de tarifes de l’apartat 2, segons el següent detall:
_____
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Habitatges de caràcter familiar: .............................................................

EUROS/any
A) General
B) Disseminats
110,55
51,51

Article 12. Quota tributària
Es modifica el quadre de tarifes de l’apartat 2, segons el següent detall:
euros
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional ...........................................................
Epígraf segon. Allotjaments
Hotels, residències i similars ............................................ .
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
Fins 40 m2 .............................................................
De 41 a 60 m2 ......................................................................................
De 61 a 80 m2.......................................................................................
De més de 80 m2 .................................................................................

129,20
696,88
139,38
232,29
344,52
464,59

Epígraf quart. Establiments de restauració
Bars, cafeteries i similars fins 50m2 ....................................................

334,52
euros
461,39
561,46
671,32
817,79
603,98
929,18
1.265,86
1.626,08
2.090,68

Bars, cafeteries i similars entre 51 i 100m2 ........................................
Bars, cafeteries i similars entre 101 i 150m2......................................
Bars, cafeteries i similars entre 151 i 200m2........................................
Bars, cafeteries i similars de més de 200m2........................................
Restaurants fins 50m2 ........................................................................
Restaurants entre 51 i 100m2 ..............................................................
Restaurants entre 101 i 150m2..........................................................
Restaurants entre 151 i 200m2..........................................................
Restaurants de més de 200m2.........................................................
Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
Locals industrials fins a 200 m2 ............................................. .........
Locals industrials de 201 a 400 m2 ...................................................
Locals industrials de més de 400 m2 .................................................
Locals comercials fins a 40 m2 ..........................................................
Locals comercials de 41 a 60 m2 ......................................................
Locals comercials de més de 60 m2 ................................................
Locals de serveis fins a 40 m2 ..........................................................
Locals de serveis de 41 a 60 m2 ......................................................
Locals de serveis de 61 a 100 m2 ....................................................
Locals de serveis de 101 a 150 m2 ...................................................
Locals de serveis de més de 151 m2 ................................................
Epígraf sisè. Serveis extraordinaris
Per la recollida d’un bujol de capacitat igual o inferior a 240 litres.......
Per la recollida d’un bujol de capacitat superior a 240 l.itres................
Epígraf setè. Locals sense activitat
Tarifa general.................................................................................

286,18
347,52
696,88
128,22
176,55
236,95
128,22
176,55
236,95
322,39
420,04
3,06
4,31
110,55

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE
VEHICLES
ABANDONATS
O
ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT
O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Es modifica l’article 4, segons el següent detall:
Article 4. Quotes tributàries
Es substitueix el quadre de tarifes pel següent:
I. Per retirada i transport de cada vehicle:
1. Horari diürn (de 8 a 20 h), de dilluns a divendres
* retirada vehicles per infracció o abandonament

_____

fins 1.100kg
M.M.A.

més 1.100
kg. M.M.A.

92,00

121,00
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* retirada de vehicles, servei per hores

158,00

*enganxament de vehicles

2.

63,00
Horari nocturn (de 20 a 8 h), de dilluns a divendres / 24 h. de dissabtes, diumenges i
festius
* retirada vehicles per infracció o abandonament
124,00
165,00
* retirada de vehicles, servei per hores
217,00
*enganxament de vehicles

63,00

II. Per custòdia de vehicles:
* per cada dia, a partir de les 24 hores de custodia

7,50

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE
MERCAT
Es modifica l’article 4, segons el següent detall:
Art. 4. Tarifes
Es substitueix el quadre de tarifes de l’apartat 1 pel següent:
TARIFES
I. Parades:
a - Parades obertes, situades al centre de la plaça:
-per cada metre lineal de façana.................................
b - Parades tancades, situades al lateral de la plaça:
-per cada metre lineal de façana ................................
II. Per l’ús de la cambra frigorífica.........................................

euros/trimestre

18,65
37,35
30,40

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es modifica l’article 6 ampliant l’objecte de l’epígraf 11, de manera que queda redactat
de la següent manera:
“Ocupació de l’espai del monument per la celebració d’actes particulars, per acte.
La tarifa inclou cessió de 2 taules i 90 cadires i la neteja posterior de l’espai.
En cas dels casaments, en tant que es tracta d’una zona verda, sols es podrà utilitzar pètals de
flors o similars. En cap cas no es podrà tirar ni arròs ni confeti”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
Es modifiquen els articles 2 i 5, segons el següent detall:
Article 2. Fet imposable
Es substitueix el contingut de l’apartat 2 pel següent:

“2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i manteniment
que es realitzin a l’interior dels habitatges i que no modifiquin envans ni parets de càrrega, les
d’arrebossat i pintat de l’exterior dels edificis sempre que es realitzin sense bastida o amb
bastida d’una alçada màxima de 2 cossos (PB+1) i les de reparació puntual i no estructural
d’humitats en coberts i terrats, que no afectin a la seva totalitat, sempre i quan hagin rebut amb
caràcter previ la corresponent autorització municipal mitjançant Manifestació prèvia ”

Article 5.- Quota tributària
Es modifica el quadre de tarifes substituint-se pel següent:
Euros
1) Llicències obres:

_____
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(exemptes les empreses subjectes a la taxa de l’1,5% regulada en l’Ordenança Fiscal 24)
a) Tramitació d'expedients d'obra major:
I. per edificis plurifamiliars, d’usos industrials, grup d’habitatges unifamiliars……....
II. resta de llicències…................................................................................................
. b) Tramitació d'expedients d'obra menor... ......................................................................
I. Grup A.................................................................................................................
II. Grup B.................................................................................................................
2) Modificacions i pròrrogues de llicències :
a) Modificació de llicència d'obra major............................................................................
b) Modificació de llicència d’obra menor..........................................................................
c) Modificacions de llicència d'enderroc...........................................................................
d) Modificació de llicència per alteració del medi rural………………………………..…….
e) Llicència i modificació de llicència d'instal·lació de grues
i torres i aparells elevadors provisionals d'obres.........................................................
f) Llicència i modificació de llicència d'instal·lació de rètols, tendals,
aparells aire condicionat i altres elements visibles des de via pública…………………..…
g) Canvis en les dades identificatives de la llicència concedida......................................
h) Pròrroga de llicència concedida……….......................................................................
3) Obres iniciades sense llicència prèvia:
a)Llic. d’obra major iniciada sense haver presentat
documentació de legalització al Registre ......................................................................
b) Llic. d'obra major començada sense haver-se obtingut llicència…………………….....
c) Llic. d’obra menor iniciada sense haver presentat
documentació de legalització al Registre.......................................................................
d) Llic. d'obra menor iniciada sense haver-se obtingut llicència…………………………...
e) Llic. d’obra menor de poca embergadura que requereix Manifestació prèvia............
4) Inspeccions de comunicació de final d'obra
a) unifamiliars, per cada unitat. .......................................................................................
b) plurifamiliars, per cada edifici:
I. de 2 a 5 habitatges………………………………………….....…………………..……
II. a partir de 5 habitatges...........……………………….………..……………………..…
c) naus Industrials, per cada unitat. .................................................................................

“

193,30
108,00
55,00
39,00
107,00
37,00
60,00
62,00
49,50
29,50
25,50
41,00
846,00
540,00
336,00
193,00
120,00
76,50
115,00
118,00
80,00

