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ACTA NÚMERO 14/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze de desembre de dos mil
dotze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
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, per estar de viatge, la regidora N’Elena Navarro i Sanchís.
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:
En el punt núm. 9 PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER L’ANY 2013, a la pàg. 36, hi ha un error en
les votacions:
On diu:
“ (...) i quatre abstencions dels regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia
Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups
ERC i PSC.”
Ha de dir:
“(...) i quatre en contra dels regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i
Paituví, En Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC i
PSC.”
Per part de la Sra. Castillo, del grup PSC, s’inclou una esmena a l’acta, en el punt
núm. 12 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC
RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA A DECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYA, a
la seva intervenció de rèplica, a la pàg. 45, que ha de dir: “Abans de començar el Ple
semblava que seria possible votar a favor d’aquesta moció però veu que la cosa ha
anat canviant la qual cosa demostra inseguretat sobre el que volen fer o no respecte a
la moció. En els acords de la moció parlem de pactar i no de fer un referèndum, arribar
a acords entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat espanyol. Recorda
que ells volen estar dins d’Espanya en un estat federal i això no és el que la resta de
grups volen. I que igual, després, la resta hauran d’entrar en un estat federal o ells
hauran de ser dins la independència i treballar conjuntament pels ciutadans de
_____
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Catalunya, i no hi ha d’haver cap problema almenys per part nostra. Però acceptin que
nosaltres som democràtics, que volen que els ciutadans de Catalunya expressin el que
vulguin. Li diu al representant d’ERC que sembla que la culpa de la pobresa a
Catalunya la tingués el PSC i l’Estat espanyol i que una part és certa però no tot, per
exemple en el Pacte Fiscal estem d’acord en què necessitem rebre més diners, però
no tota la culpa és d’Espanya, amb la independència, això no seria la panacea. Cal ser
més realista.”
2. PROPOSTA DE TARIFES DE LA DEIXALLERIA.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “La
Comissió de seguiment de la deixalleria representada pels tres ajuntaments, Arenys de
Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, proposa aplicar tarifes només als
comercials i petits comerços en aquelles fraccions que tenen una despesa de recollida,
transport i tractament. Això afecta a un terç del total dels materials, sobretot afecta als
especials, runa, esporga i rebuig. Per tant, són un total de 28 materials amb cost i 48
seguiran sent gratuïtes.”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa de Serveis Territorials
següent:
“En data 29/08/12 es va signar el contracte programa entre l’Ajuntament d’Arenys de
Munt i l’empresa GUSAM, SA, pel qual aquesta última gestiona el servei públic de
deixalleria pels municipis d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta.
En data 6/09/12 es va constituir la Comissió de seguiment del servei prevista al
conveni de delegació aprovat pels tres ajuntaments i, en la sessió de 27/11/12 aquesta
ha fet una proposta de tarifes a cobrar als industrials que utilitzin el servei i que
contempla, de forma exclusiva, aquells residus que tenen un cost de tractament i que
són un total de 28.
Considerant que el Ple de l’Ajuntament va ser l’òrgan que va acordar l’acceptació de la
delegació i l’encàrrec de la gestió del servei a GUSAM, és competència del mateix
òrgan donar-se per assabentat d’aquestes tarifes, es proposa al mateix l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentat de les tarifes proposades per la comissió de
seguiment i que es cobraran als industrials per GUSAM SA, com a gestor de la
deixalleria d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta i que contemplen
els residus que tenen un cost de tractament i, en concret les següents:

_____

Terres, runa i restes d'obra que no contenen substàncies perilloses – Runa

0,0655 €

Fusta que no conté substàncies perilloses

0,0763 €

Mobles

0,0773 €

Esporga – residus de parcs i jardins biodegradables

0,0996 €

Voluminosos

0,1231 €
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Rebuig

0,1231 €

Làmines de PVC

0,1968 €

Matalassos

0,2075 €

Radiografies

0,2582 €

REPQ – Dissolvents no halogenats

0,2782 €

REPQ – Fibrociment amb amiant

0,3238 €

REPQ - Olis mineral usat

0,3632 €

REPQ – Cosmètics

0,3742 €

REPQ – Filtres d'oli

0,4132 €

Pneumàtics

0,4138 €

Fitosanitaris

0,4138 €

REPQ – Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses –
Sòlids i pastosos

0,5088 €

REPQ – Bases

0,5582 €

REPQ – Àcids

0,5582 €

REPQ – Dissolvents halogenats

0,6532 €

REPQ - Envasos a pressió metàl·lics

0,6588 €

Extintors

0,6588 €

Aerosols

1,1028 €

REPQ – Comburents permanganats

1,5082 €

REPQ – Comburents cromats

1,5082 €

REPQ – Comburents (oxidants no permanganats, ni cromats, ni peròxids)

