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ACTA NÚMERO 1/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia disset de gener de dos mil
tretze, 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.
La regidora N’Elena Navarro i Sanchís està arribant i s’incorporarà al Ple en quan
pugui.
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. 21 PRECS I PREGUNTES, pàg. 32, hi ha un error en la intervenció
del regidor Sr. Rabasseda, on diu: "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."
Hauria de dir: "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, perquè molts veïns recordem la pudor de
l'abocador que hi havia fa més de vint anys a la carretera de Torrentbò, i per això
demana transparència i que s'expliqui en el Ple. A la pregunta dèiem que el camí era
particular i en la resposta ens han dit que és públic, per això demanem l'aclariment."
Per part de la Sra. Castillo, del grup PSC, s’inclou una esmena a l’acta, en el punt 21
PRECS I PREGUNTES, pàg. 32, ja que cal afegir, a continuació d’on diu: ”La regidora
Sra. Flores diu que, el tema de l’aula cultural, està tot muntat de cara a la seva gestió
per GUSAM.” Cal afegir: “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.”
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA I ADHESIÓ AL MODEL DE
DIPUTACIÓ DE LES ORDENANCES SOBRE LA INTERVENCIÓ
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MUNICIPAL AMBIENTAL, LA SEGURETAT I SALUT PÚBLICA I LA
D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la proposta de
la Comissió Informativa següent:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 18-10-12 va aprovar provisionalment les
ordenances SOBRE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, LA SEGURETAT I
SALUT PÚBLICA I SOBRE INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES, amb adhesió als models redactats per la
Diputació de Barcelona, els quals van ser aprovats definitivament i publicats al BOP de
15-07-11.
Vist que a aquest acord se li ha donat publicitat des del web i tauler municipals i al
BOPB de data 31-10-12.
Vist que la promulgació de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de la Llei 5/2012, de 20
de març i de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dictades amb posterioritat a l’aprovació de
les ordenances models de Diputació de Barcelona, han provocat que aquesta adaptés
ambdós textos, els quals es van publicar al BOP el 19-10-12.
Considerant que els nous textos, respecte a la intervenció administrativa municipal en
l’autorització ambiental de les activitats de l’annex I de la LPCAA, contenen
peculiaritats sobre els informes preceptius, els controls periòdics i la revisió de les
llicències ambientals; i també regula especialitats en relació als controls dels
espectacles públics i de les activitats recreatives, sense obviar el paper que s’ha
atorgat als col·legis professionals competents per raó de la matèria, perquè puguin
exercir funcions de comprovació i verificació documental prèvies, a les que exerceixen
els ajuntaments.
Considerant que aquesta revisió s’ha aprofitat, també, per incorporar, davant l’aplicació
de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, un annex que conté una relació
d’activitats i instal·lacions on necessàriament hauran d’intervenir els tècnics
municipals, en l’exercici de la competència municipal en matèria d’incendis, annex que
ha estat fruit del consens de tècnics de més de 120 municipis de tota Catalunya i ha
estat verificat, corregit i validat per la Direcció General de Prevenció i Extinció
d’Incendis de la Generalitat de Catalunya, a instàncies de la Direcció de Serveis
Jurídics d’aquesta Diputació; simplificant-se els tràmits; unificant-se els criteris i
constituint-se una base imprescindible per implementar els formularis i els
procediments electrònics permetent la consegüent implantació de la Finestreta Única.
Que aquests canvis no suposen una modificació substancial i
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els models de les ordenances SOBRE LA
INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, LA SEGURETAT I SALUT PÚBLICA I
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SOBRE INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES que Diputació de Barcelona va aprovar l'11-10-12 i es van publicar al
BOP el 19-10-12, en substitució dels aprovats en data 15-07-11, adherint-nos als
mateixos.
Segon.- Que es doni publicitat del present acord al BOP, al tauler d’edictes i al web
municipal; l’entrada en vigor dels esmentats textos al municipi es produirà a l’endemà
de la publicació.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu, en relació amb aquesta proposta,
que seria difícil no adherir-se a la proposta que fa la Diputació. Ens vam adherir a la
proposta d’octubre de 2012, però desprès s’ha publicat una modificació i llavors i ara
votarem a favor.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Ja en el Ple del mes
d’octubre van votar a favor de l’adhesió a les ordenances tipus de la Diputació i
d’aquesta manera adaptar-nos a la Normativa europea.
Seguim sent coherents i hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA
MILLORA URBANA DE LA UA 16 “RIERA SOBIRANS”.