El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que el tema de les ordenances
fiscals és important i parlar de les ordenances fiscals en un ple com el d’avui, potser no
sigui adient, però toca defensar-ho. A continuació diu textualment: “ERC vam
presentar 5 propostes concretes per a les ordenances fiscals 2013, que en general no
ha han estat acceptades i, en algun cas, han quedat ajornades per al futur.
Som molt conscients de la situació actual i de què no hi ha més cera de la que crema...
però en la intervenció del grup municipal d’ERC sobre aquest punt de les ordenances
exposarem dos aspectes concrets: les propostes republicanes i sobre el procés
participatiu.
Les propostes republicanes estaven agrupades en dos grans àmbits: per impulsar
l’economia local i per donar suport a les famílies en temps de crisi. Dins del primer
grup proposàvem bonificacions del 95% en la llicència d’obertura de noves activitats,
per fomentar en la mesura del possible l’establiment de nous comerços i indústries, i
l’ordenança del “segell verd” per a la rehabilitació/construcció d’habitatges. El “segell
verd” és ja gairebé un clàssic en aquest plenari, perquè en venim parlant des del 2007
i que consisteix en atorgar aquest distintiu, per exemple, a les obres de rehabilitació
que compleixin determinats requisits mediambientals i atorgar bonificacions en l’IBI i
l’ICIO.
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Dins del grup de propostes per donar suport a les famílies en temps de crisi ERC
proposàvem congelar taxes i impostos per al 2013, vincular la taxa del clavegueram
amb el consum d’aigua, i establir descomptes amb la taxa d’escombraries a les
famílies que més utilitzin la deixalleria.
En parlem cada any i, com que les ordenances fiscals acaben essent les mateixes,
poques innovacions/millores se li poden treure... més enllà de repercussions del tema
IPC i IVA.
I què diu la proposta que avui porten a aprovació a Ple? Doncs diu:
• ORD. 1. Pel que fa a l’IBI, el tipus de gravamen puja del 0,78 al 0,86 per als
béns urbans i del 0,61 al 0,62 pel que fa als rústics. Un augment del 10% en el
tipus de gravamen per a l’IBI urbà que hem d’agrair al govern del PP a
Espanya i un 1% als béns rústics.
• ORD. 2. Sobre taxa d’expedició de documents administratius, l’augment és del
2% (IPC previst). Un certificat d’empadronament, per exemple, passa de 8,70 a
8,90 €, imports reduïts en valor absolut, però un 2% més... I en aquesta
ordenança dues coses que comentarem més endavant però que ara els
avanço: la taxa de 14 cèntims per fotocòpia DIN A4, que es manté i la taxa per
targetes d’aparcament per persones amb discapacitat (minusvalia diu
l’ordenança, per si en volen prendre nota...) que augmenta un 2%.
• ORD. 8. Sobre el registre d’animals de companyia: per inscripció d’animal
passa de 8 a 9 €, un 12% més, per recollida de 85 a 90€, un 6% més i per cada
llicència d’animals perillosos, baixa de 20 a 19€, una reducció del 5% (reducció
que no ve explicada en la documentació...).
• ORD. 11. Sobre la recollida d’escombraries: augmenta un 4%, un habitatge
familiar pagarà 110,55 € en comptes de 106,3 i un disseminat 51,51 en
comptes de 49,53 €... I encara no entra en vigor el tema de la bonificació per ús
de deixalleria, que el govern mira amb bons ulls...
• ORD. 12. Sobre la retirada de vehicles abandonats o mal aparcats, aquí
l’augment és d’un 3,5%. Posat a apujar taxes, aquesta sí que des del grup
municipal d’ERC no tindríem inconvenient a què fos més car. Tema civisme.
• ORD. 23. Sobre llicències urbanístiques, un augment del 2%.
Com podem comprovar, les propostes d’ERC al procés participatiu no han estat
contemplades i, per tant, no hi podem votar a favor.
I comentem també el tema de les fotocòpies i el procés participatiu. Comencem per les
fotocòpies. La taxa és de 14 cèntims per fotocòpia, no ha augmentat. Només per a
aquest punt, el grup municipal d’ERC hem fet més de 30 fotocòpies, uns 5 €, per 3
grups a l’oposició, 15 € només per aquest punt. En el que portem de mandat, els grups
municipals de l’oposició hem fet milers de fotocòpies perquè l’equip de govern -o qui
mana- ha volgut aplicar el criteri de “a l’oposició, ni aigua” i ha deixat de passar-nos els
expedients per e-correu. Avui, en aquest Ple, des de la regidoria que ha treballat més
directament el protocol contra l’assetjament laboral ja ens ha passat la documentació
per e-correu, i ha estalviat uns quants euros a l’ajuntament. I volem agrair-li
sincerament i pública aquesta actitud. La regidoria d’Economia encara no ho fa, però
esperem que aviat rectifiqui. Pensem que és bo reconèixer públicament errors, i
expressem el desig que ara que comencem el “nou curs” polític -i consensuem
mocions- també rectifiquin aquesta actitud, per temes d’estalvi de diner públic i per
temes mediambientals.
I acabo amb el procés participatiu. Des del grup municipal d’ERC pensem que cal
polir-lo i molt. El “discurs oficial” de l’”aparell de propaganda” és molt maco, però la
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realitat és que la veiem els veïns que assistim a les assemblees que convoquen, o en
aquest cas concret, a l’assemblea per aprovar les propostes per a les ordenances. La
del passat 18 de juliol, per exemple, on hi vam participar de 10 a 15 persones:
• La proposta de la regidoria corresponent de fer pagar una taxa 2€/mes per usar
box de l’Escorxador (ERC hi estàvem en contra) va retornar a la Regidoria
després d’un debat a la sessió de participació una mica penós per la falta
d’arguments.
• La proposta d’augmentar un 2% l’emissió de targetes d’aparcament per
discapacitat es va votar i els resultats van ser 4 vots en contra (entre ells els
d’ERC), 4 abstencions i 5 vots a favor.
Aquestes qüestions, més que per l’import que representen, és per la càrrega simbòlica
que arrosseguen... No ens vinguin en aquest plenari amb l’argumentari que les
propostes d’ordenances que porta el govern de CUP i CiU a Ple són les que ha
aprovat el poble en l’assemblea... perquè ja han vist que en el recompte de vots surten
11 vots i prou... i sense cap mecanisme que pugui garantir la mínima representativitat
democràtica!
Sí que fem públicament un reconeixement perquè ara es compleixen els terminis,
aquests temes els debatem al Ple d’acord amb el calendari previst.
I en el torn de rèpliques els agrairem que ens facin els següents aclariments:
• Per què ha baixat l’import de la llicència d’animals perillosos?
• Si no els semblaria bé apujar més la taxa per retirada de cotxes mal aparcats
• I si pensen mantenir el criteri de fer fotocòpies als grups de l’oposició.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del PSC, diu textualment: “Des del PSC entenem que
aquestes Ordenances s’ajusten a la realitat actual de crisi econòmica i tal com hem
expressat en diverses ocasions no es tractaria de gravar més als nostres vilatans sinó
en la mesura del possible mantenir-les.
És casual, però coincidim en la majoria dels arguments que acaba de plantejar el
regidor d’ERC i com veuen jo porto preparada la meva resposta.
Hem valorat el redactat final de les ordenances fiscals de forma global, no obstant
això, si que volem fer algunes consideracions:
• A l’ordenança Fiscal Núm. 11 reguladora dels serveis per la prestació del servei
de gestió de Residus, observem que l’article 6. Quota tributària
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: EUROS/any
Habitatges de caràcter familiar: …..........................................................

A) General
Al 2012: 106,30€

i pel 2013: 110,55 €

Això representa un 4% d’augment
Igualment observem a l’article 12, que: “La quota tributària de la taxa per la prestació del
servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials hem comprovat un augment
del 4 %.”