1,5082 €

REPQ – Comburents peròxids

1,5082 €

REPQ – Productes químics de laboratori – Reactius de laboratori

2,1682 €

Segon.- Donar publicitat de les mateixes al tauler d’edictes i al web municipal i instar a
l’empresa GUSAM SA per tal que realitzi publicitat de les mateixes pels mitjans que
consideri més adients.
Tercer.- Comunicar aquest acord als ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de
Vallalta.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que abans de fer arribar aquesta
proposta al Ple hagués estat bé conèixer la proposta i expressar els punts de vista, ja
que es fa pagar als industrials malgrat que facin un ús moderat de la deixalleria i els
sembla un gra massa que paguin; no se’ls ha tingut en compte i hi votaran en contra,
malgrat que hi estiguin d’acord. Diu que presentaran al·legacions.
La secretària explica que és una tarifa privada i que es decideix per la Comissió de
seguiment i es tracta només de donar-se’n per assabentats, ja que no s’estan
aprovant.
_____
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El regidor Sr. Sánchez diu que encara hi estan més en desacord, ja que no han pogut
intervenir en la seva fixació, ni han tingut oportunitat de dir res.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Ens proposen unes
tarifes que afecten als industrials sobre residus que tenen un cost de despesa elevat
en el seu tractament.
Pensem que són tarifes raonables i necessàries si el que es vol és tenir un servei que
no sigui deficitari.
A l’acta de la Comissió de seguiment es diu que destinaran 4.000,00 € al programa
informàtic per tal d’anar liquidant, aprofitem per preguntar si també servirà per quan es
comenci a aplicar la bonificació en el rebut de la brossa domiciliària, per aquells
usuaris particulars que aportin deixalles. I si han pensat per quan es podria aplicar.
A la documentació rebuda hi ha la proposta model de targetes d’usuari. Proposen una
targeta RFID i no magnètica, en la qual cosa estem d’acord ja que hem preguntat a
altres deixalleries i l’experiència diu que és molt més duradora.
Sobre aquesta targeta, nosaltres preguntem:
Si només pagaran industrials, només hi haurà targeta per als industrials?
També voldríem saber:
Amb aquesta tarifa de cobrament als industrials, quina és exclusivament la previsió
d’ingressos anuals d’aquesta tarifa, sense comptar particulars ni altres tipus
d’ingressos?
Finalment aprofitem per reivindicar que:
a) Que cal potenciar les recollides selectives.
b) Evitar que els productes valoritzables siguin dipositats amb el rebuig o abocats
incontroladament.
Dir que existeix una Comissió de seguiment d’aquest servei on hi ha incorporades
persones dels tres ajuntaments que en formen part. Aquest és un òrgan acordat en el
conveni de delegació en el qual hem de confiar que vetllen pels interessos dels nostres
vilatans i pel bon funcionament de la deixalleria.
Creiem que les tarifes són raonables i hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt el seu grup creu
que qui més utilitza, més paga. També han fet comparacions amb altres pobles i les
troben coherents, però els hagués agradat que ho haguessin comentat a l’oposició.
Pregunta com es faran les revisions tarifàries i, per algunes coses que ha vist,
s’abstindran.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que creu que és positiu portar
aquestes tarifes a Ple. Fa temps que es parlava que els vilatans suportaven els grans
productors i que haurien de tenir els seus propis recol·lectors de residus. A més,
només es cobren els residus que no es valoritzen, i aprofita per felicitar a la Comissió
de seguiment per la tasca feta, així com els treballadors que la porten i diu que poden
estar orgullosos.
La regidora Sra. Vázquez diu que la proposta s’ha pactat entre els tres ajuntaments,
que es pot modificar i ens pot servir de cara al futur en el tema de les escombraries.
Explica que encara no hi ha acord sobre les targetes i que la setmana que ve hi haurà
una altra reunió.
_____
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El regidor Sr. Sánchez diu que la deixalleria ha fet un canvi molt important i bo, però li
sap greu que la tarifa no contempli les coses petites (com portar unes petites runes) i
potser finalment es tractin de forma irresponsable i podria generar més problemes que
solucions.
El Sr. Alcalde diu que aquest és un servei que porta l’empresa municipal fa poc temps i
han hagut de fer molts de canvis en molt poc temps, entre ells, aprovar noves tarifes.
Potser no siguin les que més ens agradin, però s’han hagut de fer i a la llarga s’han de
fer més canvis, a més, les tarifes es revisen cada any i de cara a les properes, la
regidora podrà recollir les dels grups de l’oposició i traslladar-les a la Comissió per a
que les introdueixi, ja que és l’empresa municipal qui la gestiona; també es podrà fer,
de cara al futur, el tema de les bonificacions.
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’Àngels Castillo i Campos, dels
grups CUP, CIU i PSC; una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup
PP; i quatre vots en contra dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la
Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví i En Josep Sánchez i Camps, del grup
ERC.
3. PROPOSTA D'ACORD PER A LA NEGOCIACIÓ DEL NOU CONVENI
COL·LECTIU I DE L’ACORD DE FUNCIONARIS DEL PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT I SUSPENSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CLÀUSULES.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“En sessió plenària de data 9/03/06 es va aprovar l’Acord regulador de condicions dels
funcionaris i el Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt pels anys 2007- 2010 i això es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 5/05/2006 i en el DOGC de data 24/05/2007 respectivament.
En data 8/03/2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un annex sobre el Pla de
Pensions dels empleats, el qual també va estar degudament publicat.
Aquests documents, des de la finalització de la seva vigència a l’any 2010, han estat
prorrogats tàcitament, tal i com determina l’art. 3 dels mateixos.
Amb la publicació del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral, es va donar un termini màxim de dos anys per la
redacció dels acords i convenis que ja no fossin vigents a la data de publicació
d’aquesta norma.
El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, article 2) apartat
3) va prohibir a les corporacions locals fer aportacions a plans de pensions.
_____
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Que, per altra part, davant de la situació posada de manifest per la Corporació pel que
fa a la davallada dels ingressos previstos en els darrers exercicis, i que juntament amb
l’endeutament municipal, han fet necessari a l’equip de govern proposar als sindicats
mesures de reducció i contenció del capítol 1 del pressupost municipal, per tal de fer-lo
sostenible i mantenir els llocs de treball i,
Desprès de la reunió mantinguda amb els representants sindicals dels dos col·lectius
per explicar aquests temes i les línees generals del present acord, aquestes han estat
presentades per la representació sindical davant del treballadors municipals en
Assemblea General celebrada el dia 4/12/12.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Denunciar l’Acord de condicions de treball dels funcionaris i el Conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per tal d’elaborar-ne
uns de nous adaptats a la vigent normativa i a la situació econòmica. Mentre els nous
documents no siguin aprovats, es prorrogarà la vigència dels actuals.
Segon.- Suspendre de forma temporal, parcial i extraordinària l’aplicació dels articles a
baix relacionats de l’Acord de condicions de treball dels funcionaris i el Conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i en el sentit que es
detalla i durant els exercici 2013 i fins l’entrada en vigor dels nous del Capítol III,
article 17.e) Sistema de productivitat. Quedarà suspesa durant l’exercici 2013 el
concepte de productivitat regulat en l’article 17 e) de l’Acord de funcionaris i del
conveni col·lectiu del personal laboral i es treballarà per regular les productivitats
segons un nou model.
Tercer.- Que en aplicació del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del
dèficit públic, article 2) apartat 3) en el que es prohibeix a les corporacions locals fer
aportacions a plans de pensions, queda suspès l’Annex de 8/03/2007 relatiu al Pla de
pensions.
Quart.- Donar publicitat del present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de la
corporació, així com al web municipal.
Cinquè.- Notificar l’acord als representants sindicals dels treballadors de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que a l’ajuntament hi ha un marc
laboral i un conveni i un acord que ara, amb la nova normativa, cal modificar i aquesta
proposta és un tràmit; des del grup ERC es pensa que els drets laborals dels
treballadors s’han vist molt malmesos, però el que és fàcil és desprestigiar al servidor
públic, hi ha una corrent que ho fa; Espanya en aquest tema ho està fent malament i
algunes comunitats com Extremadura o el País Basc estan buscant escletxes de forma
que els tribunals s’han de posicionar i esperen que la nova república catalana solucioni
aquests punts i s’abstindran a aquesta suspensió obligada per llei.
_____
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La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Aquesta és la
conseqüència del Decret 3/2012 del govern del PP pel qual es redueixen molts drets
dels treballadors sota l’excusa de la crisi i encara que no ens agrada és d’obligat
compliment.
Ara cal fer la negociació i redacció d’un nou Conveni col·lectiu i de l’Acord de
Funcionaris del personal de l’Ajuntament
Senyalar que no ens agrada la suspensió del cobrament de la productivitat però
entenem que és una qüestió pactada i que es tracta d’un cert temps, exactament de
l’any 2013.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que lamenten profundament haver
hagut de fer aquestes actuacions a tot l’Estat; és cert que algunes comunitats estan
intentant saltar-se la llei, i ho haurien de fer com els ciutadans de a peu; i diu als
funcionaris que és cert que moltes vegades són els que reben més fort; i que la
situació es la que van trobar i tothom sap perquè i per això els van votar, per a sortir de
la crisi. Diu que votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu comparteixen l’opinió del grup PSC i ERC i és cert que s’està
afectant als treballadors públics, però també és veritat que els convenis i acords estan
caducats i ara és el moment de treballar-ne uns de nous consensuadament amb els
sindicats i com que creuen en els drets laborals, una de les coses que s’ha fet és
liquidar les productivitats endarrerides, una part al desembre i una altra part al gener.
La productivitat ha quedat suspesa però no vol dir que no continuï meritant i s’abonarà,
però d’una altra manera, de forma favorable als interessos dels treballadors i del poble.
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’Àngels Castillo i Campos i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, PSC i PP; i quatre abstencions dels
regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia
Vila i Paituví i En Josep Sánchez i Camps, del grup ERC.
4. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’INDISPONIBLITAT DEL CRÈDIT
D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DEL PRESSUPOST VIGENT.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat (aprovat en data 13 de juliol del 2012 i
vigent des del 15 de juliol) determina en l’article 2.1 que durant l’any 2012 el personal
del sector públic definit a l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat, reduirà les seves retribucions en les quanties que
correspongui rebre durant el mes de desembre com a conseqüència de la supressió
tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes.
_____
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Vist que l’apartat 4 de l’esmentat article estableix que els import derivats de la
supressió d’aquesta paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement
específic o pagues addicionals equivalents es destinaran, en exercicis futurs, a
realitzar aportacions a Plans de pensions o Contractes d’assegurança col·lectiva que
incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a allò establert a
la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera en els
termes que es determinin en les corresponents lleis de pressupostos. Per tant, l’any en
què aquestes lleis disposin la seva aplicació s’haurà de dotar de crèdit al pressupost,
en els termes amb què es determini legalment.
Vist que la Nota informativa de data 5 de setembre del 2012 del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques estableix l’obligació d’immobilitzar, a l’exercici 2012, els
crèdits previstos de l’abonament de l’esmentada paga i declarar l’afectació d’aquests
crèdits a la finalitat determinada per l’esmentat article del RD 20/2012, sense que es
puguin destinar a cap altre finalitat, durant el present exercici, ni durant exercicis futurs.
Vist que l’article 33.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, determina que és el Ple
l’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta proposta, essent necessària la majoria
simple per a la seva aprovació.
Per tot l’exposat, i d’acord amb l’Informe d’Intervenció de data 30 de novembre de
2012 i la proposta d’alcaldia de la mateixa data, la Comissió informativa de Serveis
Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar la no disponibilitat de crèdit per import d’111.123,42 euros a les
aplicacions i pels imports que es detallen en el document annex, que forma part del
l’acord a tots els efectes, i que correspon a l’import previst de la paga extraordinària
del mes de desembre del 2012. La declaració de no disponibilitat no suposa l’anul·lació
del crèdit, però amb càrrec al saldo declarat no disponible no es podran acordar
autoritzacions de despeses, ni transferències i el seu import no es podrà incorporar al
pressupost de l’exercici següent.
Segon.- Notificar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.
ANNEX
Detall Crèdits indisponibles per aplicacions
Aplicació
20.920.12000
20.920.12001
20.920.12003
20.920.12004
20.920.12005
20.920.12006
20.920.12100
20.920.12101
_____

Crèdit
indisponible
3.148,06
2.797,52
3.609,34
5.344,11
2.084,19
2.387,68
10.031,65
13.636,42
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20.230.12001
20.230.12006
20.230.12100
20.230.12101
20.130.12003
20.130.12004
20.130.12006
20.130.12100
20.130.12101
20.163.13000
20.163.13002
20.230.13000
20.230.13002
20.920.13000
20.920.13002
20.920.11000
20.920.12103
20.163.13003
TOTAL

1.726,16
86,19
710,62
1.093,62
622,30
7.966,68
1.530,88
4.819,08
17.354,04
7.079,99
9.953,38
3.603,75
4.387,17
160,88
152,82
4.120,91
575,35
2.140,63
111.123,42