ESPECIAL

DE

El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se aprovat inicialment, en data 18/05/11, el Pla Especial de Millora Urbana de
la UA16 Riera de Sobirans d’iniciativa privada, redactat per l’arquitecte Xavier
Llistosella i Vidal, al qual es va presentar una al·legació en data 12/07/11, dins el
període d’exposició pública, per part dels senyors Mario Sánchez Ródenas i Núria
Serra i Fernàndez i el text va ser informat desfavorablement per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en resolució de 27/10/2011.
En data 15/12/11 el Ple de l’Ajuntament va acordar la presentació de recurs previ
davant a la via contenciosa contra la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme,
que va ser retirat, a petició del promotor del Pla Especial, pel Ple de data 19/07/12.
Atès que es va presentar, per part del promotor del PE, el document de modificacions
del Pla Especial de Millora Urbana de la UA16 Riera de Sobirans en el qual s’havien
inclòs les determinacions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de data 27/10/11, la qual cosa va originar la retirada del recurs previ
formulat pel Ple de l’Ajuntament.
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Vist que l’aprovació de les modificacions es va comunicar a tots els interessats, sense
que hagin presentat cap altra al·legació i que en data 29/10/12 es va demanar nou
informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme, el qual ha estat emès en data 13/12/12
de forma favorable.
Considerant que per la tramitació de l’expedient s’ha donat compliment al que
determinen: l’article 70 en relació als articles 65 i 66, articles 72, 73 i 74 i articles 81, 85
i 87 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme i article 90 en relació als articles 84 a 89 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Considerant que l’Ajuntament d’Arenys de Munt té competència per a l’aprovació de
figures de planejament derivat i que és el Ple l’òrgan competent per l’aprovació
definitiva, segons determina l’art. 52.2 c) 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.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla Especial de millora urbana de la Unitat
d’Actuació núm. 16 Riera Subirans, promogut pel senyor Francesc Xavier Mora
Rossell, redactat per l'arquitecte senyor Xavier Llistosella i Vidal, el qual ha estat
informat favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data
13/12/12.
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la documentació
tècnica i administrativa completa de la present tramitació, d'acord amb el que disposa
l'article 88 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
Text Refós de la Llei d'Urbanisme, als efectes d'informació, coordinació i arxivament,
com a condició prèvia a la publicació del present acord d'aprovació definitiva i de la
normativa d'aquest Pla de millora urbana al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones, propietaris i/o societats afectats per
aquesta tramitació, al tècnic redactor i a la persona que ha presentat l’única al·legació
en el període d'informació pública.
Quart.- Disposar la publicació d'aquest acord d'aprovació definitiva i de la normativa
d'aquest Pla de millora urbana al BOP i al tauler d’edictes de la corporació.”
El regidor Sr. Molons explica que potser els que ens escolten no sabem de què
parlem: es parla de la zona al voltant de Can Tustets, a la Riera de Subirans i com s’ha
d’edificar per dissimular l’edifici tant alt que existeix. El problema es va generar per
aquest tema i ara ja s’ha resolt.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que aquest tema ja s’ha tractat en
diverses ocasions en el Ple, fins i tot va originar un recurs previ que desprès es va
retirar; és un pla d’iniciativa particular i que permet 166 habitatges, que ja es veurà
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quan es desenvoluparà. Valoren positivament també que en aquest Pla es recomanen
plans d’eficiència energètica, però a ells els agradaria la modificació del Pla General i
s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Finalment, desprès
de fer les modificacions que es demanaven, desprès que no hi hagi hagut cap
al·legació i amb els informes favorables de la Comissió Territorial d’Urbanisme, així
com la dels serveis tècnics de l’Ajuntament, votarem a favor.”
El regidor Sr Planas, en nom del grup PP, diu que ho veuen favorablement, tant el
tràmit con les actuacions i hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons diu que agraeix els vots i diu que la regidoria i el govern s’alegra
pels promotors particular ja que el tràmit ha estat llarg per un tema de criteris estètics
de la Comissió d’Urbanisme i ara ens felicitem per aquesta aprovació definitiva.
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 CREACIÓ DEFINITIVA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE
RESPONSABILIAT LIMITADA L’ALOC I NOMENAMENT DE CONSELLERS.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la proposta de
la Comissió Informativa:
“Vist que per acord plenari de data 15/11/12, es va aprovar inicialment la creació de la
societat mercantil, de capital íntegrament municipal amb forma limitada per a la gestió
dels serveis de recollida d’escombraries i manteniment de l’enllumenat, així com els
estatuts de la mateixa i es va obrir un tràmit d’informació pública.
Vist que, durant el període d'informació pública, no s'ha presentat cap al·legació ni
suggeriment.
Vist que segons l’objecte social previst la societat municipal ha d’organitzar, gestionar,
explotar, controlar i prestar els serveis públics ambientals entre els que es troba la
deixalleria que, actualment es presta per la societat de capital íntegrament públic
GUSAM SA d’acord amb el contracte programa subscrit el 29/08/2012.
Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 201 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (per remissió de
l'article 212.5 del mateix Reglament) és l'aprovació definitiva per part del Ple municipal.
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Examinat l’informe de secretària núm. 2/13, es proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil ALOC SERVEIS
AMBIENTALS SL, amb un capital social de 3.000,00 euros, per a la prestació dels
serveis públics de recollida d’escombraries, manteniment de l’enllumenat i deixalleria.
Segon.- Aprovar definitivament els Estatuts pels quals es regirà la societat esmentada,
els quals es publicaran íntegrament al BOP, al tauler d’edictes i al web municipal.
Tercer.- Nomenar membres del Consell d'Administració de la societat ALOC SERVEIS
AMBIENTALS SL per un període fins a final de legislatura dels regidors següents i
membres de partits:
- En Josep Manel Jiménez i Gil, alcalde
- Na Sílvia Vázquez i Marquès, pel grup CUP
- Na Jèssica Flores i Travesa, pel grup CUP
- N’Alfons Molons i Antius, pel grup CIU
- N’Elena Navarro i Sanchís, pel grup CIU
- N’Antònia Vila i Paituví, pel grup ERC
- N’Àngels Castillo i Campos, pel grup PSC
- En Jordi Fajardo i Muñiz, pel grup PP
Quart.- Facultar àmpliament l'alcalde d'aquest Ajuntament per atorgar tots els
documents públics i privats que siguin necessaris per executar els acords anteriors,
inclosa la facultat de dur a terme les actuacions que siguin necessàries, fins a obtenir
la inscripció de la societat al Registre mercantil.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’ha iniciat un procés de municipalització de serveis
públics com l’abastament d’aigües, la deixalleria, l’escola bressol i la neteja d’edificis
públics.
S’ha vist que la gestió pública directa permet: abaratir els costos, augmentar en la
qualitat d’aquests serveis i, en el cas que hi hagi beneficis, reinvertir-los en el propi
municipi.
Donat que a mitjans del 2013 finalitzen els contractes de l’enllumenat públic i de la
recollida de residus s’ha demanat el corresponent estudi de viabilitat de la prestació
d’aquests serveis a través de l’empresa pública. Aquest estudi confirma que la forma
més econòmica de prestació d’aquests serveis és a través de l’empresa pública.