En aquest punt ens hem sorprès, ja que precisament les botigues no passen
precisament pel seu millor moment econòmic.
Ordenança Fiscal núm. 12
• Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
A la quota tributària, a l’article 4 per retirada i transport de vehicles i per custòdia
també augmenten un 3’5 %.
Sabem que alguns serveis són deficitaris i cal transformar-los en la seva pròpia
organització per buscar beneficiar el receptor del servei.
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A l’ordenança d’Expedició de documents administratius s’augmenta un 2% i pensem
que no és coherent que als partits de l’oposició se’ns continuï manant fer fotocòpies
dels documents del Ple mensualment. Per aquest Ple, aquesta regidora ha hagut de
fer unes 300 fotocòpies, aquesta és la mitja mensual i sabem que aquesta despesa es
podria estalviar amb la bona voluntat de l’equip de govern.
El PSC ha participat en el procés participatiu de presentació de propostes i hem
intentat que el sector empresarial, comercial i individual en sortís beneficiat.
Hem presentat 5 propostes, les quals per diversos motius no han estat acceptades.
Pensem que en una època de crisi com l’actual s’ha de ser valent i s’ha d’arriscar més,
molt més, en benefici dels vilatans. Quan tens molt poc a recaptar, també tens molt
poc a perdre.
En aquest sentit, nosaltres haguessin preferit congelar les taxes i mirar de reduir
despeses en els serveis.
Nosaltres ens abstindrem perquè creiem que el procés participatiu és molt important i
volem que continuï i sigui més ampli en properes ocasions.
Per això ens abstindrem.”
El regidor Sr. Planas, en nom del PP, diu textualment: “El grup municipal del Partit
Popular observem els petits ajustos que s'han produït i trobem que són coherents, per
tant, donarem el nostre vot a favor. Prendre mesures coherents, l’assistència es
voluntària.”
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Degut a la situació
de l’economia del país i de tantes famílies que degut a la crisi tenen part o la totalitat
dels seus membres que es queden sense feina, des del govern d’Arenys de Munt s’ha
decidit no apujar les ordenances que repercuteixen en els serveis bàsics i en els
impostos obligats. Les ordenances que han apujat les taxes són amb l’import de l’IPC i
l’IVA tal com ens ha dit el regidor d’Economia per tal d’ajustar els costos als serveis.
Som molt conscients que això m’erma la capacitat d’ingressos de l’ajuntament i que
haurem de continuar fent reajustaments a les regidories però el moment ens ho
demana i com sempre, des de CiU, amb un sentit ampli de la responsabilitat donem
ple suport a aquestes ordenances treballades i elaborades també amb les aportacions
que han fet els diferents grups politics i ciutadans del nostre poble.
Com sempre agraïm també la feina feta des del departament d’Intervenció, que si
sabem que només fan la seva feina, però que també alhora fa un esforç i treballa per
tenir-ho a punt en els terminis que ens marca la llei.”
El Sr. Alcalde diu que cal matisar algunes coses de cara a tothom. Hi ha un error de
concepte fonamental: els impostos són els diners que recapta l’Ajuntament i serveixen
per finançar serveis bàsics, i aquests impostos s’han congelat perquè repercuteixen a
la butxaca de tots, a petició del grup ERC; les taxes serveixen per pagar serveis no
bàsics demanats per les persones, per tant, el que es fa és ajustar-les al seu cost. Les
taxes estan regulades per llei i no poden sobrepassar del cost del servei, en la mesura
que ens allunyem del cost s’acaben pagant per tot. Per això hi ha taxes que no poden
sobrepassar el cost i això ha estat un error dels grups ERC i PSC; han demanat una
bonificació del 95% de la llicència d’obertura, però això no surt a la llei i no es fan
coses il·legals amb diners. L’ordenança del segell verd, no és ordenança sinó
reglament i s’està estudiant la seva redacció.
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Les taxes no s’han congelat, s’han congelat els impostos, les taxes s’han ajustat al seu
cost i per arribar al 100%, com la d’animals, la de vehicles mal aparcats, la
d’escombraries s’ha pujat l’IPC i l’IVA, dos per cent de cada concepte, però el dèficit
de les escombraries és d’un 25% que es finança amb l’IBI; també s’ha parlat de les
fotocòpies i que se’n fan milers i això és una exageració; s’ha parlat moltes vegades de
les fotocòpies, volen que s’enviïn escanejats documents que no ho estiguin, es va
calcular el cost de fer-ho per un treballador, el cost és de 3.000 euros, però el cost de
fer-ho pels regidors, és d’un màxim de 500, per tant, és un tema de racionalitzar.
Respecte al procés participatiu, es pot dir que 15 són poques persones, però el procés
també permet que s’enviïn propostes a l’Ajuntament, i l’any passat es va fer. Per tant,
és important tenir procés participatiu i això no acaba d’agradar a l’oposició, a més es
pot explicar que la bonificació del 95% no està regulada per la legislació vigent.
No sap si ha respost a les preguntes formulades, però la situació és molt clara, però
l’IBI s’ha congelat, l’ICIO, la plusvalua s’ha congelat i només s’han pujat les taxes per
ajustar els costos, malgrat que alguna s’ha rebaixat. També es pot demanar que les
taxes es paguin de l’IBI i no se’n cobri cap, però això seria molt injust per les persones
que paguen els serveis que demanen altres, ja que seria antisocial.
El regidor Sr. Rabasseda diu que mirarà d’explicar-se una mica millor. ERC va
demanar ajustar impostos i taxes. Pel que fa a la bonificació o a les exempcions fins al
95% de les llicències de noves obertures és una qüestió de voluntat política,
evidentment que la llei diu el que diu, però es poden arbitrar exempcions, si qualsevol
veí vol obrir un nou negoci, es podria subvencionar de manera que compensés aquest
augment de la taxa. Pel que fa al segell verd, des d’ERC ens hem ofert per col·laborar
a redactar el tema i mantenim l’oferiment per redactar aquesta ordenança, aquest
protocol i esperem que l’any que ve això es tiri endavant. Pel que fa a la qüestió de
què les taxes han de cobrir el servei, evidentment, ho sabem tots, per això si s’ha dit
que totes generen dèficit, n’hi ha que es poden apujar més. Una de les que suggerim
que s’apugi més és el tema de la retirada de vehicles mal aparcats, ja que penalitzar
això ho trobem més correcte que penalitzar la sol·licitud d’una targeta per un
aparcament d’un discapacitat. Pel que fa al tema de les fotocòpies, diu que els
treballadors fan servir excels i words i que el regidor d’Economia no els envia els que
estan en aquest format. Diu que és una qüestió de voluntat política, però com que hi
ha voluntat de consens en temes realment cabdals per al país, esperem que això
també s’estengui a les coses més petites.
La regidora Sra. Castillo diu que ha parlat de tots els regidors de l’oposició en plural
sobre la participació, però ella sempre ha pensat que és un valor d’inclusió i que la
gent pot saber a on van els seus diners i hi està a favor.
El Sr. Alcalde li demana disculpes perquè el PSC sempre ha fet costat als processos
participatius i aquests són necessaris i fa falta molta pedagogia i insistència, hem de
continuar insistint i donar confiança al procés que vàrem iniciar l’any passat. Respecte
als cotxes mal aparcats, diu que no podem cobrar més, però estem al 100% dels
costos, malgrat que els hi agradaria l’augment. Respecte a l’excel, word i fotocopies, el
problema no és que no es puguin enviar, el problema són els que no estan en aquests
formats i s’han d’escanejar, a més desprès en el plens diuen que manquen coses i
sempre estem en el mateix discurs.
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El regidor Sr. Rabasseda diu que vol anunciar el sentit del seu vot, que serà en contra i
agrair als que han estat escoltant la seva paciència.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i 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, del grup PSC; i quatre vots en contra dels regidors En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i
En Josep Sánchez i Camps, del grup ERC.
5. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA
D’ARENYS DE MUNT, CAPITAL DE LA SARDANA 2013.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals:
“Havent estat designat Arenys de Munt com a capital de la Sardana 2013 i acceptada
aquesta designació en data 19/03/12.
Vist que en data 23/05/12 s’ha constituït el Comitè Organitzador en el qual hi ha
representants polítics, representants de les entitats de Catalunya i locals, particulars i
tècnics de l’Ajuntament, amb la funció de fixar els actes i buscar fórmules de
finançament, amb caràcter consultiu.
Considerant que l’Ajuntament haurà de prendre decisions en les propostes que li
siguin elevades del Comitè Organitzador.
Examinat l’informe de Secretaria 32/12 de 26/08/2012.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar, segons determinen els articles 60.4 i 58.3 del DL 2/2003, del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 39 a 43 del
ROM, la creació de la comissió extraordinària d’Arenys de Munt, Capital de la Sardana
2013, en la qual es designarà un regidor per cada grup dels que composen el Ple, amb
vot ponderat i serà presidida per l’Alcalde; actuarà com a secretari un funcionari
designat per l’alcaldia. Les propostes d’aquesta comissió s’elevaran, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern.
Segon.- La comissió es reunirà, per a la seva constitució, dins dels dos mesos
següents a la seva creació pel Ple i, en aquesta sessió, fixarà la data de les següents
reunions. Finalitzarà la seva tasca en el primer trimestre de l’any 2014 amb l’emissió
d’un informe sobre les seves actuacions que serà aprovat pel Ple.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, agraeix a la gent que hagi vingut
al Ple, però els agrairia que vinguessin més vegades, perquè això ajuda als polítics en
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la seva tasca. A continuació diu textualment: “L’any vinent ens espera molta feina, hi
han dos fets que marcaran la dinàmica del nostre poble, un és el Centenari del Centre
Moral i l’altre la Capitalitat de la Sardana.
És molt, molt important pel nostre poble que hi treballem tots plegats i és una
excel·lent oportunitat per donar-nos a conèixer dins de l’àmbit cultural musical.
El fet de fer aquesta comissió ens facilitarà la feina en quan a tràmits, reunions i
tasques administratives.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup municipal del
Partit Popular sabem que és un tràmit legal, per tant, com a col·laborador i membre
organitzar de la capital de la sardana, diu que hi participarà activament amb diversos
àmbits, votarem de manera favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Entenem que el
sentit de la creació d’aquesta comissió és donar-li oficialitat a la ja existent i alhora
responsabilitat i totalment necessari.
És un tràmit que considerem oportú i votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des de CIU evidentment
estem a favor de la creació d’aquesta comissió com també que Arenys de Munt
esdevingui la primera capital de la sardana l’any 2013. Serà un moment important de
posar la cultura catalana a la vista de tothom i realment des d’Arenys de Munt podem
tornar a demostrar que junts podem organitzar moltes coses. Vam organitzar la
trobada de puntaires, també fa uns anys, que va ser un èxit i que a nivell de Catalunya
vam organitzar la primera consulta per la independència que, també, va ser un èxit i va
ser una gran empenta per tot el moviment independentista i per tant crec que aquesta
comissió farà bona feina i, sobretot, la gent del municipi, voluntaris i voluntàries i
entitats que sempre donen un cop de mà i posen tota la seva il·lusió perquè això vagi
bé.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CONVENI DE
DELEGACIÓ AMB L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals:
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
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A l’empara de la previsió legal, ja amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha
delegat en la Diputació de Barcelona altres facultats de gestió, liquidació i recaptació
d’ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords
plenaris; també en el Ple de 15 de desembre del 2011 s’aprovaven unes regles que
han de regir les delegacions competencials a favor de la Diputació. Davant
l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències a
altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest acord, en
fase executiva de cobrament, i, a l’hora, concretar delegacions pel cobrament
d’ingressos que actualment són gestionats sota el paraigües de la clàusula del conveni
referent als “altres ingressos”.
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, i vist l’informe emès per la Intervenció municipal i l’informe de
Secretaria, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents acords:
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s'especifiquen:
- Taxa pel servei de subministrament d’aigua
· Notificació de la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d’interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Preu públic per la prestació del servei d’escola bressol
· Notificació de la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d’interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Sancions urbanístiques
· Notificació de la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d’interessos de demora.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