”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que és un punt relacionat amb
l’anterior, també un Reial Decret de l’Estat redueix les retribucions dels treballadors en
el sector públic i estableix l’obligació d’immobilitzar en l’exercici 2013 els crèdits
previstos d’abonament de la paga. No hi ha més opció que aplicar la normativa i mirar
de fer invents, si s’escau, més o menys complexos, per trobar escletxes legals que
permetin suavitzar aquests requeriments. Des del grup municipal d’ERC tornem a
defensar el sector públic i a denunciar aquesta reforma laboral imposada i mantenim el
sentit de vot d’abstenció.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Aquest és un punt
que hem d’acatar per imperatiu legal.
Amb el condicionament que aquests diners queden immobilitzats en un banc però que
l’ajuntament no en podrà fer ús.
Pensem que una vegada més el Govern de l’Estat i la Banca són qui guanya.
Com que no ens agrada aquesta imposició, en aquest punt votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que com és un tràmit administratiu
votaran a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que s’han d’adoptar mesures, en
aquests temps, que no agraden, però en aquest cas té una mica de contradicció,
perquè es bloquegen els crèdits però no serveixen de res, ja que això afectarà al
sector serveis i, a la llarga, a l’Estat li sortirà car perquè no hi haurà una gran
recaptació i segurament més atur.
A més, aquesta paga no és un gran regal, sinó una part del sou que s’aprova
inicialment i no deixa de ser una rebaixa directa del sou, però s’ha d’aprovar.
_____
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El Sr. Alcalde diu que votar en contra seria fer una il·legalitat i el Ministeri ens obligaria
a complir, però, com ja ha dit, volen minimitzar aquesta mesura i des de què tenim
tresoreria és important que l’Ajuntament pagui els seus deutes i per això es paga la
productivitat. A més, com aquest tema està judicialitzat, pot ser que al llarg del 2013
un jutge digui que s’ha de pagar i l’Ajuntament ho farà. Li sap greu que les coses
estiguin d’aquesta manera, ja que ningú guanya res, ja que els diners s’han
d’immobilitzar, no es poden destinar a eixugar crèdits, ja que els treballadors veurien el
destí dels seus diners; però com apuntava la Sra. Castillo, aviat ens trobarem que
aquest diners van a comprar deute o similar.
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 els regidors Na Jèssica Flores i Travesa i En Ramon Planas i Freixas, dels
grups CUP, CIU i PP; quatre abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer,
Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví i En Josep Sánchez i
Camps, del grup ERC; i un vot en contra de la regidora N’Àngels Castillo i Campos, del
grup PSC.
5. PROPOSTA D’ALTA A L’ASSOCIACIÓ METROPOLITANA DEL TRANSPORT
URBÀ (AMTU).
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “El dia
30 d’octubre el Sr. Alcalde i jo mateixa vàrem tenir una entrevista amb el Director
General de l’AMTU (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà).
Aquest dia ens va explicar com havia nascut aquesta entitat, que la seva funció era
millorar i promocionar el transport urbà als municipis que formen la segona corona
metropolitana i que nosaltres també en podíem formar part, explicant els avantatges
que ens podia comportar estar-ne associats, com és el rebre subvencions destinades
al transport urbà.
És per això que després de valorar la seva oferta i comptant que són 68 els municipis
adherits a aquesta associació, a més de tres Consells Comarcals, i que l’Associació ha
calculat que per el rati d’habitants del nostre poble i en base al padró 2011 ens toca
una subvenció per l’any 2013 de més o menys 14.900,00 €, comptant que la quota de
soci està sobre els 1.700,00 €, ens quedaria una subvenció aproximada de 13.000,00
€ . És per això que es proposa al Ple l’aprovació d’adhesió a l’Associació Metropolitana
del Transport Urbà.
Passo a llegir aquesta proposta:
“Vista la constitució de l’Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà
de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), de la qual en formen part els
Ajuntaments de Granollers, Mataró, Rubí, Sabadell, Terrassa i Vilanova i la Geltrú
situats en la segona corona metropolitana.
Atès que per poder formar part d’aquesta associació, els municipis han de ser titulars
de serveis públics de transport col·lectiu urbà i pertànyer a comarques de la Regió
Metropolitana o del sistema d’Integració Tarifària de l’ATM.
_____
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Atès que l’AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics
de transport col·lectiu que són de titularitat dels ens associats, per la qual cosa
articularà les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que en
formen part, i amb altres institucions i organismes amb àmbits competencials en el
transport públic.
Atès que Arenys de Munt és un municipi englobat dins la segona corona metropolitana
i que no pertany a l’Entitat Metropolitana de Transport.
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Agrupació de Municipis del servei de Transport Urbà de
la regió metropolitana de Barcelona (AMTU) a l’empara i en exercici del dret previst en
l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Segon.- Nomenar com a membre representant d’aquest municipi al si de l’Assemblea
General de l’AMTU al Sr. Josep Manel Jiménez i Gil, Batlle d’Arenys de Munt.
Tercer.- Comprometre’s a dotar dins de l’exercici 2013 la corresponent aplicació
pressupostària per fer front al pagament de la quota de soci.
Quart.- Sotmetre el present acord a ratificació del Ple Municipal en els termes
resultants del que disposa l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.””
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “El transport
públic en els pobles no costaners és sovint deficitari, tant en la prestació del servei
com en la rendibilitat del mateix.
Les àrees més llunyanes del nostre poble, el veïnat de Torrentbò, les urbanitzacions,
solen estar mancades d’una línea de transport regular que apropi els vilatans a la Vila
d’Arenys de Munt.
Alhora de traslladar-se a centres hospitalaris, o a centres educatius que no ofereixen
les mateixes prestacions que els de la nostra vila, condiciona sovint la realització de
projectes i dificulta enormement les visites als centres de salut.
És per això que valorem positivament l’adhesió a l’Associació Metropolitana del
Transport, i esperem que de mica en mica algun d’aquests problemes es puguin anar
resolent.
Tot ajut és bo, per tant, el nostre vot serà afirmatiu.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que fan una proposta en la qual
saben que hi ha una quota i una subvenció, però això no ho van dir en la Comissió
Informativa, però per la manca de rigor s’abstindran.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que per aquestes novetats que han
aparegut en el Ple, també s’abstindran.
_____
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La regidora Sra. Carreras diu que quan van tenir l’entrevista amb el director de l’AMTU
els hi van dir que necessitaven dades per calcular la quota i desprès per calcular la
subvenció. Explica que fins aquest matí no se’ls hi havia concretat res.
El Sr. Alcalde diu que la subvenció dependrà de la quantitat que l’AMTU rebi, però les
avantatges també vindran per altres bandes, com la millora en el transport per
persones grans i joves; a més a més, totes les societats tenen una quota d’entrada i no
se’ns ha facilitat abans.
La regidora Sra. Carreras diu que les dades que ha donat depenen de les definitives i
que les que ha donat són del 2011.
El Sr. Alcalde diu que pagar una quota, quan asseguren una subvenció i millores, és
interessant.
La regidora Sra. Castillo diu que és necessari millorar el transport urbà, però que la
informació d’aquí no és la de la Comissió i que ho necessitaven pel sentit de vot i per
això fan abstenció.
El regidor Sr. Planas diu que desprès del que ha escoltat i que les millores són
evidents canviaran el sentit de vot.
El Sr. Alcalde insisteix que la informació s’ha tingut aquest matí i ja s’ha donat.
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, En Joan Rabasseda i Ferrer, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps i
En Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, ERC i PP; i una abstenció de la
regidora N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se aprovat inicialment pel Ple de data 13 de setembre de 2012 la modificació
de les Ordenances Fiscals per al 2013, la qual s’ha publicat al BOP de l’1/10/12, al
tauler d’edictes i al web municipal, i trobant-se en exposició pública, dins el termini s’ha
presentant la següent al·legació:
* En data 5 de novembre i amb número de registre 4267 s’ha presentat pel Sr. Manel
Garcia Ortiz, en representació del Sr. Emilio García López, escrit d’al·legacions en el
que sol·licita el següent:
_____

Que s’incorpori en l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre
Béns Immobles, una bonificació del 90% de la quota íntegra de la qual resultin
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beneficiaris les parcel·les de la urbanització Santa Rosa dels Pins i altres
àmbits del municipi, ja que no disposen de sistema de clavegueram, entenent
que el nivell de serveis i infraestructures és inferior a l’existent en les zones
consolidades del municipi.
Considerant que està legitimat per formular al·legacions en virtut de l’article 18 del
RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (TRLHL).
Vist l’informe emès per la Interventora de l’Ajuntament en data 3 de desembre de
2012.
Per tot l’exposat i en compliment del que determina l’art. 17 del TRLHL, la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del present acord:
Primer.- Desestimar l’al·legació formulada pel Sr. Manel Garcia Ortiz, en representació
del Sr. Emilio García López, pel següent motiu:
L’article 74 del TRLHL requereix del compliment simultani de tres condicions per poder
gaudir de la bonificació del 90% de l’IBI que en l’al·legació es sol·licita:
1r.- que l’immoble estigui ubicat en àrees o zones del municipi qualificades per la
legislació o pel planejament urbanístic com assentaments de població
singularitzats per la seva vinculació o preeminència d’activitats primàries de
caràcter agrícola, ramader, forestal, pesquer o anàlogues
2n.- que les esmentades àrees o zones disposin d’un nivell de serveis de competència
municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferior a l’existent a les
àrees o zones consolidades del municipi
3r.- que les característiques econòmiques de l’àrea o zona aconsellin una protecció
especial.
Veiem, doncs, que el mer fet de no tenir xarxa de clavegueram (per la qual cosa
tampoc s’abona la corresponent taxa) no és suficient per a què sigui d’aplicació la
bonificació de l’art. 74 del TRLHL, ja que cal que, a més, es compleixin les altres dues
condicions.
L’Ordenança de l’IBI ha recollit en el seu article 5 aquesta bonificació, concretant que
s’aplicarà a les àrees “qualificades pel Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) com a
zona C1 agroforestal”, entenent que són les que disposen d’un nivell inferior de serveis
a l’existent en les àrees consolidades del municipi. Segons l’informe emès pels Serveis
Tècnics municipals, “la Urbanització Santa Rosa dels Pins no està inclosa dins aquesta
clau urbanística (C1 agroforestal), ni els usos de la clau que pertany la urbanització
s’adapten als usos que estipula l’article 74”.
Per tant, es desestima la petició ja que no s’ajusta al que determina l’art.74 del TRLHL
en no complir-se la totalitat de les condicions exigides per la llei.
Segon.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals en els termes aprovats en el Ple de data 13/09/12.
_____
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que en aquest tema és una resposta
tècnica i s’abstindran, però el que diu l’interessat és l’excusa per denunciar la manca
de serveis, però la resposta tècnica és incontestable.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “L’al·legació
presentada pel Sr. Manel Garcia Ortiz en temps i forma té molta part de raó ja que el
clavegueram és un servei de primera necessitat encara que la pròpia llei és massa
estricta en la seva contemplació a l’hora de complir requisits per tal de bonificar.
No disposar de clavegueram és un servei inferior a l’existent en les zones
consolidades del municipi.
No podem obviar el que diu l’informe d’Intervenció segons el qual es desestima tota
l’al·legació en compliment de l’art. 74 del Text Refós.
Entenem que de les tres condicions que el Text Refós demana complir a efectes de
bonificació, com a mínim una d’elles es compleix i això caldria tenir-ho en compte:
.- que les esmentades àrees o zones disposin d’un nivell de serveis de competència
municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferior a l’existent a les àrees o
zones consolidades del municipi.
En casos com aquest, en què es compleix una part dels requisits, els socialistes
pensem que caldria fer una bonificació proporcionada als tres requisits i que en les
properes ordenances fiscals es tingués en compte i arribar a una bonificació única.
Ens abstindrem.“
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que com que és una resposta tècnica,
s’abstindran.
El Sr. Alcalde diu que aquesta urbanització no està recepcionada i per a fer-ho s’ha de
fet el clavegueram i, llavors, l’Ajuntament el cobrarà; però ara, el fet de no tenir
clavegueram no és suficient per tenir la bonificació. A més, els propietaris sabien que
s’havia de fer; com ho han fet i pagat els habitants de les zones urbanes. Per altra
part, el valor cadastral de les zones urbanes és molt més elevat i encara ho seria més
si es bonifiqués el 90% i seria injust. Diu que aquest tema del clavegueram els
preocupa a tots i a Sta. Rosa dels Pins s’està parlant de fer una depuradora per a què
tinguin el clavegueram, però queda molt per fer.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i la regidora Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups CUP i CIU; i sis
abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i
Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i
Campos i En Ramon Planas i Freixas dels grups ERC, PSC i PP.