Donat que portar a terme la gestió de tots aquests serveis requereix més recursos
tècnics, personals i materials es proposa la creació de l’ALOC S.L, la qual ens permet
tenir una empresa pública especialitzada en temàtica ambiental.
Així des de l’ALOC es gestionaran els serveis de deixalleria, enllumenat públic i
recollida de residus.
S’estructura com una societat limitada amb el capital 100% de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt. El màxim òrgan de l’empresa és la Junta General que està constituïda pel Ple
de l’ajuntament i el Consell d’Administració que està composat per 10 vocals, dels
quals 5 formaran part del govern municipal i els altres cinc es repartiran entre els grups
municipals de l’oposició i veïns de la vila. La intenció és que el Consell estigui al
màxim representat per totes les opcions i de cara al proper Consell de Mediambient
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s’obrirà la convocatòria perquè les persones interessades en formar part d’aquest
Consell puguin presentar-se a les dues places guardades per veïns.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Al ple del dia 15 de
novembre de 2012 l'equip de govern ens planta per urgència un punt a l'ordre del dia
per a la constitució d'una nova empresa pública anomenada Aloc, SL.
La perplexitat va ser majúscula per part de l'oposició. Pensem que un tema d'aquesta
magnitud no s'hauria d'haver “amagat” fins al mateix dia del ple! Tornem al mateix
tema reiteratiu des que van començar a governar: els falla la comunicació i les formes.
Ja saben que no ens agrada el nul consens que fan amb l'oposició sobre temes
cabdals per al poble; consensuar implica dotar de transparència el tema sobre el qual
treballes i això nosaltres ho considerem prioritari per a què els afers municipals siguin
el més transparents possible.
Avui porten a ple la creació definitiva d'ALOC, SL. Pensàvem que potser durant
aquests dos mesos algú de l'equip de govern s'hauria llegit els estatuts de l'esmentada
societat i veuria el munt de faltes d'ortografia que s'hi poden trobar. N'hi ha moltes,
producte d'una mala traducció del castellà i fins i tot hi ha una petita errada en l'import
del capital social; escrit en lletres posa tres-mil deu euros i en números posa 3000,00
€.
Però més enllà de la qüestió lingüística (que reitero, no s'hauria d'acceptar en un
document municipal) hi trobem detalls que no ens acaben d'agradar. En la composició
del Consell d'Administració no s'especifica com es repartiran els cinc consellers entre
els grups municipals de l'oposició i veïns. Ni tampoc com se seleccionaran aquests
veïns o veïnes. Per tal que la tria d'aquests sigui el més clara i transparent haurien de
poder facilitar a la població la possibilitat de presentar-s'hi voluntàriament.
Un dubte que se'm planteja és qui forma part de la Junta General, però en la seva
exposició, Sra. Vázquez, ja m'ho ha aclarit, tot i així considero que en els estatuts no
queda especificat. Els agrairia aquesta esmena. Gràcies.
Malgrat tot, pensem que han fet un pas endavant, acceptant els grups de l'oposició al
Consell d'Administració; ara només falta que permetin l'accés de l'oposició a l'empresa
GUSAM.
Aquest mandat municipal va començar el juny de 2011, quan en aquell moment
GUSAM comptava amb dos treballadors. Un any més tard, el juliol de 2012 va passar
a tenir-ne 36. Amb la creació d'Aloc, SL es contempla la incorporació d'un mínim
d'onze persones més. Aquest augment de l'activitat municipal comporta un esforç
d'inversió per part de l'ajuntament, que pot provocar problemes... Ja ho hem dit en
altres plens: en menys de dos anys, assumir el servei de deixalleria, escola bressol,
neteja d'edificis públics, aigua, clavegueram, i properament l'aula cultural, enllumenat i
recollida d'escombraries és, si més no agosarat, per no dir temerari; tants canvis en
tan poc temps no són garantia d'un bon servei. Esperem que considerin seriosament la
nostra proposta d'enllumenat amb un contracte mixt.
Perquè, a més de crear empreses, també cal fer-les funcionar i els vilatans i vilatanes
d'Arenys de Munt tenim el dret de rebre uns serveis que funcionin.
A l'estudi de viabilitat per a la creació d'Aloc, SL especifica que “es seleccionarà i es
formarà el personal amb perfils que permetin realitzar funcions en qualsevol dels tres
serveis, per facilitar configuració de corretorns i major eficiència d'horaris de servei”.
Francament, em costa d'imaginar que un lampista pugui fer tasques de recollida
d'escombraries i a la inversa!
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Els caldrà fer una important inversió per tal de dotar les empreses de les eines
necessàries per a donar el servei. És clar que és una qüestió de prioritats. Els
republicans invertiríem en acabar el projecte de la riera, ja ho hem dit moltes vegades,
i vostès sempre ens diuen que no hi ha diners... El tema de la riera preocupa a molta
gent pel mal estat en què es troba l'enllumenat, les voreres, la mala qualitat de la
sorra, la brutícia i la pols i la sorra que s'arrossega a tots els carrers propers, donant
una imatge poc digna al que representa el carrer principal del poble.
Formarem part del Consell d'Administració d'Aloc, estarem atents per a fer-ne el
seguiment i, si ens deixen, seguirem fent propostes alternatives per a millorar les
seves.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Estem davant la
creació d’una nova empresa o societat municipal, una S.L. que l’equip de govern vol
tirar endavant sabedor que tenen majoria per fer-ho.
Per això, en el ple del 15 de novembre, sabedors que tenen majoria per no haver de
comptar mai amb l’oposició, van presentar per urgència la proposta de modificació de
la forma de prestació dels serveis de recollida d’escombraries i enllumenat públic.
Passant a ser gestionats directament per aquesta nova empresa i no pas per
empreses privades com fins ara.
La proposta que va ser votada en contra per tota l’oposició, avui ja la presenten com a
creació definitiva.
Els socialistes volem fer diverses consideracions:
• Si parlem del model de gestió i el que es vol és fer-ho de forma directa ja tenim
una empresa que es diu GUSAM. Dins de GUSAM poden haver-hi diverses
àrees: mediambientals, urbanística, de qualitat urbana, etc. Per tant, no veiem
la necessitat.
• Ens justifiquen la creació d’una nova empresa sota la premissa de l’eficiència,
ens preguntem si GUSAM no és suficient eficient i alhora els recordem que
també cal assegurar l’eficàcia. És important no tan sols reduir els mitjans i ferne ús dels més adequats sinó també tenir capacitat per aconseguir objectius.
En la seva memòria, l'alcalde justifica la tinença d'aquests serveis en empreses
públiques per economia (estalvia 21 % d'I.V.A. que no s'ha de pagar i que les
empreses només busquen el benefici) i per control i transparència. Vol dir que
la feina de l'Ajuntament no es feia correctament? No hi havien sessions de
control?
• A l’Informe rebut el 15 de novembre parlen de concentrar en un mateix local
les oficines, els vehicles i el magatzem, voldríem saber de quin local ens
parlen. Així també plantegen la selecció i formació de personal amb perfils que
permetin realitzar funcions en qualsevol dels tres serveis: deixalleria, recollida
de residus i manteniment de l’enllumenat. És clar, entenem que no fan
subrogació de personal i això implica una molt bona selecció i una molt bona
formació prèvia. Perquè és clar, un operari del camió de la brossa també haurà
de ser lampista ja que estarà dins de la temàtica mediambiental. Ens preocupa
l’operativa, el personal especialitzat i les eines adequades.
• D’altra banda, també reflecteixen en l’informe que si es constitueix aquesta
nova empresa, la deixalleria que actualment està encomanada a GUSAM
s’hauria de traspassar a la nova empresa. Recordem que actualment hi ha un
conveni signat amb dos pobles més i que Arenys de Munt té la delegació de
competència per a la gestió. Tenim en compte que Arenys de Mar té un
_____
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_____