·
·
·

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

- Multes coercitives
· Notificació de la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes en període executiu .
· Liquidació d’interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Execucions subsidiàries
· Notificació de la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d’interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
· Notificació de la provisió de constrenyiment.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d’interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Segon.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Tercer.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
Quart.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites es realitzarà
segons les regles que van ser aprovades en el Ple 15 de desembre de 2011.
Cinquè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions,
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província
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de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “No és la primera
vegada que l’Ajuntament d’Arenys de Munt traspassa a la Diputació de Barcelona la
gestió de la recaptació executiva dels tributs.
L’any 2000, amb el Sr. Andreu Majó, ja va començar aquests procés.
L’any 2007, el Sr. Móra també va cedir una part de la gestió tributaria a la Diputació de
Barcelona.
Cal recordar que aquesta gestió, a l’ajuntament no li és gratuïta. En el 2007 vam votar
afirmativament, entenen que el traspàs d’aquestes recaptacions permetien alleugerar
les càrregues de treball dels funcionaris del propi ajuntament, afavorint una major
dedicació dels mateixos a altres tasques, i crèiem que seria una oportunitat per millorar
l’eficiència en el treball conjunt de l’ajuntament.
Ara tornem a donar part de la gestió tributària a la Diputació de Barcelona.
Estem d’acord en què GUSAM no té prous recursos, ara per ara, per gestionar temes
més complicats de l’Administració pública (provisió de constrenyiment, liquidació de
interessos de demora,resolució de recursos, etc.), però entenem que amb la manca de
diners que hi ha dins de l’Administració pública no podem anar cedint el 2% de la
recaptació de la resta de taxes - escola bressol, sancions urbanístiques, multes
coercitives...
Cal, en aquests moments, estrènyer el cinturó i treballar amb més eficiència que mai.
El nostre vot, aquest cop, serà abstenció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Estem davant d’una
ampliació de concessió de recaptació a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació.
Pensem que com organisme recaptador és eficient i aquesta és una opció altament
estesa.
No obstant això, aquesta delegació també té un cost que no podem obviar i que
hauríem de tenir molt en compte, si tot té un preu en aquí també i aquest és un altre
element pel Pressupost.
El nostre vot serà abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no repetirà dades i s’abstindran.
El Sr. Alcalde diu que aquests impostos i taxes ara no es cobren i no perdem un 2%
sinó que guanyem un 98%.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i sis abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i
Camps, N’Àngels Castillo i Camps i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC
i PP.
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7. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC I CIU PER A LA
DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA.
El Sr. Alcalde diu que la negociació ha estat pactada i serà llegida en la part expositiva
pel Sr. Molons i la part dispositiva pel propi Alcalde i desprès se signaran uns
documents.
El Sr. Molons llegeix:
“DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA
Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya en general, i a
tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana
assumeixi a tots els efectes la completa sobirania nacional del territori del Principat de
Catalunya i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català lliure i sobirà,
democràtic i social.
En la consulta popular democràtica duta terme el 13 de setembre de 2009, Arenys de
Munt va ser el primer municipi dels 553 que la van acabar fent. En aquesta Consulta
els arenyencs i arenyenques va expressar el seu sentiment majoritari a favor de la
independència de Catalunya, amb el 96% dels vots a favor, amb una participació del
41%, i amb la capacitat d'enginy i d'organització suficient per dur a terme quelcom que
no s'havia fet abans.
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present, així com a declarar el
municipi d'Arenys de Munt territori català lliure i sobirà i, a l’espera que el Parlament
de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la normativa i la jurisprudència d’ús
actual, s’estableixin com a provisionalment vigents i siguin d’aplicació en tant no
s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que
pateixen els veïns i veïnes d'Arenys de Munt i, per extensió, tot el poble català, com a
conseqüència de la seva pertinença al Regne d’Espanya. Avui, a Catalunya, l’atur
afecta a 622.882 persones, 684 a Arenys de Munt, el 20% de la població es troba al
llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i
l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros anuals per Catalunya i, localment, a
Arenys de Munt, 18.133.000 euros anuals.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i
en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança per
al poble català. El Regne d’Espanya ha demostrat la seva incapacitat per a administrar
els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les
seves institucions financeres supervisores, amb el “Banco de España” en primer lloc.
És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.
Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques
amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis als
seus ciutadans i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta
conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats per l’espoli,
insostenible, que pateix el poble català i que desvia cap a Espanya uns recursos
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis públics de la Generalitat i dels
ajuntaments.
A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que
atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món
municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.
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Sense oblidar l'intent d'arraconament cultural, social i econòmic que el Regne
d'Espanya, acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant gairebé
300 anys.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, però principalment per a preservar el benestar dels veïns i
veïnes d'Arenys de Munt, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de
crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats
empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores,
que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que
ens està tocant viure.
Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és l’hora
de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació d’aquest
11 de setembre.
És per tots aquests motius, quan es compleixen 3 anys del primer referèndum per la
independència celebrat a Catalunya que, avui, 13 de setembre del 2012, el Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt
ACORDA SOLEMNEMENT:
1. Declarar Arenys de Munt territori català lliure i sobirà.
2. Declarar els veïns i veïnes d'Arenys de Munt moralment lliures de lleialtat a la
Corona borbònica i als seus símbols.
3. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i
ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions
que els demés Estats Independents del món.
4. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments
catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de
Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el
procés per declarar i constituir l’Estat català, abans de l'11 de setembre del
2014. Així mateix, instar al Parlament de Catalunya per tal que la normativa
legalment aplicable i la jurisprudència d’ús actual siguin vigents, mentre no es
realitzin les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no s’oposin
a la sobirania del poble de Catalunya.
5. Instar a constituir immediatament, aquest mateix any 2012, un Govern d’unitat
nacional, de transició a la independència, que prepari totes les estructures
institucionals necessàries de l’Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat
Interior, Afers Exteriors i les demés que resultin essencials per a l’establiment
ferm de l'Estat català.
6. Instar perquè aquest Govern d'unitat nacional estigui integrat per les forces
polítiques parlamentàries que estiguin disposades a obrir el procés
d'independència, les forces polítiques extraparlamentàries amb rellevant
representació municipal i persones independents rellevants del moviment per a
la independència.
7. Instar perquè aquest Govern d’unitat nacional creï els corresponents registres
civils, mercantils i de la propietat; per la creació d’una hisenda pròpia que
assumeixi la recaptació íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi
a l’espoli fiscal espanyol, i destinant els nostres recursos a la reversió de les
retallades i a polítiques actives de foment de l’economia productiva, de
polítiques socials avançades, i a la recuperació de la dignitat i el benestar de tot
el poble català; d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el
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finançament de les institucions i els serveis públics; la constitució immediata
d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències
estrangeres i perquè iniciï immediatament les negociacions amb la comunitat
internacional per al reconeixement de l’Estat català, amb especial orientació
vers l’ONU i la Unió Europea, de les quals en som ciutadans avui.
8. Instar perquè aquest Govern d’unitat nacional acordi, amb caràcter immediat,
les mesures que cregui convenients i que ordenin la transició fins a la
constitució formal de l’Estat Català i, en especial, les següents:
• Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la
independència, l’estelada.
• Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials
i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la
vida pública o acadèmica catalana.
• Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació
prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
• Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia
laborable.
• Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la
Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.
9. Instar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per
estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la
Nació Catalana, a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.
10. Instar les institucions internacionals a l'inici de converses amb una
representació dels municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la
voluntat del poble català d'esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en
igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món,
mentre el Parlament de Catalunya no hagi assumit la sobirania nacional. Una
vegada assumida la sobirania per part del Parlament, si es considera
convenient, els representants dels municipis podran formar part de la
representació catalana en les negociacions internacionals.
11. Demanar l’empara al Govern de Generalitat, al Parlament del Principat de
Catalunya, així com a les institucions internacionals, davant dels possibles i
previsibles obstacles i impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per
poder mantenir i preservar la ‘Declaració de Sobirania del territori municipal’ i
l’activitat dels seus càrrecs electes.
12. Des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa,
inclòs l’estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la
germanor entre els pobles del món.
13. Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català i a totes les