_____
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7. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC, CIU I PSC EN DEFENSA
DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ ACTUAL I CONTRA L’ESBORRANY DE LA
LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE).
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu que primer de tot
s’han de felicitar per haver arribat a un acord entre els grups CUP, ERC, CIU i PSC i
diu que és una llàstima que el PP no s’hi hagi sumat.
A continuació llegeix el text següent:
“Vist que el Ministerio de Educación ha tramès al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya un nou esborrany de l’anomenada Llei de millora de la
qualitat educativa (LOMCE).
Atès que l’avantprojecte de la llei relega l’aprenentatge de la llengua catalana a una 4a
posició, després de l’aprenentatge de la llengua castellana i dues llengües
estrangeres, i la inclou dins les assignatures d’especialitat, que són no obligatòries.
Atès que l’avantprojecte afirma que la família podrà escollir la llengua vehicular de
l’ensenyament dels seus fills, castellà o català, i que cal garantir que s’imparteixin en la
mateixa proporció.
Atès que l’avantprojecte diu que si les famílies escullen la llengua castellana com a
vehicular i això no se’ls garanteix a l’escola pública o concertada, podran escolaritzar
els seus fills en centres privats perquè rebin l’ensenyament en castellà i l’Administració
n’haurà d’assumir el cost.
Atès que l’avantprojecte preveu que l’alumnat podrà obtenir el títol d’ESO o Batxillerat
sense necessitar el català, ni tan sols examinant-se’n.
Atès que aquest esborrany de llei porta la política educativa a un retorn de passat
predemocràtic amb control doctrinal de l’educació, recentralització del sistema,
minorització de les llengües no castellanes, amb especial malvolença contra l’escola
catalana i els programes d’immersió lingüística que han representat un dels millors
èxits del sistema educatiu català en els darrers 30 anys.
Atès que aquest avantprojecte de llei presentat com a millora de la qualitat educativa,
no és res més que una nova ofensiva contra la llengua catalana -llengua pròpia dels
Països Catalans-, convertint-la en una llengua residual.
Atès que l’avantprojecte és una nova ofensiva contra la llei d’immersió lingüística
aprovada el 1983, un atemptat a la llengua, a la cohesió social i a la promoció
d’igualtat d’oportunitats que han presidit l’escola catalana.
Atès que el poble ha expressat la seva veu clara de fer passos accelerats cap a la
independència i que ara ja esdevé una urgència.
Davant d’això, considerem necessari que des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt es
promogui la mobilització en defensa de l’escola en català exigint al Govern la màxima
contundència en la defensa d’un patrimoni pedagògic construït entre tots.
_____
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Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Condemnar amb indignació i fermesa l’atac contra la llengua catalana, llengua
pròpia dels Països Catalans, que cerca anorrear-nos com a persones i com a poble
amb identitat pròpia.
Segon.- Instar a practicar la desobediència a la llei de millora de la qualitat educativa a
través de la insubmissió civil a la Conselleria d’Ensenyament i instar al Parlament de
Catalunya i al Govern Català a manifestar el seu enèrgic desacord amb aquest
projecte de llei que porta a l’eliminació del sistema d’immersió lingüística als centres
educatius del Principat de Catalunya, un sistema avalat pel Tribunal Constitucional
espanyol.
Tercer.- Instar la comunitat educativa, institucions i conjunt de la ciutadania a no acatar
les noves imposicions contra la llengua catalana, a desobeir al compliment d’una llei
que atempta clarament contra la llengua i contra la convivència, fent insubmissió civil i
instant-los que continuïn aplicant el model d’immersió lingüística en el dia a dia.
Quart.- Demostrar la màxima contundència en la defensa d’un patrimoni pedagògic
que hem construït entre tots i totes.
Cinquè.- Posar-nos a disposició de la comunitat educativa per a combatre la imposició
d’una llei que ens anihila i afegir-nos a tots els actes i mobilitzacions que s’organitzin
per a fer-hi front.
Sisè.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els
representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma.
Setè.- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament
positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap
cas ignora el coneixement del castellà i, per tant, reafirmar el nostre convenciment que
la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu
català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.
Vuitè.- Avançar, com un sol poble, cap a la llibertat i la justícia social, des de la més
estricta radicalitat democràtica.
Novè.- Declarar persona non grata a Arenys de Munt el ministre Wert i a totes aquelles
persones que li donen suport, per promoure una reforma educativa que redueix les
llengües cooficials –i d’entre elles, la llengua catalana- a un àmbit residual dins el
nostre sistema educatiu i dins la nostra societat.
Desè.- Comunicar aquests acords a l’escola bressol La Petjada, l’escola Sant Martí,
l’escola Sobirans i l’Institut Domènec Perramon, l’Aula de formació d’adults i a tota la
comunitat educativa d’Arenys de Munt.
Onzè.- Comunicar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, de les Illes Balears i el País Valencià, al
ministre d’educació del Regne d’Espanya i al secretari general de la UNESCO.”
_____
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La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El que votarem avui amb
aquesta moció és la defensa a un atac a la llengua catalana com no s’havia vist en la
història de la democràcia d’aquest país.
Malauradament, la societat catalana ja està acostumada a aquest tipus d’atacs per
part de la classe política espanyola. Amb els diferents governs d'Espanya, hem hagut
de patir insults, amenaces i tot tipus de vexacions cap als nostres signes d’identitat i
també de les nostres estructures fonamentals de país.
L’actual govern espanyol del PP, amb la seva majoria absoluta, ja no té cap mirament
en actuar i mostrar-se tal i com és realment, intolerant, uniformitzador i amb tics
autoritaris, que recorden, i molt, un passat difícil d’oblidar.
Els polítics del Partit Popular no tenen cap mania a insultar-nos de totes les maneres
possibles; Vidal Quadras ens tracta com “pigmeus intel·lectuals” o insulta la consellera
d'Ensenyament en funcions tractant-la “d'analfabeta aldeana”. El senyor Aznar també
opina: “una democracia populista que organiza consultas no es democracia”. Què més
haurem de sentir i d'aguantar?
La proposta del ministre Wert és aniquiladora dels drets que té l’alumnat català de
rebre l’ensenyament en la seva pròpia llengua, i segregadora perquè introdueix la
competitivitat entre les escoles en un moment de crisi i de pèrdua de poder adquisitiu
per part de les classes més desafavorides de la societat catalana; és esperpèntic
relegar el català a la categoria de matèria optativa.
Ahir el sistema educatiu català va sortir altament reforçat després de la reunió que van
mantenir els partits polítics que estan a favor del model d'immersió lingüística i el
consell escolar de Catalunya, prenent una decisió unitària i ferma per a la defensa de
la LEC i el compromís que sota cap concepte es tocarà la immersió lingüística, que
amb tant d’èxit ha aconseguit la cohesió social al nostre país.
Ni un pas enrere. Ferms i junts per aconseguir un objectiu únic, la independència del
nostre país.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Avui tots SOM
ESCOLA.
L’escola a Catalunya ha de ser catalana perquè una de les coses que ens
caracteritzen és que tenim una llengua pròpia.
Es busquen problemes on no n’hi ha i es vol tornar al passat, precisament a una etapa
ja superada.
Tot el País, incloent el PP, ha de fer un front comú en contra d’aquesta reforma.
A Catalunya no tenim problemes a causa de l’idioma a l’escola
El sistema educatiu català pel que fa al model d’immersió lingüística ha estat i és un
model d’èxit i de cohesió social.
1r.- Reconegut internacionalment
2n.- Ha aconseguit que mitjançant l’idioma les persones que arriben a Catalunya
s’integrin.
Gràcies a gent com Marta Mata i el consens polític del moment que es va defensar
que tots els infants poden anar a la mateixa escola sense distinció de llengua.
I per altra banda, és d’una gran pobresa que l’Estat sigui incapaç de considerar les
llengües com a patrimoni propi i riquesa cultural col·lectiva. Aquesta falta de
consideració, reconeixement i estima, ha estat i és una de les grans mancances que
dificulta la construcció d’un Estat plurinacional.
_____
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La finalitat és enderrocar l’ensenyament públic, afavorir el privat i concertat i tornar a
les dues vies: un ensenyament per al que se’l pugui pagar, a més subvencionat per
l’Estat i una escola pública paupèrrima per a la resta.
Això és classisme en estat pur.
Recordem i defensem també que a Catalunya tenim una Llei d’educació pròpia que
ara seria vulnerada.
Una vegada més, el nacionalisme espanyol des de la més absoluta irresponsabilitat
provoca més fractura social i identitària.