coeficient de participació del 60’43 % suposem que vostès ja han parlat amb
aquest ajuntament i que estarà d’acord. Ens agradaria saber-ho.
La recollida dels iglús de vidre contractats per l’empresa Ecovidrio creiem que
és positiva. Valorem també positivament la recollida porta a porta en les
urbanitzacions però dubtem de l’eficàcia justament perquè són persones
residents a horaris discontinus. Igualment en el tema de la bossa compostable
pensem que s’està enrederim des de fa massa temps quan és primordial pel
reciclatge domèstic adequat.
Segons l’estudi presentat s’incrementaria el percentatge de recollida selectiva,
passaria del 35 al 64 %. Preguntem, en quant de temps? No obstant ho veiem
de forma positiva però molt hipotètica.
Una consideració important és el de la no subrogació del personal de les
empreses actuals ja que cal contemplar els probables recursos i haver de
pagar per sentències judicials, la qual cosa repercutiria en els costos i aquesta
partida no l’hem vista contemplada. Considerem essencial que els contractes
siguin per pública concurrència i igualtat d’oportunitats. L’empresa haurà
d’assumir subrogacions de personal que afectarien al compte d’explotació. Això
ens dóna peu a molts dubtes.
Quan a costos, cal tenir en compte el personal de gerència i administració, el
qual pensem que seria inferior si es fes des de GUSAM. I quan a inversions
ens indiquen que es poden fer amb préstecs a interès 5’1%, ens preguntem si
els farà la Diputació, perquè parlen de préstecs a interès zero aconseguits per
l’ajuntament. Que sapiguem això ha passat amb la màquina de netejar nova.
Parlem de 412.262€ pels quals l’ajuntament s’ha d’endeutar. D’on sortiran
aquests diners? A banda, parlen de comprar camions de 2a mà i per
l’envergadura de la feina no creiem que sigui el més adequat.
Costos abans impostos:
. Deixalleria: 139.000,00
. Recollida selectiva: 728.600,00
. Enllumenat públic: 70.200,00
Total: 937.848,00 Euros abans impostos.
Restant ingressos, suposadament quedarien 98.000,00 euros anuals d'estalvi
amb la nova empresa respecte els que estan prestant el servei (12,5 %) i es
podria arribar a 120.000,00 euros. En el seu moment, es varen licitar aquests
serveis i els escollits varen acceptar aquells costos. Quines ofertes podríem
tenir del sector privat a data actual? No ho sabem.
En tot cas aquests són uns números fets per GUSAM que no deixa de ser part
implicada i empresa de l’ajuntament.
Pretenen que el gerent tingui dedicació exclusiva cara el 2014 amb la
incorporació de neteja de carrers, esporga, manteniment de zones verdes i
producció d'energia a partir de fonts renovables.
Per a quines feines tindrem llavors la Brigada? Això vol dir que tots els serveis
estaran dins d’empreses municipals amb un personal sense una selecció
pública?
En la composició del Consell d’Administració se’ns adjudica un representant a
cada partit de l’oposició i, a més, s’integra amb dues persones del poble. Una
d’elles escollida des del Consell de Medi Ambient, segons vam dir en Comissió
informativa. Nosaltres, per allò de la transparència, preguem que l’altra persona
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no sigui triada a “dit” sinó que s’utilitzi un medi més participatiu i bastant més
formal.
• Volem plantejar com resoldrien el problema de qualsevol camió o furgoneta que
quedés avariat, o la baixa d’un treballador, aquest és un punt negatiu que no es
pot obviar.
Trobem massa punts dubtosos i una gran obsessió per lo públic, per només lo públic,
sense buscar altres alternatives de comparació.
Nosaltres pensem que les deficiències actuals recauen majoritàriament en la manca
de seguiment sistemàtic. I probablement perquè no es va contemplar en el moment del
contracte. Avui en dia es pot negociar tot allò que es necessiti, hi ha pobles que
l’empresa ha acceptat pagar el sou de dos persones. Dos persones seleccionades per
l’ajuntament i del propi poble, però pagades per l’empresa, per tal que supervisin la
tasca diària.
Una altra qüestió importantíssima: que l’encarregat de cada servei municipal tingui
comunicació fluida amb l’encarregat de l’empresa contractada del servei.
Realment pensem que és una temeritat crear una nova empresa, creiem que cal
pensar en el futur i no hipotecar-lo. Si la recollida selectiva ens assegura uns beneficis
es podria adjudicar a GUSAM però l’enllumenat o altres serveis poden anar-se’n,
contrasten i fent-se també amb l’adjudicació a empreses privades. És a dir, veure
també quines són les ofertes del mercat empresarial i gestionar serveis de forma
mixta.
Evidentment, aquesta és una opció triada per vostès però sense explicar-nos amb
claredat perquè se n'han descartat d'altres, aquesta és la seva opció política. I si és
així volem formar part, encara que nosaltres haguéssim triat una altra o la mateixa
però desprès d’haver-la comparat. El nostre vot serà en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ells van fer una proposta de
diverses empreses amb treballadors catalans per trobar la millor solució i finançament
en el tema de l’enllumenat al poble; ells són partidaris d’apostar per l’empresa privada,
per tant, s’hauria d’anar més a poc a poc, que hauria de ser GUSAM qui agafés
aquestes competències. Per altra part, l’empresa pública no ho ha de gestionar tot, ja
que malgrat el que diuen els informes, no és segur que siguin viables i pregunta si
s’han comparat amb altres informes. També veuen bé tenir representació en el
Consell, però no que es municipalitzi tot. Votaran abstenció.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que CIU veu bé segregar de GUSAM
els temes mediambientals als quals es pot dedicar en exclusiva la nova societat. Diu,
per al·lusions, que repetir una mentida no la fa veritat, però que hi ha grups del poble
que van renunciar a la representació i desprès, quan ja hi havia altres persones en el
lloc, els grups municipals van canviar d’opinió i ara no considera adient remoure del
càrrec aquestes persones per això. També es pregunta si no s’han plantejat mai com
fer un projecte, com es tenen en compte totes les variables i com es fan i no estan
d’acord amb els plantejament. A favor.
La regidora Sra. Vázquez diu que el regidor Sr. Molons ha explicat que està pujant
molt el volum de feina de GUSAM i per això es fa la nova societat. Pensa que els
estudis han estat curosos i que els serveis que s’han municipalitzat funcionen bé.