associacions civils, especialment a l’Assemblea Nacional de Catalunya i
Òmnium Cultural, perquè difonguin i expandeixin aquesta Declaració
d’Independència, i que estiguin al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió
presa per la majoria dels representants del Ple, elegits democràticament pel
poble d’Arenys de Munt.
14. Notificar la Declaració d’Independència a l’Associació de Municipis per la
Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Federació de Municipis de Catalunya, per tal que ho comuniquin als seus
municipis adherits.
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15. Posar aquesta Declaració d'Independència en coneixement de:
• El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur
Mas i Gavarró;
• La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria
de Gispert i Català;
• Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya;
• Els diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats;
• El President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso;
• El President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz;
• El Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, i
• La resta d'institucions internacionals afectades,
per a l'inici dels tràmits detallats anteriorment i sol·licitant-los empara.
16. Posar en coneixement de tots els municipis aquesta Declaració
d'Independència, per tal que valorin la possibilitat de donar-li suport, fent-nos
costat en aquest camí que ara iniciem i demanant a tots aquells que es declarin
'territori català lliure i sobirà' que ens ho facin saber per poder-nos organitzar i
fer aquest camí conjuntament. ”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu textualment: “Avui és un gran dia
per Arenys de Munt, i pel país. I no vull semblar pretensiós quan crec que podem
assegurar en aquest ple que avui és un gran dia per a la Nació Catalana.
Primer, perquè commemorem el tercer aniversari de la primera consulta per la
independència. Que va tenir lloc a Arenys de Munt. Una consulta que va poder portarse a terme gràcies a la unitat d’acció de la societat civil arenyenca, el suport
institucional de l’alcalde al capdavant, Carles Móra, el suport dels mateixos partits que
avui portem a votació la moció d’independència del Principal de Catalunya, i de
nombroses entitats d’Arenys de Munt que hi van col·laborar molt activament. Aquesta
consulta va donar confiança al moviment independentista, als catalans que la
independència és possible, va desvetllar consciències, i va començar a fer trontollar la
centralitat política, ubicant l’independentisme el garant de la viabilitat del nostre país en
tots el sentits: econòmic, social i cultural.
Personalment, us puc dir, que per a ERC d’Arenys de Munt, per a mi com a molts de
vosaltres va ser una experiència única i inoblidable.
Segon, perquè avui un referèndum sobre la independència sembla possible aviat,
segons les declaracions del nostre President Artur Mas a Madrid. Ha parlat d’Estat
Propi, de dret a decidir, de l’impossibilitat de l’encaix de Catalunya amb Espanya...
malgrat no ha dit la paraula màgica ‘independència’ ha quedat palès, i així crec que ho
podem interpretar, que el full de ruta per la independència sembla que aquesta vegada
va de debò. I des d’ERC ens alegrem, i per descomptat que el Govern de la
Generalitat comptarà amb el nostre suport si el que es vol portar a terme és un
referèndum per als catalans i catalanes si volen esdevenir un Estat Propi. I en aquest
sentit, per facilitar que es dugui a terme aquest referèndum sobre la independència, tal
i com ho proposem a la moció que anem a votar, que comptin amb la col·laboració
dels ajuntaments per portar-ho a terme. I amb el d’Arenys de Munt, per descomptat.
Que avui es constati aquest fet és en bona part gràcies a la feina de l’Assemblea
Nacional Catalana. Una entitat apartidista, transversal que aglutina la societat civil per
assolir una mateixa finalitat, un Estat propi per a la nostra nació. El passat 11 de
setembre, prop de 2 milions de catalans demanaven independència, no demanaven
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pactes fiscals, ni allò que volen fer creure altres partits que semblen obstinats a no
reconèixer la realitat.
Des d’Arenys de Munt, l’onze de setembre, vam marxar a Barcelona molts arenyencs,
6 autocars plens i sense comptar amb la gent que hi va anar amb altres mitjans de
transport. Un èxit rotund. L’ANC d’Arenys de Munt va fer una feina logística i
d’organització excel·lent. Aprofito també per felicitar-vos als companys i companyes de
l’Assemblea per l’èxit de la Marxa del passat 1 de setembre. Continueu així, encara
resta gent per convèncer sobre la conveniència d’un Estat Propi, d’una República
Catalana. Ja som majoria, però mai és prou.
Tercer, perquè avui en aquest ple constatem un fet molt i molt important. Els partits
independentistes estem confluint en un mateix punt, ens estem posant d’acord.
Aquesta moció és fruit del consens i el treball d’ERC i el Govern Municipal (CUP i
CIU). Els mateixos partits que vam donar suport a les consultes ara fa tres anys,
tornem a fer un pas més enllà per ajudar a aplanar el camí cap a República Catalana.
Avui constatem que ja no val aquell acudit sobre que fem dos independentistes quan
estem avorrits, muntar 3 partits independentistes.
El passat 3 de setembre al ple de Sant Pere de Torelló es va aprovar la primera moció
de declaració d’independència des d’un ajuntament. Un fet que no deixa de ser un
gest simbòlic, però d’una transcendència política molt important. Més ajuntaments han
estat aprovant la mateixa moció o mocions semblants: Calldetenes, la Bisbal del
Penedès, dos pobles de les Garrigues i més recentment, a la nostra comarca,
l’ajuntament de Premià de Dalt. I dia rere dia, com va succeir amb les consultes, la
taca d’oli s’anirà estenent arreu del país, amb aprovacions per part dels consistoris de
mocions similars a la que avui presentem. El dia 19 a Ullastrell, per exemple.
El Grup Municipal d’ERC enteníem que era el nostre deure presentar la mateixa moció
de Sant Pere de Torelló al ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt, a més a més, en una
data tan important com és avui, el tercer aniversari de la consulta sobre la
independència. I així ho vam fer. Aquesta moció que anem a votar, no una proposta
d’un partit polític concret, és una moció de declaració d’independència treballada amb
les aportacions d’ERC que vam aportar la moció original de Sant Pere de Torelló, i les
aportacions de CUP i CIU. El treball de tots ha resultat en una moció ambiciosa que
posa èmfasi, entre altres coses, en la participació dels ajuntaments en el full de ruta
cap a la independència.
Abans he començat parlant que confluïm els independentistes en un mateix punt. I no
només ho dic pel consens assolit entre ERC, CUP i CIU a Arenys de Munt, no només
ho dic per les declaracions del president Mas a Madrid, també ho dic perquè aquesta
moció que ara votem, esdevé el full de ruta cap a la independència d’altres formacions
polítiques independentistes. Des d’ERC d’Arenys de Munt celebrem que avui
Solidaritat Catalana i el nostre alcalde Josep Manel Ximenis hagin presentat avui al
matí davant diferents mitjans aquesta moció com el full de ruta dels ajuntament cap a
la Independència, i que avui també ens acompanyin en aquest Ple, entre d’altres, el
diputat d’ERC i Secretari de Política Municipal Marc Sanglas, i el diputat comarcal Pere
Aragonès, que han seguit de prop des de la consulta d’Arenys de Munt del 2009 fins
als Aplecs per la Independència que hem celebrat fins ara. Des d’ERC constatem que
és un orgull per a nosaltres haver contribuït en aquest full de ruta "Declaració
d'Independència del Principat de Catalunya conjunta entre el Parlament de Catalunya i
els Ajuntaments Catalans". Sant Pere de Torelló ho va començar el passat 3 de
setembre i avui des d’Arenys de Munt ho impulsem amb el consens d’ERC, CUP i CIU
amb una moció encara més agosarada.
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Els grups municipals d’ERC, CUP i CIU tornem a donar un exemple de responsabilitat i
unitat en defensa dels interessos del país, posant-nos del costat de la ciutadania. En
aquest sentit ja hem consensuat i votat iniciatives pensant amb el país, vam aprovar la
moció d’ERC en suport al moviment #DiemProu al ple del 9 de febrer i a la moció en
suport al moviment #novullpagar al ple del maig passat.
Avui, tres anys després de la primera consulta, Arenys de Munt torna ha estar a
l’alçada de la seva responsabilitat com a municipi pioner en el moviment
independentista, hem tingut i tenim alcaldes valents i tenim regidors que avui
aprovaran un text que, encara que sigui el gest simbòlic, ens pot complicar la vida,
però així ho farem.
Avui simbòlicament declararem Arenys de Munt territori català lliure i sobirà. I ben
segur, així ho desitgem que un dia qualsevol, abans de l’Onze de Setembre del 2014,
el nostre Parlament, proclami la República Catalana.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Partit dels
Socialistes de Catalunya i aquesta regidora en el seu nom, el primer que vol fer és
expressar la satisfacció i felicitar a tothom que va poder anar el dia 11 de setembre a
la gran manifestació de Barcelona pel seu exemple de comportament cívic i perquè
hem de reconèixer que va ser una manifestació històrica.
D’aquesta manifestació, el Partit dels Socialistes de Catalunya la va examinar, la va
observar i ha pres nota.
En segon lloc, el que voldria també dir és que aquesta moció des de secretaria ens
han presentat un informe desfavorable, però nosaltres estem totalment d’acord, tot i
aquest informe és desfavorable, a què es presenti al Ple. Creiem en la llibertat
d’expressió i avui i ara, més que mai, cal que tothom expressi els seus sentiments i el
seu sentit de com voler el nostre País que és Catalunya.
I, finalment, perquè no em vull estendre gaire dir que: el PSC respecta totalment el
sentit de la vostra moció. Respecte, sempre respecte.
I ho respecta perquè entenem que el vostre projecte polític de país que passa per la
independència de Catalunya és així perquè estimeu Catalunya. I, per tant, si estimeu
Catalunya i creieu que el millor és la independència el mínim que podem fer és
respectar-ho.
De la mateixa manera que el Partit Socialista de Catalunya té un altre projecte de país
que no passa per la independència de Catalunya però que nosaltres creiem que també
fa que Catalunya sigui millor. Per tant, nosaltres respectem el vostre projecte de país i
sabem que vosaltres respecteu el nostre.
No són contraris a vosaltres, simplement són projectes diferents. D’aquí el nostre
respecte. Moltes gràcies.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup municipal del
Partit Popular ens agradaria dir que hi ha temes més urgents i importants en el
moment actual, tot està perfecte? Impecable? Aportar coses positives als vilatans
d'Arenys de Munt té que ser la nostra prioritat, la de tots.
Amb aquesta moció, al meu parer, només es busca confrontacions entre els catalans i
catalanes de diferents ideologies i no ens pertoca tocar aquest tema. És el moment de
tocar el tema identitari? El que més ens tindria que preocupar i torno a recalcar és
l’àmbit local: neteja, millores a les escoles i manteniment d'edificis públics, l’estat viari
del polígon i dels carrers, etc. Pel grup municipal del Partit Popular això és prioritari.”
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El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des d’una moció i des
d’un sentiment per una situació personal i familiar complicada, però sí amb una gran
emoció i content de què en aquest Ple i des de CIU puguem donar suport a aquesta
moció per això he arribat tard i per això marxaré poc després d’aprovar aquesta moció.
En aquests moments decisius per la continuïtat de Catalunya com a nació en el que
només ens queden dos camins: ho transformar-nos en un Estat o bé ens diluïm com
una regió més de l’Estat espanyol. Convergència Democràtica de Catalunya en el seu
16è Congrés celebrat el març d’enguany vam aprovar la ponència “La transició