Els tics del nacionalisme espanyol quan fa uns dies s’expressava al Congrés en
termes “d’españolizar los niños catalanes” ara es consuma en el projecte que acaba
de presentar.
Però he de dir que, amb preocupació, veig una estratègia que va molt més enllà,
estudiada i calculada.
El PP fa un temps que va considerar que la manera d’entrar a Catalunya, i de pas
governar a Espanya, era trencant “la unitat civil del poble”, crec que un dels principis
de més valor i de cohesió a Catalunya que des de fa temps molts han i hem defensat.
Ho fa amb l’atac al model educatiu i la llengua, les signatures contra l’Estatut de
Catalunya, el recurs d’inconstitucionalitat, la immigració...
Una gran irresponsabilitat. Penso que mai els fins partidistes han de fer perillar la
cohesió i la convivència.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que veu una desinformació: com pot
presentar-se una moció a un esborrany d’avantprojecte. És més, encara ha de passar
el tràmit parlamentari, entre d’altres. A dia d’avui, ningú sap com serà aquesta llei, ni
com acabarà, perquè com he dit abans, és un esborrany. Primer, dir que aquest
esborrany garanteix l’ús raonable de les llengües oficials, essent la Generalitat
l’autoritat competent per marcar el percentatge del català i del castellà a les aules. En
resum, la Generalitat té la competència per decidir i per deixar el percentatge tal i com
està. És fals que el català es converteixi en una quarta llengua, als alumnes diferents
en diferents llengües. Aquesta llei garanteix, en teoria, que a la mateixa aula, el català i
el castellà siguin llengües vehiculars. Aquest model el coneix perfectament el Sr. Mas,
que va estudiar amb aquest tipus de model a l’escola privada. Torna a repetir que la
Generalitat té una competència per garantir la proporcionalitat segons el seu criteri.
Les propostes del Partit Popular de Catalunya van anar a Madrid al ministre Wert i van
adreçades a canviar l’expressió d’especialització per les assignatures de competència
autonòmica per una més apropiada, com autonòmiques pròpies o el nom que es
consideri més apropiat. D’aquesta manera s’evitarien les manipulacions, com les que
està fent CIU, amb l’objectiu de desviar l’atenció del fracàs electoral. És vergonyós que
la consellera en funcions Rigau, que en teoria representa a tots els catalans i a totes
les catalanes, abans d’aportar i de dir el que creu més convenient a Madrid, per
millorar, per aportar apartats del nou esborrany, agafa i s’aixeca i no aporta res de res.
Tot el contrari, buscar problemes i confrontacions. És això el que ens volem trobar els
catalans quan es vulgui negociar amb Madrid? Sigui el que sigui, la política ha de ser
una eina per la millora de vida dels ciutadans i no crec que hagi aportat res de bo fugir
i després buscar enfrontaments. Si fos per mi, a títol personal, apostaria per un model
trilingüe i equiparar les tres llengües per igual. Per què? Perquè avui dia vivim en un
món globalitzat i, per tant, aquesta educació podria aportar moltes avantatges. També,
en aquest sentit reiterar que els pares són els que han de tenir la possibilitat de decidir
quina educació volen tenir pels seus fills. Els pares tenen que decidir, no els polítics.
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Però el que més ens preocupa és com aquest Consistori actua amb les lleis, segons
convingui, però, en canvi, pel que fa als ciutadans del poble, tolerància zero, quan ha
de ser l’Ajuntament un exemple a seguir i acatar i seguir les lleis, i aportar per millorar
les lleis. Hem de ser tots una mica més cívics, aportar tots i seguir les regles del joc
quan sigui de menester.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que volia fer una intervenció molt
neutra i només posar-se amb el ministre, però no entén com un grup intenta posar-se
amb el Sr. Mas i desviar l’atenció sobre el text parlant de fracàs electoral, malgrat que
no és un resultat dolent el que ha tingut CIU, però ara el Parlament és sobiranista i el
PP ja no pintarà res en aquest escenari. Recorda que quan era petit li feien escriure en
català i llavors no podia escriure correctament el nom d’Arenys, ni cantar, però
desprès, s’ha continuat tractant Catalunya com a territori de conquesta, no com ho fa
el Parlament anglès, que sempre ha deixat fer a la resta dels seus territoris. Espanya
no ha fet això, i sempre ha desconegut el que passa aquí, no coneix el sistema que
s’aplica i considera que es parlen més llengües que altres llocs de l’Estat, però la
llengua vehicular ha de ser el català.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Entenem que aquest
esborrany és un atac sense precedents al nostre model educatiu. Un atac sense
bombes a Catalunya i que respon a una ideologia neoliberal i espanyolista. Neoliberal
perquè vol reforçar econòmicament l’escola privada i imposar un model educatiu
mercantilista, elitista i competitiu, com si l’escola fos una empresa i l’alumnat un
producte. Aquesta proposta és un nou atac al signe d’identitat més rellevant dels
països catalans i té un doble vessant. D’una banda, es pretén que els pocs àmbits en
què el català és preferent o prioritari, en pocs àmbits, deixi de ser-ho i comparteixi
l’espai amb l’espanyol. I, d’altra banda i al mateix temps, es postula la no intervenció
en aquells àmbits en què l’espanyol és hegemònic. Per això, els sectors que proposen
l’equiparació de l’ús de les llengües en l’ensenyament a Catalunya són els mateixos
que neguen aquesta possibilitat en àmbits com l’audiovisual o la justícia o impedeixen
que desenes de milers de nens i nenes del País Valencià estudiïn en català. Per això,
des de la CUP, diem que cal la ruptura amb l’Estat Espanyol. Un estat independent és
la condició necessària per garantir la normalització del català. No acatarem, perquè
quan la llei va contra el poble, el poble es revela contra la llei. Ni un pas enrere, per un
país de tots, l’escola en català.”
El Sr. Alcalde diu que vol afegir que aquesta Llei significa un atac molt clar a la nostra
convivència, però també és una llei que exemplifica el nivell de democràcia i de cerca
d’entesa que tenen els espanyols respecte a les nacionalitats, a les persones que
viuen en el seu país. I vull posar dos exemples. El primer és Noruega, que té una
minoria de 50.000 persones que parlen suec i el suec està retolat a tot el país,
justament per respecte a aquestes 50.000 persones que tenen una llengua que és el
suec. Nosaltres no som 50.000, som 7 milions i si anem a buscar tota la comunitat
lingüística catalana, som molts més. I, a més a més, tenim l’onzena llengua més
important de tot el món, en quan a literatura i en quan a usos múltiples, inclús a
Internet. I, en comptes de respectar-la, d’afavorir-la, d’integrar-la o d’acceptar-la, doncs
se l’ataca per intentar minoritzar-la i intentar anorrear-la. I després, unes declaracions
que va fer el ministre Wert arrel de tota aquesta problemàtica que s’ha anat produint i
que també demostra una mica el cinisme clar que té el Govern espanyol respecte al
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país. Com que hi havia hagut unes sentències que defensaven que hi havia hagut
famílies a Catalunya que volien ensenyar als seus fills en castellà, això s’havia de
respectar i se’ls hi fa aquesta llei per tal que això pugui ser així. Van ser cinc famílies
que van demanar que volien que els seus fills se’ls ensenyés en castellà i, aquestes
cinc famílies, si no m’equivoco, la Generalitat va resoldre el problema posant-los uns
mestres per ells. El cinisme ve quan el PP defensa el bilingüisme i els drets d’aquests
ciutadans. Però, en canvi, al País Valencià, hi ha 140.000 famílies que no poden
ensenyar els seus fills en català quan ho demanen. Te n’adones de les
desproporcions. I aquestes desproporcions són justament volgudes i que van sempre
en la mateixa línia. Els drets de cinc famílies s’han de respectar al 100 % i no estem
dient que no s’hagin de respectar, segur que s’han de respectar, però els drets de
140.000 famílies també s’han de respectar. I, en canvi, a aquests, no se’ls hi respecta.
Per tant, són dos exemples molt clars i molt definitoris de quin és el model de l’Estat
espanyol, quin és el model imperialista, centralista i colonitzador que s’aplica des de
Madrid i és un model del qual, justament, els catalans volen fugir i proclamar-se amb
una independència. Una independència que el que farà serà aportar-nos molt més
respecte cap a nosaltres mateixos, molt més respecte cap a la resta del món, però, a
més a més, ens donarà molta més llibertat i molta més democràcia. Una democràcia
que actualment no tenim a l’Estat espanyol. L’Estat espanyol és un estat opressor de
les minories i de les diferències.
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, En Joan Rabasseda i Ferrer, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps i
N’Àngels Castillo i Campos, dels grups CUP, CIU, ERC i PSC; i un vot en contra del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL:
8. 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 221 a la 238, ambdues
incloses, des del 12/11/12 al 9/12/12:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 4
Resolucions en matèria de representació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 12/11/12 i el 9/12/12, en matèria
de:
_____