_____
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La regidora Sra. Vila diu que a l’hora de crear l’empresa s’ha de tenir en compte que
no tinguin errades i que, malgrat no tenir experiència en projectes, això li sembla
important.
El Sr. Alcalde diu que amb aquest tema es tracta de millorar el tema de la qualitat,
també aconseguir reducció de costos que ara s’assumeixen per l’Ajuntament i tot just
estem iniciant els tràmits administratius, i no és moment de parlar del finançament, ja
que l’empresa començarà a funcionar quan es formi el Consell d’Administració i els
regidors del Ple hi formaran part, allà prendran les decisions i tothom sabrà com es
finançarà; el fet que l’oposició pugui participar és important; i a GUSAM també podien
participar-hi però el Sr. Molons ja ha explicat perquè ara no en tenen; però en aquesta
nova societat, a l’entrar en el Consell hi ha control i transparència per part de l’oposició
i aquesta és l’opció del govern. Sobre la necessitat de crear una altra empresa, explica
que GUSAM ha assolit un volum molt gran i ,fins i tot, l’oposició ha demanat ,en un
Ple, que seria interessant que es dividís.
El regidor Sr. Sánchez diu que això no és cert, que no manipuli i que és un mentider.
El regidor Sr. Alcalde li demana respecte, li diu que ells han respectat el seu torn i que
aquest és l’òrgan on s’expressa l’opinió. Continua dient que el Sr. Planas ha dit que a
tot arreu s’està liberalitzant i no municipalitzant, però no perquè es faci a tot el món,
tenen raó. Però avui, nosaltres, en l’informe de morositat, es pot veure que no tenim
factures pendents i això, en part, també pot ser per haver municipalitzat serveis, i
considera que s’ha de continuar en aquesta línia ja que es tracta dels diners dels
vilatans. S’ha millorat el servei de l’escola bressol, de l’aigua, de la neteja d’edificis i
això és constatable perquè els pares usuaris de l’escola ho van dient; respecte de la
neteja, això no es veu pels vilatans, però els treballadors han millorat les seves
condicions laborals; amb la deixalleria, que també funciona, ens hem estalviat més de
20.000,00 euros anuals i finalment en l’aigua hi ha hagut una contenció important en
les tarifes, per això pensa que en altres serveis també millorarà la gestió privada amb
reducció de costos.
S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Elena Navarro i Sanchís.
La regidora Sra. Vila diu, sobre el discurs de l’Alcalde de què tot va bé, que encara
tenen dubtes sobre la transparència en la contractació del personal.
La regidora Sra. Castillo diu que sembla que li fan un favor en formar part del Consell i
és un dret, i que ella s’ha basat en els números que hi ha en l’informe que de
l’expedient, que demostra que si be és cert que la deixalleria ha millorat, encara hi ha
mancances.
El regidor Sr. Planas diu que no tot el que és públic funciona millor i tot el privat pitjor,
que hi ha de tot, que considera que s’ha de valorar que és millor en cada cas; ells
sempre han valorat el que està bé i ho han dit i igual fan amb el que està malament;
per això han parlat que l’escola bressol ha millorat; però també hi ha moltes bones
empreses privades que s’haurien de valorar i mantindran l’abstenció.
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El Sr. Alcalde agraeix el vot al Sr. Planas i li diu que té raó: que hi ha bones empreses
privades, com n’hi ha de públiques; a la Sra. Castillo li diu que no és un favor, sinó que
és un dret democràtic i per això s’ha fet així i ara podrà fer propostes dins l’empresa a
través del Consell, i podrà comprovar que les empreses públiques tracten l’eficiència
en la gestió.
La regidora Sra. Castillo diu que mai han dit que pel fet que GUSAM estès creixent
que se n’havia de crear una altra i reitera que no cal que tots els serveis siguin de
GUSAM i que alguns serveis s’haurien de gestionar per empreses privades.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i
cinc vots en contra dels regidors 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
Campos, dels grups ERC i PSC.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE LES
SUBVENCIONS A EMPRESES DE LA VILA QUE CONTRACTIN
PERSONES DESOCUPADES.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que amb aquesta subvenció es tracta de crear una línia d’ajudes des de
l’Ajuntament per estimular la creació de llocs de treball, que es posarà en marxa l’any
2013 i s’ofereix a les empreses ubicades a Arenys de Munt la possibilitat de demanar
una subvenció per contractar durant sis mesos persones desocupades, que portin com
a mínim cinc anys (60 mesos) empadronades a Arenys de Munt, que estiguin inscrites
al Servei Local d’Ocupació, registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a
demandants d’ocupació i que hagin exhaurit les prestacions per desocupació, tant a
nivell contributiu com a nivell no contributiu (subsidi).
Considerant que es tracta d’una iniciativa pionera a la comarca en el terreny de les
polítiques actives envers l’ocupació tot i que altres administracions públiques catalanes
han implementat accions d’aquest tipus (Barcelona Activa, Ajuntament de Gavà, etc.)
l’objectiu és la millora de l’ocupació al municipi incentivant la contractació de persones
aturades en el sector privat, de la qual es poden beneficiar, segons dades del Servei
d’Ocupació de Catalunya corresponents a data 31 de setembre de 2012:
•
•