nacional” i deia, entre d’altres coses, “aprovem el debat, en el si de la societat per tal
de construir l’Estat propi que ens garanteixi la pervivència com a nació”. A Arenys de
Munt i El Maresme hi vam tenir un paper molt important en què aquesta esmena fos
aprovada. El nostre Secretari General, Oriol Pujol, deia en la seva carta a la militància
de l’11 de setembre, això. Tal i com vam manifestar en el nostre 16è Congrés, com a
nació hem iniciat un camí de no retorn cap a la llibertat. Hem encetat la transició
nacional catalana que té la seva primera estació en la consecució de la hisenda
pròpia. Com ja hem pogut comprovar aquesta fermesa de plantejaments que estem
demostrant ha encès les ires als sectors més rancis i conservadors de l’espanyolisme
intransigent, que estan calumniant-los, difamant-nos i mirant de dilapidar el nostre
prestigi i el nostre bon nom. Hem de treballar perquè tots aquells que tants anys fa que
treballem per aixecar aquest país i portar-lo a un futur ple d’oportunitats i situar-lo entre
les grans nacions d’Europa i el món. Avui és un dia molt simbòlic. Fa tres anys que
vam celebrar la primera consulta per la independència i els arenyencs i arenyenques
vam demostrar a Catalunya i al món que quan ens unim per un objectiu comú som
imparables. Som imparables si ens aixequem aviat, però ens cal també estar units.
Aixecar-nos aviat i treballar, els catalans i les catalanes en sabem prou. Ens cal
aprendre la unitat. Després de la manifestació del dia 11 de setembre, ja han sortit
veus a la que ens critiquem entre nosaltres: que si jo faria més, que si jo faria menys,
que si jo diria una paraula, que si jo en diria una altra, i un inacabable etcètera. Ens
hauria agradat sentir a tots, sobretot, a tots els partits polítics, paraules que com el
poble ha parlat, caminem junts cap a la independència a algú li agradaria anar més
ràpid. Algú li agradaria ser més contundent, segur, però el president ha estat clar i
català i també avui, clar i castellà, l’objectiu es dotar a Catalunya d’estructures d’estat,
però no serà fàcil, perquè l’Estat espanyol mai ens ho ha posat fàcil i perquè no hi ha
ni un sol precedent a la Unió Europea. Encara que hi hagi molts obstacles, encara que
hi hagi pocs precedents, tot és possible. Tot és possible si hi ha voluntat, grans
majories i capacitat de resistir. Posem-nos, com diu la moció, tots al costat del
president i del Parlament i avancem. Busquem el que ens uneix i no el que ens separa
i llavors sí que segur que serem imparables i podrem ser un nou Estat d’Europa, ja
veurem si dintre ho fora de la Unió Europea, però, un nou Estat d’Europa. Acabo la
meva intervenció amb un visca Catalunya lliure.”
El regidor Sr. Galceran, en nom de la CUP, diu textualment: “Avui comença el gran
repte.
Sí, avui fa tres anys, aquí, a Arenys de Munt, vàrem començar a despertar, a
recuperar el nostre caràcter i agafar força per fer-nos respectar gràcies a la consulta
presentada en aquest ple.
Ara, aquell país, al que li han dit tantes vegades que era petit i insignificant i que en
alguns moments s'ho ha arribat a creure, aquella gent a qui ara més que mai han
humiliat i humilien... Han dit prou.
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I és que han de respectar-nos com a poble que som: han de respectar la nostra
llengua, la nostra cultura, la nostra manera de ser, la nostra voluntat de ser.
Hem d’exercir el dret a l’autodeterminació perquè no ens aniquilin.
Entenent que potser no sigui l’Ajuntament la seu adequada per defensar aquest tipus
d’acord, no obstant això l’Administració local ha de seguir pressionant a les altres
administracions a prendre resolucions en el sentit que clama el poble, ja com
s’evidencia l’ajuntament és l’òrgan institucional més proper als vilatans i ara ha parlat
clar.
Hem d’assolir la llibertat plena per continuar essent.
Tots junts formem part d'un gran país, ara més unit cap a la independència que mai,
tots junts formem part d'una gran nació. Hem recuperat la fe, hem recuperat la
confiança i l'autoestima. Tenim esperança en el nostre poble, en el poble d'Arenys de
Munt i en el poble català. I tenim fe en la nostra gent, i sobretot, tenim fe en els nostres
fills. Som conscients que avui decidim el nostre present, però també, i per sobre de tot,
el nostre futur. I és que ara ens veiem capaços de fer-ho.
Des de la CUP volem la terra lliure, des de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar.
Aquest 11 de setembre, gairebé 2 milions de catalans i catalanes van parlar i ho van
deixar ben clar. La comunitat internacional, el món sencer n'ha pres nota. Això s'ha
acabat. Ja ni ha prou. Ho hem intentat de moltes maneres, però no ens n'hem sortit.
No ens volen, bé, sí que ens volen perquè ens necessiten, però ens insulten, ens
roben i ens menyspreen.
A partir d’ara els nostres camins es separen. No podem seguir al costat dels que han
volgut fer desaparèixer la nostra cultura i anorrear la nostra història i la nostra llengua.
Per sort, mil anys d'història ens avalen i ens en sortirem. Pitjor no ens anirà. I
construirem un estat de ple dret, una nació tolerant, una república democràtica i plural,
on el poble decideixi.
Ara com ara, tenir un estat propi és el que ens pot garantir que tot això sigui una
realitat.
Volem un estat que ens protegeixi, un estat que escolti la veu del poble, un estat just. I
aquest és el que cal construir entre totes les persones que conformem la nació
catalana.
I és que, què vol dir que jo no pugui decidir sobre a quin país pertanyo, o perquè
m'han d'imposar una llengua que no és la meva...
S'ha acabat haver de demanar perdó per existir.
Durant segles la humanitat ha anat creant estats independents, doncs ara ens toca a
nosaltres.
És que el nostre país és tan petit que des de dalt del campanar es veu el campanar
veí. Des d’aquí veiem el campanar d'Arenys de Mar i el de Sant Iscle, el de Canet i el
de Sant Pol... Doncs així, entre tots hi arribarem. Cada vegada està més serè i es
veuen més campanars veïns.
Escoltem-lo, escoltem-nos!
Vilatans d'Arenys de Munt, catalans i catalanes, companyes i companys, esmolem ben
bé les eines que això només acaba de començar. Visca Catalunya lliure!”
El Sr. Alcalde diu que ens volen fer por dient-nos que serem més pobres, però ja s’ha
explicat en la part expositiva que Arenys de Munt pateix un espoli és de 18 milions
d’euros anuals. El pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Munt que estem treballant
per a l’any vinent és de 6 milions d’euros i amb aquests diners podríem tenir el doble,
el triple de pressupost, els impostos i les taxes podrien ser més baixos, però no pot ser
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perquè els diners se’n van cap a fora del nostre territori i no tornen. Respecte a Arenys
de Munt, pel nostre tarannà, sempre ens han dit la república independent d’Arenys de
Munt i avui ho serem més. Vol agrair al grup d’assessors de la CUP que han redactat
un document amb cos, també als grups polítics ERC, CIU i a la CUP que s’han posat
d’acord i han estat generosos en el pacte, considera que ha de ser un exemple a
seguir a tot el territori; a més, també vol agrair la infraestructura de l’ajuntament que ha
treballat per fer el ple aquí, a la Sala municipal, i als treballadors que encara estan
treballant sense demanar res a canvi; també vol agrair a totes aquelles persones del
país que també s’han implicat perquè avui aquesta declaració sigui una realitat, no ha
estat fàcil, hi ha hagut moltes ajudes, moltes col·laboracions, moltes sinèrgies exteriors
que han ajudat a què aquest document sigui únic i molt potent. I a totes les persones
del poble que ens han donat el seu recolzament per tirar aquesta declaració endavant i
això ens ha fet sentir-nos forts i ens ha fet sentir que ho podíem fer, que podíem
comptar amb tots vosaltres. I a tots els que avui sou aquí perquè la decisió que ara es
prendrà és una decisió complexa, complicada i que no és exempta de riscos per als
regidors que hi votarem a favor. Que hi sigueu tots ens dóna ànims i forces per
prendre les decisions i sabem que sereu darrere nostre quan vinguin mal dades.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i
En Josep Sánchez i Camps, dels grups CUP, CIU i ERC; i dos vots en contra dels
regidors N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i
PP.
Al sentir-se xiulets a la Sala, el Sr. Alcalde demana respecte i diu que no fa gaire que
eren minoritaris i que se’ls posava a la presó per no tenir idees iguals. Diu que avui fa
tres anys de la consulta i que el poble ja ha parlat, les consultes van recollir un milió de
persones i les manifestacions moltes més, per això les institucions han de prendre el
relleu a la societat civil. Avui s’ha vist la unitat dels partits i espera que això quedi
reflectit en les institucions; l’acció transforma la realitat i això és el que s’ha fet avui i
espera que transformi de forma real la nostra realitat i que s’inicia el procés per
aconseguir la independència i es comença a fer passes, també comença el procés
d’internacionalització fent saber als organisme internacionals que comencem a fer un
país. Es fa una crida als ajuntaments per a què facin el mateix i que el camí serà força
complicat, ja tenen l’experiència de la consulta i no ho posaran gens fàcil i es crida al
poble català a què ells facin costat com quan es va fer la primera consulta i espera que
a la proposta se li doni continuïtat de forma sincera, com a les consultes, i ara és molt
més fàcil ja que no es necessari infraestructura. Visca la república independent
d’Arenys de Munt i visca Catalunya!
A continuació es vota la declaració i l’Alcalde explica que donarà copia als signants i
es quedarà copia a l’Ajuntament.
Es fa un recés, essent les 22:17 hores.
Es torna a reiniciar la sessió, essent les 22:38 hores. El regidor Sr. Molons abandona
la sala.
_____
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8. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PSC PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL
PROGRAMA PREPARA SEGONS RD 1/2011, D’11 DE FEBRER, DE
MESURES URGENTS PER A PROMOURE LA TRANSICIÓ A L’OCUPACIÓ
ESTABLE I LA REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES
PERSONES DESOCUPADES.
La regidora Sra. Castillo felicita als regidors que han aprovat la moció i a continuació
llegeix:
“El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11
de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la
requalificació professional per a les persones desocupades que, per una banda
incrementa la quantia de l'ajut fins al 85% de l'IPREM per a aquells beneficiaris amb
tres o més persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou a la immensa majoria
de persones joves o vulnerables que tenen especials dificultats.
Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol, hi havia 614.792 persones en
situació d'atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra l'última
Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la
desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i el
de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a Catalunya es calculen
unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur juvenil i la
cada vegada més baixa taxa de cobertura de les persones aturades, és a dir,
l'increment d'aquelles persones que no perceben cap prestació i no tenen cap ingrés.
Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny de
resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb:
• L'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament ha
provocat l’acceleració de la destrucció d'ocupació de manera insuportable.
• La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de
l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives d'ocupació,
que a Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros en aquesta
partida, és a dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la pràctica supressió
de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en la recerca de feina, ja que