Seguretat i prevenció: 10
Gestió Urbanística i Territorial: 1
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-

Participació: 7
Sostenibilitat Ambiental: 1

PRECS I PREGUNTES:
9. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PAGAMENT DE LA PART
PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE NADAL ALS TREBALLADORS
MUNICIPALS.
La regidora Sra. Castillo formula el següent:
“Vist que l’art. 2 del Reial Decret-Llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat de 13 de juliol (BOE de 14/07/2012), va
entrar en vigor el 15 de juliol de 2012, el govern ha disposat reduir les retribucions als
treballadors municipals en el present exercici 2012 en les quanties que en el mateix
precepte s’indiquen.
Vist que igualment es procedeix a l’eliminació de la paga extraordinària de desembre.
Vist que el dret al cobrament de la paga extraordinària de desembre comença a
generar- se des del dia primer de juny de l’exercici en curs fins al dia trenta de
novembre.
Atès que donada l’entrada en vigor el dia 15 de juliol del Reial Decret-Llei 20/2012 de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat de 13
de juliol, que suprimeix la paga extraordinària de desembre, no procedeix, d’acord amb
l’article 9.3 de la Constitució, la retroactivitat d’una disposició sancionadora, no
favorable, o restrictiva de drets; per tant, els drets a la percepció de la paga
extraordinària de desembre generats entre els dies 1 de juny de 2012 i 14 de juliol de
2012, són d’obligat compliment per part de l’Administració, havent de ser abonats.
Per aquest motiu, demanem a l’Equip de Govern:
Que faci l’abonament als treballadors d’aquest Ajuntament, a la data que correspongui,
de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre generada abans de
l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat de 13 de juliol, que va entrar en vigor el
15 de juliol de 2012, per tant des del dia 1 de juny fins al dia 14 de juliol de 2012.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Segons el Reial Decret Llei 20/2012 de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat de 13 de juliol:
- El personal funcionari no percebrà en el mes de desembre les quantitats a què es
refereix l'article en concepte de sous i triennis.
Tampoc percebrà les quantitats corresponents a la resta dels conceptes retributius que
integren tant la paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents del mes de desembre.
- El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació
extraordinària amb ocasió de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent
del mes de desembre de l'any 2012.
Aquesta reducció comprendrà la de tots els conceptes retributius que formen part
d’aquesta paga d’acord amb el convenis col·lectius que resultin d'aplicació.
L'aplicació directa d'aquesta mesura es realitzarà en la nòmina del mes de desembre
de 2012, sense perjudici que pugui alterar-se la distribució definitiva de la reducció
en els àmbits corresponents mitjançant la negociació col·lectiva.
_____
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El que és cert és que, desprès de la lectura de l'art. 2, i en concret del seu apartat 5,
no queda el menor dubte que el que pretén la Llei és reduir en una catorzena part les
retribucions totals anuals dels empleats públics i en aquest sentit s’han manifestat
totes les interpretacions realitzades pel Ministerio de Administraciones Públicas.
La intenció del legislador no ha estat que en el mes de desembre s’aboni la part
meritada al moment d'entrada en vigor de la norma. D’haver estat així, s’hauria
d’haver establert expressament aquest meritament, fixant-se el pagament en el mes
de desembre a partir d'un percentatge sobre el total de la paga extraordinària. Per tant,
en l’àmbit interpretatiu de la norma, i tenint en compte el principi clàssic acollit per la
jurisprudència, que diu que “quan la norma no distingeix, nosaltres tampoc ho hem de
fer”.
Per tant, l'abonament parcial de la paga extraordinària de desembre no té cabuda en
el tenor literal del precepte que es qüestiona.
Descartada per tant la via del pagament parcial com a conseqüència de la interpretació
anterior de la norma, només és possible que la reclamació realitzada tingui
empara per la via de la invocació del principi d'irretroactivitat de les normes
sancionadores i restrictives de drets individuals consagrada en l'art. 9 de la Constitució
espanyola.
S'ha de tenir en compte que, com a punt de partida, que la doctrina del Tribunal
Constitucional en aquesta matèria assenyala que, en última instància, la prohibició de
retroactivitat no afecta a aquelles situacions que encara no han tingut lloc perquè no
s'ha produït la conseqüència jurídica prevista en la norma.
Traslladada aquesta qüestió a la previsió relativa a la “supressió” de l'abonament de
l'import de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre, resulta que la
norma en qüestió –el Reial Decret- llei
20/2012- no incideix sobre un dret
consolidat pels empleats públics: la part de temps transcorregut des del mes de
juny fins a l'entrada en vigor de la norma, el 15 de juliol, no ha passat a constituir
un dret consolidat ni adquirit del treballador de l'Ajuntament.”
Apart d’això, com que tot aquest tema és molt controvertit i segurament hi haurà
sentències al respecte, si aquestes diuen que s’ha d’abonar aquesta part, l’Ajuntament
ho farà.
10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ I
MESURES ATORGADES ALS ORGANITZADORS DE LA CELEBRACIÓ DE
LA NIT DE CAP D’ANY AL PAVELLÓ DEL TORRENT D’EN TERRA.
La regidora Sra. Castillo formula el següent:
“Vist que s’ha donat autorització per celebrar una festa de Cap d’Any al pavelló Torrent
d’enTerra.
Vist que tenim l’obligació de vetllar pel compliment de totes les normatives i sobretot
per la seguretat de les persones que hi puguin assistir.
Atès que la norma bàsica referent als temes de seguretat i autoprotecció és la Llei 4/97
de protecció civil de Catalunya i el nou Decret 82/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures.
Vist que l’aforament màxim és de 1230 persones i que cal que siguin a partir d’una
edat determinada, així com el compliment del consum de begudes alcohòliques i altres
consums.
_____
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Per tot això, demanem a l’Equip de Govern.
1r. Que es doni total compliment estricte al Decret.
2n. Que es faci públic al web de l’ajuntament i a les cartelleres municipals els
documents que justifiquen aquest compliments:
L’assegurança de responsabilitat, el contracte d’accés, quin serà el servei
d’ambulàncies i el Pla d’Autoprotecció, entre d’altres.
3r.- Que es faci públic igualment l’edat que es permetrà l’accés per raons d’informació i
els consums permesos.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “En data 10/12/12 ha
tingut entrada a l'Ajuntament el Pla d'Autoprotecció redactat pels tècnics Enric Alberdi i
Antoni LL. Ramírez que, ara, està essent revisat pels tècnics i que serà donat d'alta,
conforme determina la normativa, al programa HERMES de la Generalitat de
Catalunya per tal de donar-li publicitat.
Però no al web municipal, com es demana en el prec.
En el document s'especifica:
- Identificació de les instal·lacions, emplaçament, accessibilitat, ocupació i anàlisi del
risc.
- Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció.
- Manual d'actuacions.
Amb aquest document es dóna compliment a la normativa d'autoprotecció existent.
Quant als documents als que fa referència a l'apartat 2: l'assegurança ha de ser
presentada per l'organitzador de l'activitat i ja obra a l'expedient la còpia de la pòlissa
de responsabilitat civil, així com el contracte per la gestió dels accessos i el del servei
d'ambulàncies.
L'edat permesa és a partir de 18 anys (ja que es tracta d'una festa nocturna), tal i com
indica la normativa; però no hi ha restricció pel que fa referència al consum d'alcohol
que aquest depèn de cada persona i aquestes serien majors d’edat.
Voldríem també agrair-los l’interès que un acte com aquest es desenvolupi de forma
correcte en el nostre poble. Nosaltres el compartim.
Per altra banda, cal que sàpiguen que l’any passat es va fer la mateixa proposta i al no
complir exactament i amb rigor a tot el què se’ls demanava no se’ls va donar permís.
Aquest any, desprès de reunir-nos amb els organitzadors de la festa repetides
vegades, conjuntament amb la regidora de cultura, amb els serveis jurídics i jo mateix
se’ls va demanar tota la documentació i la que s’ha aportat de moment és correcte i
està en estudi dels tècnics.
Per altra banda l’entitat que organitza la festa ens mereix confiança ja que formen part
de la comissió de festes i hem pogut comprovar la seva feina d’aprop. Afegir també
que els grups musicals que portarien, per exemple la Salseta del Poble Sec, semblen
grups que aportarien a la festa un perfil de públic a priori no conflictiu.
És evident que el cas del “Madrid Arena” ha fet saltar les alarmes per aquest tipus
d’actes, a nosaltres també òbviament, però una vegada acabat d’assegurar l’estricte
compliment de la legalitat i complir tots els tràmits, el fet de poder fer una festa de cap
d’any al propi poble també evitaria desplaçaments inútils i donaria una opció propera
als nostres joves en una nit de tradició complicada a tots nivells.”
11. PREGUNTA DEL
CIRCULATORI.
_____
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La regidora Sra. Castillo formula la següent:
“Ates que últimament la circulació i aparcament al municipi d’Arenys de Munt és molt
complicada impedint a l’hora una bona circulació peatonal.
Vist que tot i haver posat pilones a les passeres no s’ha solucionat el problema, sinó
que ara es deixen els cotxes més enfora i al costat d’aquestes pilones.
Vist que aquesta solució de pilones, incloent les del carrer Sant Antoni, lluny de
solucionar el problema, el que fan és reduir la mobilitat a les persones.
Preguntem a l’Equip de Govern si la solució a l‘incivisme circulatori d’Arenys de Munt
és la col·locació de pilones als carrers o posaran altres mesures mes factibles?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Les
pilones al carrer es posen quan per part de la Regidoria es considera que és la millor
solució al problema plantejat segons la situació.
Les pilones a la Riera, en concret a les passeres, es van posar per tal d’evitar en el
possible que els cotxes s’enfilessin sobre les passeres, envaint les mateixes i
dificultant l’accés dels vianants, especialment als de mobilitat reduïda. Érem
conscients que si no en posàvem una altra al mig els cotxes podien enfilar-s’hi
igualment, però si l’ha hi posàvem llavors la gent amb cotxets o cadires de rodes no
podien passar fàcilment.
La solució a l’incivisme circulatori és, com en tots els casos d’incivisme, que es
compleixin les normes, en aquest cas les de circulació.
La mesura dissuasòria és posar multes a les persones infractores. Aquesta mesura
només és efectiva en el moment en què els agents poden passar a fer el control
d’aparcament, entendran que amb dos agents per torn és molt difícil tenir sempre un
agent a cada entrada de carrer per controlar els conductors incívics i poc respectuosos
amb les normes de convivència. Tot i així es faran més controls dels llocs
d’aparcament. “
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PELS MOTIUS PELS QUALS ELS
TREBALLADORS DE LA BRIGADA FAN FEINES PER A GUSAM.
La regidora Sra. Castillo formula la següent:
“Ates que la deixalleria municipal és un servei mancomunat entre els ajuntaments
d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, gestionat per l’empresa
municipal GUSAM SA.
Entenent que és una empresa que ha de tenir uns rendiments i uns treballadors
propis.
Atès que es tracta d’una empresa municipal, que segons diu a la seva pàgina web
“delega en equips tècnics i jurídics externs la realització de cada un dels projectes, i la
seva contractació es realitza segons els procediments d’obligat compliment de
publicitat i concurrència i els establerts en les normatives internes de la pròpia
empresa”.
Segons aquesta descripció, GUSAM hauria de contractar temporalment algú per a fer
determinades obres i serveis seguint criteris regulats per normativa.
Atès que entre els dies 12 i 27 de novembre membres de la Brigada Municipal varen
realitzar feines de reparació i manteniment d’unes baranes a la zona dels contenidors
de la deixalleria, aportant també el material necessari.
_____
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Atès que des del Consistori s’està seguint una política de no substitució de les baixes
del personal i en especial de la Brigada per tal de reduir despeses, però que sempre
des del Partit dels Socialistes hem defensat que estaríem d’acord si no afectava al
desenvolupament de les seves tasques diàries.
Atès que des de la regidoria s’ha defensat multitud de vegades que hi ha una llista
interminable de feines que ha de fer la Brigada Municipal i que les van fent en funció
de les urgències.
Per tot això, preguntem a l’Equip de Govern:
Si per aquestes feines l’Ajuntament emetrà una factura a GUSAM pels serveis
realitzats i quin serà el seu desglós i l’import, així com el per què GUSAM no ha
contractat a cap ferrer del poble per poder dur a terme aquesta actuació.
D’altra banda, quines feines s’han deixat de fer de la tasca diària per atendre aquesta
incidència de la deixalleria.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Tal
com molt bé diu Sra. Castillo l’ajuntament segueix la política imposada des del Govern
Central de no substituir les baixes que es produeixen dins el personal.
També és veritat que la Brigada té una llista interminable de feines que es procuren fer
el més aviat possible dins les nostres possibilitats i amb el personal que tenim.
També és veritat que el personal de la brigada municipal, en concret el ferrer amb un
ajudant, va estar treballant a la deixalleria gestionada ara per l’empresa municipal
GUSAM i mancomunada amb els Ajuntament de St. Iscle de Vallalta i d’ Arenys de
Mar.
El 20 de juny del 2012 els membres de la Comissió creada per formalitzar el conveni
entre els tres ajuntaments per fer l’encomana de la concessió de la deixalleria a
l’empresa GUSAM es van trobar i van decidir que les brigades municipals dels tres
municipis farien la posta a punt de les instal·lacions abans de començar la nova gestió
i que a més participarien en les obres de millora de la deixalleria.
Es va plantejar fer una neteja a fons, reparar els elements de protecció dels molls i la
pintura de les instal·lacions.
L’Ajuntament de St. Iscle ja ha fet la seva part, l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha fet
una part i li queda una part de pintura, per tant no és d’estranyar que part de la nostra
feina, degut com ja he dit al poc personal que tenim, s’hagi anat efectuant al llarg dels
últims temps, estan ja la deixalleria gestionada per l’empresa municipal GUSAM.
Per tant, la brigada no ha deixat de fer cap tasca diària perquè aquesta ja estava a la
llista de feines per fer.
Quan ens ha costat a l’ajuntament les feines que ha fet la brigada pel manteniment de
la deixalleria? Doncs hauria de sumar què val un endoll, què val el que s’ha gastat de
soldadura per soldar les baranes que hem soldat i què val la pintura que hem fet servir
per pintar les baranes i el poste de la porta d’entrada, ja que el ferro ha sigut reciclat
dels antics cartells del `pla Zapatero.
Una informació que vostè no ha mencionat a la seva pregunta i crec que és bo que
quedi reflectida és que el terreny de la deixalleria és propietat del municipi d’Arenys de
Munt i la instal·lació va ser comprada en un 68% per l’Ajuntament d’Arenys de Mar i en
un 32% per l’Ajuntament d’Arenys de Munt quan es va signar el primer conveni el 23
de maig del 2000, mantenint aquest mateix percentatge quan l’any 2001 es va ampliar
les instal·lacions.”
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13. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ
PER A LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA A LA
CONVOCATÒRIA DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
2013-2016.
El regidor Sr. Sánchez formula el següent:
“Vist que el Govern de la Generalitat ha donat llum verd a la convocatòria del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya 2013-2016, publicada al DOGC núm. 6263, de 28 de
novembre de 2012.
Atès que aquesta convocatòria del PUOSC compta amb una dotació inicial de 200
milions d’euros del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i espera
ampliar-la a més de 400 amb les aportacions que les diputacions catalanes han de fer
al programa.
Atès que actualment ja disposem d’una subvenció PUOSC per a la urbanització
superficial de la Riera per un import de 650.000€ i que es pot complementar amb una
nova sol·licitud d’ajut.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 23 de gener.
Demanem al govern municipal que sol·liciti subvenció PUOSC per a cofinançar el
projecte d’urbanització superficial de la Riera.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que, en tot cas,
tindran en compte aquesta petició.
14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ
PER A LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA A LA
CONVOCATÒRIA FEDER CATALUNYA 2007-2013 EIX 4.
La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent:
“Vist que s’ha publicat al DOGC núm. 6239 de 24.10.2012 la nova convocatòria dels
eixos 2 i 4, mitjançant l’Ordre GRI/320/2012 de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’ha obert la
convocatòria per presentar sol·licituds.
Vist que en la convocatòria anterior de FEDER Eix 4 es van atorgar subvencions com,
per exemple, 160.106 euros per al projecte de “desenvolupament comercial i turístic
d’Avinyó”, o 249.000€ al projecte “d’ordenació de l’espai públic a la cantonada dels
passejos Sabadell i Catalunya” de Blanes, o 300.000€ al projecte de “regeneració
urbana del nou eix comercial” de Mataró.
Atès que a la convocatòria actual el projecte d’urbanització superficial de la Riera
també es pot enfocar com a “regeneració urbana de l’eix comercial” i, d’aquesta
manera, encaixar en l’eix 4 “Desenvolupament sostenible local i urbà”, eix que està
dotat amb 3.655.000€ per al conjunt de Catalunya.
Vist que el termini per presentar sol·licituds d’ajut finalitza el proper 19 de desembre.
Demanem al govern municipal que sol·liciti fons europeus FEDER per a cofinançar el
projecte d’urbanització superficial de la Riera.”