716 persones aturades registrades d’Arenys de Munt,
d’aquestes hi ha 289 que no perceben prestació contributiva ni subsidis.

Considerant, pel que fa a empreses i segons dades de l’Observatori de
Desenvolupament Local del Maresme també a 31 de setembre de 2012, a Arenys de
Munt:
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

• que hi ha d’alta 224 comptes de cotització empresarial a la Seguretat Social;
• que hi ha 796 treballadors autònoms;
• i que tot això fa un total de 1.020 empreses o empresaris possibles beneficiaris
de l’acció.
Tenint en compte que, a més, el projecte té l’objectiu d’acompanyar les persones
contractades a través d’un itinerari professional que inclou accions d’orientació, donar
suport a les empreses i oferir-los els serveis necessaris per a la preselecció dels
candidats i el seguiment posterior a la contractació i que s’han redactat unes bases
segons les quals:
-

Les subvencions les podran sol·licitar les empreses, ja siguin persones físiques
o jurídiques, amb seu social i radicades a Arenys de Munt, que no hagin
efectuat acomiadaments improcedents en els 6 mesos anteriors a la data de
contractació per a la qual sol·liciten la subvenció i que no tinguin deutes per cap
concepte amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
- Es prioritzaran les ajudes a empreses que:
• Es comprometin a renovar el contracte d’aquestes persones durant els tres
mesos posteriors a la contractació subvencionada.
• Millorin els sou dels treballadors contractats per sobre de la quantitat
subvencionada (SMI).
• Tinguin 10 o menys treballadors en plantilla.
• Acompleixin la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids.
• Facin servir mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i
assetjament laboral.
• Es trobin al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General
de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat.
• Disposin d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció de riscos
laborals.
• Compleixin amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en
l’àmbit laboral.
- S’estableix com a col·lectiu únic per contractar les persones desocupades que
hagin exhaurit la prestació per desocupació, tant a nivell contributiu com a nivell no
contributiu (subsidi), i dins d’aquests, prioritàriament, les persones:
• amb càrregues familiars,
• majors de 50 anys,
• desocupades amb discapacitat,
• que hagin estat en situació d’atur durant 2 anys o més,
• les dones,
• els joves entre 16 i 25 anys.
-