afecten els programes d'orientació, formació i requalificació. Tot això en contra
de les recomanacions del Consell Europeu.
• L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de
manera descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis
especials per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i
expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus
beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense cap
protecció en els propers mesos.
• Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es
prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de
les persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per
una banda una lleugera millora en l'import a percebre per les persones
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aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda n'exclou
l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret,
penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se
càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors,
la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada economia
familiar.
Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades pel
govern de la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les persones
més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació:
• Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el
retard en el reconeixement de la prestació.
• La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica a
partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i
suport a la recerca de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar
sortida als requeriments que estableix el programa PREPARA.
• La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les entitats,
ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de
polítiques actives d'ocupació.
Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan
abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys
drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir
l'ocupació i la protecció de les persones aturades.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat concebut
és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora de
l'ocupació de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de manca
d'ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi participen. El programa es
basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació
alhora que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba essent l'única font
de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen res més
que aquests 400 € per poder subsistir.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l'Ajuntament d’Arenys de
Munt els següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i
les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la cobertura
del programa PREPARA a totes aquelles persones que s'hi podien acollir segons el
Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la
transició a l'ocupació i la requalificació professional de les persones aturades. Així
mateix en faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre
l'atur juvenil i programes d'ocupació específics per a les persones joves excloses de
l'actual programa PREPARA i que continuen tenint altes dificultats per trobar feina.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les
convocatòries adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les persones
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aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: programes d'orientació,
formació, ocupació i inserció laborals.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de
Catalunya.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “A Catalunya hi ha
56.000 catalans que no tenen cap altre ingrés que els 399,38 € del programa
PREPARA i aquest estiu han estat patint un endarreriment en el cobrament d’aquesta
prestació; i, a més a més, 100.000 aturats que en els propers 12 mesos es quedaran
sense subsidi d’atur no s’hi podran acollir, mentre que els que encara tenen subsidi
pateixen una reducció mitjana de 2.677 euros menys anuals.
Tots sabem la greu situació que estan patint moltes empreses i famílies en suspensió
de pagaments, amb el tancament d'empreses més elevat dels darrers anys i amb un
augment molt important del cost de la vida degut a les darreres pujades d'impostos.
Cal que el govern de la Generalitat sigui enèrgic i s'impliqui en resoldre un problema
que afecta a persones en un situació molt desafavorida i vulnerable, exigint al Govern
de l’Estat de forma clara i contundent la continuïtat del programa.
El nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup municipal del
Partit Popular l'hi recomana que es llegeixi bé el Plan Prepara i com està enfocat: als
aturats de llarga duració i sense cap prestació, aturats amb càrregues familiars.”
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que hi votaran 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 Na Sílvia Vázquez i
Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i Aliberch 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.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU PER DEMANAR A CATALUNYA EN
MINIATURA QUE FACIN UNA RÈPLICA DEL MONUMENT DE LA
INDEPENDÈNCIA D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Navarro llegeix el text següent:
“Aquest any 2012 es commemora el tercer aniversari de la 1a Consulta per la
independència que es va celebrar a Arenys de Munt el dia 13 de setembre de 2009.
Donat que a Arenys de Munt es va erigir un monument l’any 2010 en motiu del 1r
aniversari.
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Donat el símbol que significa el monument i el que va representar per la resta de
Catalunya la 1a consulta provocant una cadena de consultes al llarg i ample del
territori Català.
Donat que a Catalunya existeix un espai on hi ha representats els edificis i espais més
significatius de Catalunya.
El grup municipal de Convergència i Unió proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar a l’empresa CATALUNYA EN MINIATURA SA, com a gestora de
Catalunya en Miniatura, que facin una replica del monument de la Independència, com
ha fet d’altres indrets significatius del territori.
Segon.- Oferir el suport de l’Ajuntament d’Arenys de Munt pel que fa a la informació,
contactes, planells, etc.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a Catalunya en Miniatura i al Parlament de
Catalunya, a la Conselleria de Cultura i a la d’Empresa i Ocupació.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que el seu grup considera que és
una proposta adient pel dia en el qual ens trobem, el monument és un símbol de
defensa del país i per assolir la república catalana i hi votaran a favor.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del Partit dels
Socialistes de Catalunya entenem la vostra demanda perquè representa allò pel que
lluiteu.
Des d’un punt de vista cultural i simbòlic i mirant-t’ho objectivament doncs pensem que
tot té el seu significat, un traçat i una història per un gran col·lectiu de persones.
També cal dir que no tothom se sent identificat ni representat, encara que és legítima
la demanda i la respectem.
Tan legítima com podria ser fer el mateix amb el monument a la Puntaire d’Arenys de
Munt, per exemple.
D’altra banda, també sabeu que fer la rèplica té un cost, un cost que en uns moments
de crisi no podem obviar, que ho pagui un altre i no pas l’Ajuntament d’Arenys de Munt
seria com mirar cap a una altra banda, i no voldria dir que no costa res.
Us recordo que Catalunya i catalans i catalanes són tots els que vivim i treballem en
aquest país i aquest país el fem entre tots i ho paguem tot entre tots.
Pensem que seria molt més raonable fer la petició en un altre moment de més
bonança econòmica, dol que hi hagi persones sense poder menjar, sense bolquers o
sense llibres pels seus fills i l’ajuntament d’Arenys de Munt demana allò que, tornem a
dir, és legítim i respectable però que no és prioritari.
Però per respecte, nosaltres votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del PP, diu textualment: “Pel grup municipal del Partit
Popular trobem innecessari presentar això en un ple quan amb un simple tràmit
administratiu es podia haver arreglat entre l'empresa privada que s'encarrega de la
gestió i l'Ajuntament.
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Per tant, el Partit Popular pensem que cada empresa privada fa el que vol i per tant el
nostre vot serà abstenció.”
El Sr. Alcalde diu que és un símbol important de la vila i que és important donar-ne
ressò a Catalunya en Miniatura, per donar a conèixer Arenys de Munt. Diu que hi
votaran a favor.
El regidor Sr. Planas afegeix que seria coherent i lògic tramitar-ho via administrativa,
fer una demanda a l’empresa privada, sense necessitat de presentar-ho a un Ple.
El Sr. Alcalde diu que ho reconeix, però que CIU ha decidit presentar-ho com a moció i
no com a documenta administratiu.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde Na Sílvia Vázquez i
Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i Aliberch 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 una abstenció del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL:
10. MOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT PER
EXIGIR LA DESTITUCIÓ DEL CORONEL DE L’EXÈRCIT ESPANYOL
FRANCISCO ALAMÁN.
El regidor Sr. Rabasseda llegeix el text següent:
“Aquests darrers dies hem pogut comprovar com a l’Estat espanyol, el seu llast
franquista profundament antidemocràtic, es torna a mostrar de manera
desacomplexada en diferents mitjans de comunicació; digital, premsa, televisió i ràdio,
mitjans de comunicació amb un mateix denominador comú: discurs neofranquista i
anticatalà. Espais que donen cobertura a personatges pseudointel·lectuals i polítics
que expressen les seves diatribes contra Catalunya, els catalans i les seves
institucions i que són del tot inacceptables en un estat de dret.
Un darrer exemple d’aquest discurs xenòfob i neofranquista han estat les afirmacions
del coronel de l’exèrcit espanyol, Francisco Alamán Castro, d’intervenir militarment
Catalunya si es proclama la independència, expressades en el web ultradretà Alerta
Digital.
És molt greu que un destacat oficial de l’Exèrcit espanyol, encara que estigui a la
reserva, faci apologia dels cops d’estat, inciti a il·legalitzar partits democràtics
independentistes, exigeixi la detenció dels diputats independentistes i inciti a la
violència, però encara és més greu i incomprensible la nul·la reacció del Ministeri de
Defensa. En les mateixes circumstàncies, en qualsevol estat de tradició democràtica,
s’hagués resolt amb la destitució fulminant del coronel Alamán.
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És per això que el ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt pren els següents acords:
Primer.- Reprovar les declaracions del coronel de l’exèrcit espanyol, Francisco Alamán
Castro d’intervenció militar a Catalunya si es proclama la independència.
Segon.- Instar al Ministre de Defensa de l’Estat espanyol, Pedro Morenés, a la
destitució del coronel de l’exèrcit espanyol, Francisco Alamán Castro.
Tercer.- Exigir al ministre de Defensa, Pedro Morenés, a comparèixer al Congrés per
donar les explicacions oportunes i depurar responsabilitats davant una amenaça tan
clara com la formulada per un destacat oficial de l’Exèrcit.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri de Defensa, al Cap de l’Estat Major
de la Defensa i als grups parlamentaris del Congrés Espanyol.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que vol afegir que el Partit Popular està
en contra de comentaris irracional i incívics, però creuen que aquestes declaracions
s’han de dilucidar a on toca i no al Ple de l’Ajuntament a qui no li correspon decidir
sobre això.
L’Alcalde explica que al tractar-se d’una moció institucional, queda regulada a l’art. 47
de la LRBRL i queda aprovada al no haver vots en contra.
11. 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 150 a la 183, ambdues
incloses, des del 16/07/12 al 6/09/12:
-