_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que en tot cas ja
està demanat, perquè si avui haguessin començat no arribaríem a temps, el dilluns a
Junta es passa la petició i ja està feta la documentació.
Per donar més amplia resposta als dos precs, diu que vol explicar que s’està treballant
en el projecte d’urbanització superficial de la Riera, es fa una comissió cada dijous i
que ell presideix i a la que van serveis jurídics, intervenció i arquitectes, s’està
treballant en una proposta que té diversos eixos per a veure com es finança i es
paguen les obres.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI LA PLANTA DE
BIOMASSA FORESTAL UBICADA A ARENYS DE MUNT TAMBÉ DISPOSA
DE LLICÈNCIA PER A TRACTAR LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE LA
RECOLLIDA DE BROSSA PORTA A PORTA.
La regidora Sra. Vila formula la següent:
“Vist que l'expedient de la Planta de tractament de biomassa forestal i d'elaboració de
compost, està obert des de ja fa anys.
Vist que hi ha informes de l'Agència de Residus de Catalunya, de l'ACA, del
Departament de Medi Ambient, d'auditories, i aprovacions per part d'anteriors equips
de govern i de l'actual.
Atès que l'equip de govern ha mostrat interès en impulsar l'empresa privada Reciclatge
Vegetal Viñals, S.L., aportant-hi la fracció orgànica de les escombraries d'Arenys de
Munt, i li ha donat la llicència per a portar a terme la seva activitat.
Demanem a l’Equip de Govern que ens informi si l'esmentada llicència contempla que
l'elaboració de compost es podrà fer, a més de residus vegetals, amb fems i purins,
fracció orgànica de residus municipals, fangs de depuradores urbanes, fangs
industrials i altres residus orgànics industrials (inclosos subproductes animals no
destinats a consum humà). Demanem una resposta concreta sobre si la llicència
d’activitat permet elaborar compost amb el conjunt de materials acabats d’esmentar.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “Per
crear i iniciar l’activitat de l’empresa RECICLATGE VEGETAL VIÑALS SL, des de l’any
2005 s’han tramitat diferents expedients els quals l’Ajuntament i els diferents
departaments de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona n’han informat i aprovat:
expedient urbanístic, expedient d’activitats i expedient d’obres.
Respecte al certificat de compatibilitat urbanística, l’ajuntament va requerir a
l’empresa, un cop comprovat que l’activitat era compatible amb el planejament vigent:
1. Que per a la implantació de l’activitat calia garantir el subministrament d’aigua
de pou no procedent de la xarxa general, així com que el subministrament elèctric
necessari per la maquinària que si hagués d’instal·lar.
2. Que caldria valorar si l’actual accés a la finca des de la carretera de Torrentbó
reunia l’amplada i condicions de ferm adequades pels vehicles de càrrega i
descàrrega vinculats a l’activitat.
3. La tramitació d’un pla especial que justifiqués la finalitat del projecte, valorés
l’impacte ambiental i adoptés les mesures respectuoses per l’adaptació
topogràfica, tractament de l’accés i la integració paisatgística de les instal·lacions.
El març 2006: Reciclatge Vegetal Viñals, S.L. presenta documentació del Pla Especial.
L’ajuntament informa al respecte sol·licitant que es tramiti un nou document que
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subsani les deficiències observades en la documentació aportada, abans de procedir a
l’aprovació inicial del Pla Especial.
En data juny 2006, amb la nova documentació del Pla especial aportada l’ajuntament
resol l’aprovació inicial del Pla Especial i es sol·liciten informes als departaments de
Medi Ambient i Habitatge, Agricultura, Ramaderia i Pesca i a la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
L’octubre del 2006 el Ple resol l’aprovació provisional del Pla Especial i ho tramita a
Urbanisme.
L’agost de 2006 es rep informe favorable del Dpt. Agricultura, Ramaderia i Pesca. I
durant l’any 2007 i 2008 es reben els informes favorables, que sol·liciten el compliment
d’algunes condicions, de la Direcció General Arquitectura i Paisatge, la Direcció
General de Carreteres, de l’Agència de Residus, del Dpt. de Medi Ambient i de l’ACA
de la Generalitat de Catalunya i del Servei de Carreteres de la DIBA.
El 05-06-08: el Ple de l’Ajuntament aprova provisional del text refós (que incorpora les
condicions que les diferents administracions havien requerit) i es tramita a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Finalment el 04-06-09: el Ple aprova provisionalment el Text Refós del Pla Especial
Urbanístic i tramet còpia a Urbanisme.
I el 16-07-09: acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que aprova
definitivament el Text Refós del Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la instal·lació
d’una planta de tractament de la biomassa forestal al paratge Fondo del Corral. Es
publica al DOGC núm. 5513, de 25-11-2009.
Pel que fa a l’expedient d’activitats, l’agost del 2005 l’empresa va sol·licitar a
l’ajuntament la llicència ambiental de planta de tractament de biomassa forestal i
d’elaboració de compost i terres vegetals per a jardineria i agricultura, a activitat de
l’annex II.1 L’Ajuntament va requerir a l’empresa la presentació del Pla especial i va
suspendre la tramitació d’aquest expedient, fins a l’aprovació definitiva del Pla Especial
especificat en el certificat de compatibilitat urbanística de referència.
El 17-10-06 es presenta projecte tècnic per a la planta de compostatge i complementa
la documentació en data de 07-06-07.
El 02-07-07 l’ajuntament acorda trametre la documentació, expedient núm. 48/05 de
sol·licitud de llicència municipal ambiental de planta de tractament de biomassa
forestal i d’elaboració de compost i terres vegetals per a jardineria i agricultura, a
instància de l’empresa RECICLATGE VIÑALS, SL, al Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui emès el preceptiu informe.
El 09-10-07 el Departament de Medi Ambient informa que la documentació presentada
no és suficient.
Un cop complimentada la informació i presentada es tramet de nou al Departament de
Medi Ambient, que informa favorablement el març de 2008.
El mes de maig de 2008 es notifica als sis veïns cadastrals de la tramitació de
l’expedient.
El 02-06-08: la Junta de Govern Local suspèn la tramitació de l’exp. 48/05 fins a
l’aprovació del Pla Especial del sector.
El 03-08-09: la Junta de Govern Local, vist l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (16-7-2009) d’aprovació definitiva del pla especial
urbanístic de la planta de tractament de biomassa forestal, acorda aixecar la suspensió
de la tramitació de l’expedient municipal de sol·licitud de llicència ambiental municipal
48/05, i continuar amb la tramitació de l’expedient de sol·licitud de llicència ambiental
de l’activitat de referència.
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17-08-09: la Junta de Govern Local fa proposta de concessió de llicència ambiental, tot
informant que, en cap cas aquesta serà suficient per tal de posar en funcionament
l’activitat, per haver de donar compliment a tot allò que s’especifica en la corresponent
proposta de concessió.
05-10-09: la Junta de Govern Local eleva a definitiva la proposta de data 17-08-09 i
recorda als promotors de l’activitat que aquesta ha de romandre suspesa fins a
l’aplicació de les mesures correctores i l’informe favorable de l’ECA (Entitat
Col·laboradora de l’Administració).
06-10-11 es presenta al registre municipal l’informe del control ambiental inicial
realitzat per una Entitat ambiental de Control (ECA) el 26 i 27 de setembre de 2011,
amb el resultat de FAVORABLE sense incidències. (TÜV Rheinland Ibèrica Inspection
Certificacion e Testing, S.A., número d’expedient 33200452).
24-10-11: entra per registre escrit de l’Oficina de Gestió Ambiental verificada de
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
referent al control inicial de l’activitat, amb còpia de l’acta de control realitzat per l’ECA,
per tal que l’Ajuntament continuï la tramitació administrativa.
20-02-12: la Junta de Govern Local autoritza el funcionament de la planta de
tractament de biomassa forestal i d’elaboració de compost i terres vegetals per a
jardineria i agricultura en el paratge anomenat fondo del Corral, en base a la petició de
la societat Reciclatge Vegetal Viñals, sl, segons expedient municipal 48/05 en base al
control inicial ambiental realitzar per l’EAC-005-01 TUV Rheinland, amb resultat
favorable sense incidències, i l’informe emès pels Serveis d’Enginyeria Municipals.
També informa el proper control ambiental periòdic s’haurà de fer cada quatre anys,
d’acord amb l’art. 71 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats.
- L'empresa Reciclatge Vegetal Viñals SL, des del 6/10/2011, té llicència ambiental
com a planta de tractament de la biomassa forestal i d'elaboració de compost de terres
vegetals per a la jardineria i agricultura. Activitat classificada com a annex II.1, codi
10.7 . EL Codi 10.7. correspon a instal·lacions per a la valorització de residus no
perillosos, amb una capacitat superior a 100.000 tones per any. Amb aquesta llicència
la planta està autoritzada a gestionar residus vegetals i altres residus com dejeccions
orgàniques-fems i purins-, fracció orgànica de residus municipals, fangs d'estacions
depuradores urbanes, fangs industrials i altres residus orgànics industrials sense que
hi hagi inclosos subproductes animals no destinats a consum humà perquè l’empresa
hi va renunciar.
-Que el control ambiental inicial de l'activitat realitzat el setembre del 2011 per
una empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, el resultat fou FAVORABLE
sense incidències.
- La llicència d’activitat d’aquest tipus d’activitat classificada com a annex II.1, codi
10.7 (Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat
superior a 100.000 tones per any)) li correspon al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
- Que en l’informe emès pel Departament de Medi Ambient, ja s’indica que en la
llicencia per a valorització de residus tipus V83 NO estan inclosos residus perillosos
com materials adsorbents, carbó actiu, llots calcaris, llots d’efluents amb crom, cendres
i escòries de forn, escòries no tractades,...)
Que l’Equip de Govern no ha mostrat interès en impulsar l’empresa privada Reciclatge
Vegetal Viñals sinó que ha mostrat interès en aportar-hi la nostra fracció orgànica del
porta a porta ja que això podria suposar un estalvi de més de 100.000 €.
_____
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- L’ajuntament treballarà perquè aquesta Planta funcioni tal i com estableix la
normativa al respecte, amb els seus controls periòdics, els quals l’empresa està
obligada a seguir. I en el cas que es comprovi qualsevol incompliment i/o incidència al
medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, hauran de ser subsanades o es
paralitzaria l’activitat en funció del grau de la incidència.”
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI L’AJUNTAMENT HA
AUTORITZAT LA PAVIMENTACIÓ D’UN CAMÍ PARTICULAR PARAL·LEL AL
TORRENT D’EN PUIG PER SOBRE LA CARRETERA DE TORRENTBÒ.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent:
“Atès que el govern municipal ha anunciat la seva voluntat que una nova empresa
pública municipal gestioni en el futur les escombraries urbanes d'Arenys de Munt.
Atès que també han anunciat la fracció orgànica de les deixalles urbanes es portaran a
la planta de tractament de biomassa existent al terme municipal d’Arenys de Munt per
a l'elaboració de compost, fent que es prevegi un augment important de circulació de
camions
Vist que l'accés a l'esmentada planta té lloc per un camí particular paral·lel al Torrent
d'en Puig.
Preguntem a l’Equip de Govern si han donat autorització a l'empresa Reciclatge
vegetal Viñals, S.L. per a què puguin asfaltar el camí particular, des de la carretera de
Torrentbò fins a la planta, i si els propietaris d'aquest camí en són coneixedors.
En cas que sigui afirmatiu, si tenen previst fer un control exhaustiu del compliment de
totes les condicions imposades pels diferents organismes competents, com ara
talussos, marges i zones de policia.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon dient que
s’estalviarà la cronologia i té molt a veure la resposta amb la mateixa. No es tracta
d’un camí particular, sinó, com li han dit els Serveis Tècnics, d’un camí cadastral públic
i que en el projecte es donava autorització per fer uns trencalls i pavimentar l’entrada i
al final, tot allò per donar compliment al que determinava l’ACA en el seu informe del
Pla Especial. Es faran els controls que determina la normativa vigent.
17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ ES COL·LOQUI UNA ESTORA
O SIMILAR A L’ENTRADA DE L’ESCOLA SANT MARTÍ.
El regidor Sr. Planas formula el següent:
“El passat dia de les eleccions autonòmiques membres del Grup Municipal van estar a
la entrada de l’escola San Marti i vàrem detectar que just a la porta tothom relliscava,
entre el esglaó d’entrada i l’entrada. Això té fàcil solució posant algun tipus d’estora o
el que es cregui convenient.
Prec: Per part del Grup Municipal del Partit Popular demanem que es faci una actuació
per evitar mals majors.“
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu que no en tenia
constància, ni de queixes de mestres, ni de pares i mares, tot i que fan reunions, però
en pren nota, es mirarà i es prendran les mesures oportunes.
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18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ ES POSI MAJOR
ENLLUMENAT ALS VOLTANTS DEL NOU PAVELLÓ.
El regidor Sr. Planas formula el següent:
“Exposició: Per part del Grup Municipal del Partit Popular demanem que hi hagi més
il·luminació als voltants del pavelló nou, concretament la zona que dóna a la carretera,
al detectar que la gent fa esport corrents als voltants, i quan es fosc no els veus fins
que no estàs al costat. Creiem que és un perill per la seguretat dels joves que estan
practicant esport i nosaltres creiem que de fàcil solució.
Prec: Demanem que es pugui fer una actuació per la millora d’il·luminació de la zona
afectada.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Actualment en aquesta zona està encès un 33% de les llumeneres del camí (1 encesa
i 2 apagades). Si es vol canviar al 50% seria necessari fer un estudi de la viabilitat
econòmica ja que s’ha d’entendre que en aquella zona tenir tots els fanals encesos
suposa un cost que l’ajuntament no pot assumir tenint en compte la poca afluència de
públic que hi ha. No obstant això, estem estudiant la possibilitat de què els fanals
s’encenguin per detecció de moviment.”
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LES PREVISIONS
D’INVERSIÓ A L’ESCOLA SANT MARTÍ.
El regidor Sr. Planas formula la següent:
Pel Grup Municipal del Partit Popular volem traslladar a l’Equip de Govern que si es
podria fer algun tipus d’inversió per millorar l’estat actual de l’escola San Martí, creiem
que a més de les actuacions diàries o manteniment diari es tindria que modernitzar i
adaptar zones de l’escola per treure més profit de les instal·lacions.
Pregunta: Tenen previst fer alguna inversió a llarg o curt termini? A curt termini, quina
serà la data i que es farà?“
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, respon que en primer lloc
al pressupost pel 2013 no hi ha partides per inversió i, en principi, no n’hi ha previstes
cap, però es fan les tasques de manteniment necessàries durant tot l’any.
20. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL PRIMER EQUIP DE FUTBOL DEL
POBLE.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular fa uns dies un grup de joves del poble ens varen
traslladar les seves inquietuds. És referent al primer equip de futbol d’Arenys de Munt,
ens comentaven que l’equip ha desaparegut aquest any, i que no saben perquè,
perquè justament ells estarien interessats en tirar endavant aquest projecte del primer
equip fins que des de les categories inferiors es vagin promocionant els nois que
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jugaran a la primera plantilla d’aquí uns anys. També col·laboraran amb les categories
inferiors per fer una cantera sòlida, i que garanteixi el relleu generacional.
Pregunta: Per tot l’exposat, és cert que el primer equip de futbol del poble no es
actualment en competició? Tenen coneixement que això sigui cert? En cas de ser cert,
coneixen els motius que han portat aquesta situació? Estarien disposats a corregir
aquesta situació, tenint en compte el projecte d’aquest grup de joves?”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “El club ja ens en va
informar en el seu moment quan ens van presentar el seu pla d’actuació pels propers
anys. Tenien la voluntat de sacrificar el primer equip, que era econòmicament
insostenible, ja que s’emportava gran part del pressupost total de l’entitat. La pretensió
era de dedicar els recursos que es poguessin estalviar amb l’equip a formar jugadors
de les categories inferiors i augmentar els equips base dins un pla molt ambiciós i
impecablement elaborat pels propers anys.
Afegir que el club de futbol 11 d’Arenys de Munt compte amb un pre-benjamí, dos
alevins, dos infantils, dos juvenils i dos equips de veterans. Aquell del poble que vol
jugar a futbol té l’oferta necessària, això sense comptar amb el futbol sala que amplia
encara més aquesta opció.
Però senyor regidor del PP, cal tenir present que en tot cas es tracta d’una entitat
d’Arenys de Munt i no d’una àrea de l’Ajuntament.
La voluntat de l’ajuntament és no immiscuir-nos en allò que s’autoregula perfectament,
que ja funciona i que en tot cas cadascú sap com regular-s’ho per funcionar millor.
Seria bona idea que els nois que s’han interessat per fer un primer equip de futbol es
dirigissin al club i segur que trobarien formes per entendre’s.”
21. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Rabasseda demana un aclariment sobre la pregunta de la pavimentació
del camí per part de Viñals, ja que s’ha parlat d’un tema estrella, però només és un
tema que es parla al poble i per això demana transparència. Han preguntat que el
camí no és particular i en la resposta li han dit que és públic.
El regidor Sr. Molons diu que és un camí cadastral i, per tant, públic.
La regidora Sra. Castillo diu que li consta que s’ha fet molta part del projecte de l’aula
d’adults i pregunta perquè no es gestiona per GUSAM i comenta que també li han
preguntat per què s’atura el repetidor.
El regidor Sr. Galceran diu que investigarà sobre el repetidor.
La regidora Sra. Flores diu que, el tema de l’aula cultural, està tot muntat de cara a la
seva gestió per GUSAM. La Sra. Flores diu que està previst que el curs 2013-2014 ja
es gestioni a través de GUSAM.
La Sra. Castillo insisteix en saber la data i la regidora Sra. Flores li contesta que serà
al setembre de 2013.
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El regidor Sr. Planas diu que el Sr. Galceran li diu que hi ha coses que funcionen i que
ell no se n’ha assabentat molt bé i pregunta què vol dir.
El regidor Sr. Galceran diu que hi ha coses que funcionen i l’Ajuntament no s’hi ha de
ficar i ha volgut fer una metàfora respecte del PP i Catalunya.
El regidor Sr. Molons diu que investigarà si és un camí públic o privat.
El regidor Sr. Rabasseda pregunta si l’Ajuntament ha donat permís per asfaltar tot el
camí.
El regidor Sr. Molons diu que no, que només un tros del mateix i alguns ressalts per
pas d’aigua.
Per acabar, el Sr. Alcalde desitja bones festes a tothom.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores i deu minuts del dia esmentat al
començament, de la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.
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