_____

No podrà ser beneficiari de la contractació més d’un membre de la mateixa
unitat familiar, per tal d’arribar al major nombre de famílies del municipi.
L’Ajuntament subvencionarà sis mesos de salari brut mensual (Salari Mínim
Interprofessional 645,30€ mes per l’any 2013) inclosa la prorrata de les pagues
extraordinàries (53,78€ mes) sense incloure l’import de les quotes de la
Seguretat Social corresponents a l’empresa. Així, la subvenció per persona
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contractada serà de 699,08€ per mes i de 4.194,48€ al llarg del període de 6
mesos.
Tenint en compte, finalment, que la dotació d’aquesta iniciativa és a càrrec dels
pressupostos de l’Ajuntament d’Arenys de Munt corresponents a 2013.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a empreses de la vila que contractin treballadors
de l’atur segons el text que figura com annex a l’expedient; autoritzant la despesa
màxima de 14.000,00 euros en càrrec a l’aplicació 119.241.470 del pressupost 2013.
Segon.- Sotmetre a informació pública les bases específiques, mitjançant anunci que
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis
de la Corporació i al web municipal, durant vint dies de conformitat amb el que disposa
l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en el supòsit que durant el termini
d'informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran
aprovades definitivament.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que al Sr. Alcalde que en el
document de les bases específiques hi ha un decalaix que s’ha de rectificar.
El Sr. Alcalde diu que sí i que la secretària n’és conscient i ho farà en les bases.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Catalunya està
vivint la pitjor crisis econòmica dels darrers anys, la precarietat dels sous, l’increment
desmesurat dels impostos, la manca d’un horitzó millor en un futur proper, fa que la
societat caigui en un cercle on difícilment hi troba solucions.
Totes aquelles iniciatives, tant privades com públiques, que afavoreixin la creació de
treball són benvingudes.
Des d’ERC entenem que és positiu l’esforç que fa l’ajuntament incloent una partida en
el pressupost per fomentar la creació de nous llocs de treball.
Esperem que es donin les mateixes oportunitats als empresaris i empreses tant
públiques com privades.
Demanem, però, a l’equip de govern, que es facin els màxims esforços per esgotar
aquesta subvenció, donant la màxima divulgació i facilitant els tràmits perquè les
empreses locals s’hi puguin adherir.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La millora de
l’ocupació al municipi incentivant la contractació de persones aturades per part del
sector privat és una bona actuació. Els socialistes sempre pensem que cal governar
per les persones, per les més desfavorides, i en aquests moments el col·lectiu dels
aturats ho és.
Felicitem a l’equip de govern per tenir en compte l’objectiu dels socialistes: la millora
de la vida de les persones.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Però seria erroni quedar-nos tan sols amb aquesta acció puntual. Pensem que
14.000,00 € donen pel que donen, és com una petita tireta en una gran ferida.
Per descomptat que si amb això se li dóna de menjar i s’ajuda a qualsevol aturat
nosaltres sempre hi estarem d’acord.
En el ple del 10 de maig del 2012 els socialistes, justament, us demanaven,
textualment:
La creació d’un pla de xoc per crear llocs de treball tenint en compte els 686 aturats
d’aquell moment.
Per tant, manca molta feina a fer i molt d’esforç.
Perquè a banda de fer aquestes petites ajudes, caldria complementar-la amb moltes
altres.
Ens cal buscar empreses que s’instal·lin en el nostre polígon, que no marxin les que hi
són ara, que se’ls faciliti sòl i el seu desenvolupament i acompanyament econòmic.
Si tenim empreses tindrem llocs de treball.
Cal motivar l’emprenedoria i la creació de cooperatives. Avui en dia moltes persones
aturades es reciclen i comencen a fer activitats que havien deixat per manca de temps
les comencen a recuperar i arriben a crear el seu mitjà de vida mitjançant
cooperatives o fent-se autònoms. Per ex. en temes d’alimentació natural, en el cultiu
de productes ecològics...
En aquest sentit, caldria crear un servei d’assessorament o adherir-nos als que ja
existeixen al Maresme.
• I com sempre hem dit els socialistes treballar i explorar en l’àmbit de les
energies alternatives i renovables creant un projecte que abordi nous filons
d’ocupació en els sectors medioambiental, enoturístic, tecnològic, d’innovació i
coneixement.
Esperem que l’equip de govern doni continuïtat a la sensibilitat que cal tenir envers les
persones aturades i en aquest sentit, els socialistes sempre els donarem suport.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ho veuen amb bon ulls però van
preguntar a la Comissió si eren compatibles les subvencions amb les contractacions.
El Sr. Alcalde diu que Serveis Jurídics li donarà resposta.
La regidora Sra. Navarro, en nom del grup CIU, diu que malgrat que sigui poca la
quantitat es tracta de fer alguna mesura envers la gent desocupada.
El Sr. Alcalde diu que l’atur és una lacra molt important i és necessari potenciar noves
empreses que se situïn al territori, però això vol dir posar diners i els diners, des del
començament de la crisi, han marxat cap a Suïssa i això s’hauria de canviar. Però és
veritat que ara hi ha moltes famílies amb tots els seus membres a l’atur i s’han de
buscar solucions, però primer era resoldre la situació econòmica de l’Ajuntament i aquí
això ja s’ha fet i no estem bloquejats com altres administracions, però són conscients
que la partida és petita; 14.000,00 euros és un got d’aigua en un oceà i la intenció es
fer la prova i veure quantes empreses demanen la subvenció i a mesura que millori la
situació és possible que s’hi puguin destinar més diners.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
_____
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6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT
DEL FINANÇAMENT DEL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“L’any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre
l’IMSERSO, la Federación Española de Municipis y Províncias (FEMP), i les
administracions locals, que permetia la concreció del servei de teleassistència. Un
servei que permet que les persones dependents, ja sigui per qüestió de cicle vital i/o
de discapacitat, puguin conservar la seva autonomia personal, vivint a les seves llars i
sense renunciar a les seves xarxes familiars i socials, mitjançant un dispositiu d’alarma
que s’activa en cas d’emergència o necessitat.
Aquesta col·laboració interadministrativa, tant en la gestió del servei com en el
finançament del mateix (28.38% IMSERSO, 29.62% Diputació de Barcelona i 42%
administracions locals) ha permès la viabilitat d’una prestació essencial per la vida de
les persones dependents. Prestació que ha anat incrementant-se paulatinament en la
demarcació de Barcelona, passant de 4.868 serveis l’any 2005 a 51.046 l’any 2009, i a
més de 61.000 serveis a l’actualitat. Aquest increment exponencial de 2005 a 2009, es
deu a la implementació tant de la Llei 12/2008 de Serveis Socials, com de la Llei
39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, ambdues
liderades pels governs del PSC i PSOE respectivament.
Com mostren les dades, la corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació
d’aquest servei, motiu pel qual és preocupant que la Direcció General de l’IMSERSO
hagi comunicat oficialment que a partir del 31 de desembre de 2012, posava fi al
“Programa de Teleassistència Domiciliària”, i que per tant la Diputació de Barcelona i
les pròpies administracions locals hauran de fer front al 29% de finançament que, fins
ara, assumia l’IMSERSO, el que dificultarà, encara més, l’equilibri pressupostari de les
arques municipals.
Per tant, aquesta mesura farà que les persones d’Arenys de Munt que a partir d’ara
necessitin aquest dispositiu vegin incrementades les dificultats en adquirir-lo.
Per tot l’exposat fins ara, el Partit dels Socialistes d’Arenys de Munt proposa al Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb la continuïtat
del Servei Local de Teleassistència amb les mateixes cobertures i finançament que
fins a finals de 2012, atès que aquest és un servei que dóna cobertura al dret a
l’atenció assistencial de les persones dependents, que es troben en una situació
d’especial vulnerabilitat.
Segon.- Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament
interadministratiu (IMSERSO, FEMP, Diputació de Barcelona i administracions locals)
ha possibilitat la viabilitat del servei de teleassistència, i que per tant ha de tenir
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continuïtat en els termes i condicions fixades fins el moment, ja que les
administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de
serveis, sense que aquesta vagi acompanyada de finançament.
Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat que mantingui la corresponent aportació
pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència, ja que aquest ha de ser un
servei bàsic i essencial de la cartera de serveis dels serveis socials municipals.
Quart.- Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a
l’IMSERSO, a la FEMP i a la Diputació de Barcelona.“
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que han llegit la moció, la
consideren molt positiva i que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que veuen les mocions amb bons ulls
en gran part, però, sobretot, troben un punt en el qual diu “exigir” i pensa que s’hauria
d’haver dit “demanar” i diu que s’abstindrà.
La regidora Sra Navarro diu que aquest és un recurs imprescindible de la seva
regidoria i hi votaran a favor.
La regidora Sa. Castillo diu que agreix el vot positiu, excepte al PP, que normalment
són els que retallen.
El regidor Sr. Planas diu que això de retallar no li sembla correcte, que el govern
municipal expliqui el que ha de retallar per arranjar el desgavell econòmic provinent
d’altres governs.
La regidora Sra. Castillo diu que el PP hauria de retallar el Ministeri de Defensa i
deixar tranquil·la la teleassistència.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr.
Alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran
i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, 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 una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL:
7. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 239 a la 260, ambdues
incloses, des del 10/12/12 al 31/12/12:
_____
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-

Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria de béns: 2
Resolucions en matèria de beneficència: 1
Resolucions en matèria d’espectacles: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 10/12/12 i el 31/12/12, en
matèria de:
-

Seguretat i prevenció: 6
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 5
Cohesió Social i Assistència Primària: 1

En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de la resolució d'Alcaldia emesa entre els dies 1/01/13 al 13/01/13,
a la que li correspon el núm. 1:
-

Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1

No hi ha hagut resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’1/01/13 i el
13/01/13.
8. INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2012
El Sr. Alcalde llegeix els següents informes:
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 001/13
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 31/12/2012
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 €
a data 31/12/2012.
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L’únic document pendent de reconèixer és un abonament d’import 210,28 €, que ha de
generar un ingrés, que està pendent de reintegrar o de compensar amb properes
factures.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS EN UN MÀXIM 40 DIES (EXERCICI 2012)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 40 dies (exercici 2012) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 0,00 €
(sense considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es resumeix en:
Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
30/09/2012