Resolucions en matèria de personal: 6
Resolucions en matèria d’economia: 16
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 6
Resolucions en matèria de béns: 3
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria d’obres: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 16/07/12 i el 6/09/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 16
Gestió Urbanística i Territorial: 2

URGÈNCIA
Es vota la urgència d’incloure el següent punt a l’ordre del dia perquè s’ha tractat en
les comissions informatives però no es va incloure en l’ordre del dia de la convocatòria
del Ple per un error administratiu. És votada a favor, per unanimitat dels dotze
membres presents al Ple.
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011, que inclouen tant els
referents a l’Ajuntament com els de la societat municipal Gestió Urbanística i Serveis
Arenys de Munt S.A. (GUSAM), es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de
Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 19 de juliol de 2012.
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 26 de
juliol, pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Vist que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), l’Alcaldia presidència proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2011, integrats pels següents estats bàsics:
A) Relatius a l’Ajuntament d ‘Arenys de Munt:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 16.325.194,51 €, i un passiu
del mateix import.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 55.229,55 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de
7.426.230,44 €, unes obligacions reconegudes netes de 6.883.513,66 € i un resultat
pressupostari ajustat de 1.003.078,90 €.
Així mateix, els drets pendents de cobrament de l’exercici a 31 de desembre eren de
1.064.728,21 € i les obligacions pendents de pagar de 666.246,02 €.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 1.427.809,19 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 1.210.205,74 € i un romanent de tresoreria afectat a
despeses de 286.688,98 €.
B) Relatius a la Societat municipal GUSAM S.A.:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici el total del seu Actiu s’eleva a 5.373.591,48 €
a l’igual que el seu Passiu.
- Compte de Pèrdues i Guanys: en tancar l’exercici dóna un resultat igual a 0 €.
Segon.- Aprovar definitivament
l’Ajuntament, que és la següent:
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- Acta d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables, acompanyada dels corresponents
certificats bancaris: en tancar l’exercici donen una existència final de 1.427.809,19 €.
Tercer.- Acordar el traspàs del saldo del compte 120 - RESULTATS DE L’EXERCICI
ANTERIOR, que és de 1.830.476,88 €, al compte 100 - PATRIMONI.
Quart.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina
l’article 212.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que és un tràmit tècnic. Explica que
es troben en una situació de crisi i els ingressos han caigut de forma important, però
les xifres són similars al 2011 i el deute viu està relativament controlat, però en les
actuals circumstàncies és un problema.
Els deutors de dubtós cobrament provoquen problemes de tresoreria i no hi ha
solucions màgiques.
Respecte a GUSAM, al 2011 va tenir un desequilibri de 84.000,00 euros que va
assumir l’Ajuntament, espera que això no succeeixi amb els nous encàrrecs, però
recorda que pot tenir problemes amb l’aigua.
Votaran abstenció.
La regidora Sra. Castillo diu que, encara que sigui reiteratiu, al mes de juliol, quan la
proposta va anar a comissió informativa, va haver de fer 193 fotocopies. A continuació
diu que es presenta un estalvi de poc menys de 55.210,00 euros quan l’any passat era
prop de 1.830.000 euros, és a dir, una disminució de prop del 97 %. Entenem que les
subvencions i les transferències d’altres ens varen baixar un 42 %. Però si mirem la
part que correspon al compte de resultats, aquesta partida representava el 2010 un 37
% i el 2011 un 27 %. Veiem que, com una i altra vegada, aquestes administracions
superiors van retallant i retallant sense tenir en compte que el més important és oferir
els serveis als ciutadans i ciutadanes que també contribueixen amb els seus impostos.
Algú ha dit, temps enrere, que amb el nou Govern de la Generalitat, les subvencions
arribarien amb més celeritat, però el cert és que no arriben o no es convoquen.
Precisament, d’impostos, tan directes com indirectes, així com de preus públics i taxes,
és on notem un increment important de la morositat o no pagament de les seves
obligacions tributàries. On segons diuen, queden pendents de cobrament prop de mig
milió d’euros de més de 4 milions i mig d’euros que figuren en aquestes partides. És a
dir, més d’un 10 % pendent d’entrar a la caixa municipal. La nostra pregunta seria què
ha fallat? Ja que això es considerava un problema menor a principis de la legislatura.
Altres ajuntaments executen els cobraments, via embargaments de comptes o bé de
béns, però sembla que a Arenys de Munt costa molt més tot això de cobrar els deutes.
I, finalment, entre d’altres aspectes relativament menors, entrarem en la retirada de
subvencions que estem fent, subvencions que estem fent a GUSAM. Per aquest 2011
es varen donar quasi 148.000 euros, una ajuda que estem segurs que durant els
propers anys continuarà donant-se amb la intenció de fer-la viable a consta dels diners
que l’Ajuntament no destina als seus veïns i veïnes. Segons la documentació que ens
han subministrat, aquests 148.000 euros, s’haurien de reintegrar 63.000 euros a les
arques municipals o bé deixar-ho a compte de futures noves subvencions. Durant
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aquest 2012, els hi preguntem què ha passat. S’han quedat els diners o bé els han
retornat ja que en la memòria del 2010 també varen quedar pendent de reintegrament
38.200 euros d’una subvenció de 130.000 euros per finançament de despeses
d’explotació i encara no se sap res d’això. GUSAM creix però no com tota empresa
mercantil, és a dir, canviant els seus béns i serveis a canvi de diners, sinó a banda de
rebre el lloguer d’una nau propietat de l’Ajuntament es finança amb diners públics, és a
dir, que la crisi no la patirà com la resta. Creix, per tant, sense problemes de
competència, ni de finançament o de liquidesa. En aquest sentit, pensem que vostès
estan tranquils encara que a l’Ajuntament es deixen de fer altres coses que es donen a
GUSAM.
El Sr. Alcalde diu que si hi ha una xifra important de pagaments de cobrar precisament
és perquè mancava aprovar la proposta que ha anat avui al Ple per tal de delegar les
facultats d’executar aquests pagament a l’Organisme de Gestió Tributària, ara ja està
feta aquesta delegació i es podrà cobrar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde Na Sílvia Vázquez i
Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i Aliberch i les regidores
Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels grups CUP i CIU; i sis
abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i
Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.
A continuació, el Sr. Alcalde explica que hi ha hagut una proposa per deixar sobre la
taula els següents punts (del 12 al 22), que són els precs i preguntes, per a respondre
les mateixa al Ple del 18 d’octubre i, degut a això, demana als grups que no carreguin
el següent Ple amb el doble de precs i preguntes, tot i que són lliures de fer el que
vulguin;
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ EN LA MESURA QUE ES
PUGUI ES COL·LOQUIN MÉS CONTENIDORS DE PILES ACCESSIBLES
ALS VILATANS.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE QUAN REPOSARAN
L’ENLLUMENAT DE LA PART BAIXA DE CAN JALPÍ.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL REGLAMENT
D’USOS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I DOCUMENTS DE CESSIÓ
D’ÚS A LES ENTITATS I VILATANS/NES.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL COST ECONÒMIC I
EL CONTINGUT DE SERVEIS DE LA NOVA OFICINA D’ATENCIÓ AL
VILATÀ.
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A LA COL·LOCACIÓ D’UNA
MÀQUINA EXPENDEDORA DE BEGUDES A CAN BORRELL.
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17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LES TARGETES DE
MINUSVÀLIDS.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS
A LA POBLACIÓ.
19. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA BONA CONSERVACIÓ
DELS ARBRES DE L’AVINGUDA PANAGALL I SANT JORDI.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA SITUACIÓ DE LA
XARXA D’AIGUA A LA URBANITZACIÓ DELS TRES TURONS I
TORRENTBÒ.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS CRITERIS
SEGUITS PER APAGAR FANALS DELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ I
LES URBANITZACIONS D’ARENYS DE MUNT.
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ ELS GRUPS
MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ NO PODEN PARTICIPAR EN ELS
PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL.
23. PRECS I PREGUNTES.
La regidora Sra. Castillo diu que el proper Ple serà el del pressupost, que serà llarg i
que preferiria tractar aquests punts avui.
Posada a votació la proposta de deixar sobre la taula els punts de l’ordre del dia de
precs i preguntes, per tal que siguin resolts en el proper Ple, s’aprova la mateixa per
onze vots a favor del Sr. Alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents
d’alcalde Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix
Galceran i Aliberch 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 un vot en contra de la regidora N’Àngels Castillo i Campos, del grup
PSC.
La regidora Sra. Castillo diu que molt abans de l’estiu la Diputació de Barcelona va
obrir un programa de reforma d’habitatges a persones d’edat avançada i pregunta si
l’Ajuntament ha facilitat aquesta informació prèvia llista, si s’han demanat aquests ajuts
i per quanta gent.
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu que
contestarà en el proper Ple.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.
_____