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

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

31/12/2012

0

-€

-€

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
A continuació, el Sr. Alcalde diu textualment: “Tots els esforços fets pel nou Govern
encaminats a reduir el deute financer i el deute amb els proveïdors, a través d'una
millora en la gestió del pressupost municipal, tant en la vessant d'ingressos com també
en el control de la despesa, així com mesures implantades per mirar d'assumir el
pagament de deutes pendents per facilitar el sanejament de deutes pendents de pagar
a empreses i autònoms. Un any i mig després, tots aquests esforços han donat els
seus fruits.
De l'informe de morositat corresponent al quart trimestre del 2012, que acabem de
llegir, es desprèn que des de l’inici del mandat d'aquest nou equip de govern s’ha
aconseguit eixugar l’endarreriment en el pagament de 1.018 factures per un import
total de 757.283,00 €, sent en aquests moments 0,00 € l’import de les factures
pendents de pagar fora dels terminis legalment establerts.
_____
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Arribar a aquest punt no ha estat fàcil. No només estem parlant de bona gestió
econòmica sinó de bona gestió en totes les àrees de l’Ajuntament i m’agradaria fer una
agraïment especial a tots els regidors de Govern per haver treballat intensament per
arribar a aquest punt i per totes les dificultats que hem hagut de superar durant aquest
any i mig.
Ara, l'objectiu per aquest any 2013, és pagar als nostres proveïdors en un termini de
30 dies, fet que ja estem a punt d’assolir, ja que la mitjana que actualment tenim per a
pagaments a proveïdors és de 33 dies. Actualment, la majoria de Comunitats i
ajuntaments no abona les seves factures dins dels límits establerts per la Llei de
Morositat
Podem dir que: feia molts anys que l’Ajuntament d’Arenys de Munt no pagava en
aquests terminis de forma tant ràpida.
En un moment en què la immensa majoria d’administracions no pot pagar, que ha de
fer ajustaments importants, o restriccions severes en els serveis que ofereixen, dins
d’una situació de greu crisi econòmica, en un període d’un any i mig, l’Ajuntament
d’Arenys de Munt ha pogut deixar a 0 la greu situació de deute amb proveïdors que
vam trobar.
Al mateix temps, també s’ha de dir que per aquest any 2013 s’ha introduït una altra
mesura importantíssima, que fins a dia d'avui ningú s'havia atrevit a portar a terme, i és
el fet de fonamentar els pressupostos municipals sota un criteri de caixa o recaptació.
Aquesta mesura és important perquè garanteix que no es torni a caure en un nou
endeutament de cara al futur. “
PRECS I PREGUNTES:
9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL REPETIDOR DE
TELEVISIÓ.
La regidora Sra. Castillo pregunta al regidor delegat de telecomunicacions perquè
s’atura el repetidor, ja que li han comentat alguns veïns.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “En l’últim any i mig hi
ha hagut dues incidències:
En la primera incidència es van rebre trucades i visites de nombrosos veïns queixantse. Vam trucar a l'empresa que fa el manteniment i es van desplaçar a l'antena per fer
les comprovacions de funcionament i va resultar que tot funcionava correctament.
Després d'investigar molt i parlar amb altres veïns va resultar que no estaven tots
afectats. Al final va resultar que només afectava a una sèrie de 8 cases i que tenen
una sola antena comunitària. Com que no existeix comunitat de veïns ens vàrem posar
en contacte amb el constructor que va fer venir un tècnic instal·lador d'Arenys de Mar,
el mateix que li havia instal·lat i els hi va resoldre el problema.
L’última incidència i l’única del 2012 va ser quan un aparell del repetidor es va
espatllar. Avisats pels veïns vàrem trucar a l'empresa de manteniment, que ho va
solucionar!
Tots els altres talls que s'hagin pogut produir són conseqüència de talls de llum de la
companyia, o bé per talls de llum per condicions meteorològiques i talls en la senyal de
les antenes de TDT dels repetidors d'Abertis i que quan succeeixen afecten a tot el
municipi. Quan això passa també ens encarreguem de trucar i avisar.
_____
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Cal deixar clar, però, que la solució d'aquestes incidències no és de la nostra
competència i l'únic que podem fer i tal com fem és avisar als tècnics pertinents.
D'altra banda, aquesta antena es va fer instal·lar per tal de poder donar cobertura de
TDT a tota una zona que té problemes de recepció. Però cal afegir que res ens
obligava a fer-ho ni a mantenir-ho i sabent que la llei diu que qui no té recepció de TDT
pot fer-ho a través de la cobertura per satèl·lit a càrrec seu.“
10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ ES FACILITI ALS
VILATANS/ES, DES DE LA NOVA OAV, UN MILLOR SERVEI EN ELS
TRÀMITS I GESTIONS, I DEMANAR QUE ES RESPECTI EL DRET A LA
INTIMITAT EN L’ATENCIÓ PRESENCIAL DE LA NOVA OFICINA.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Vist que s’ha posat en funcionament la nova OAV sense informar un cop acabada,
com ja ve sent habitual, ni als vilatans/es ni als partits de l’oposició sobre les millores
o canvis en la nova atenció als usuaris.
Vist que no s’ha fet cap difusió d’informació sobre canvis per fer tràmits, ni a nivell
escrit ni al web municipal.
Atès que ja existeix una Finestra Digital al web de l’ajuntament.
Atès que entenem les millores des de l’agilitat, l’eficàcia, la rapidesa, l’aprofitament de
les noves tecnologies, la qualitat i la facilitat en els processos d’inici i d’acabament en
el tràmit o demanda de qualsevol gestió.
Atès que és una avantatge el fet d’incorporar la finestra única amb la resposta
immediata.
Atès que cal respectar i tenir molt en compte el principi de respecte a la intimitat de les
persones.
Demanem a l’equip de govern:
• Que faci públic i per escrit quins són els canvis i millores en els tràmits i
serveis, a banda del que ja hem vist de la nova ubicació física.
• Que s’incorpori l’ús de certificats digitals per obtenir documents, fer
consultes i fer tràmits mitjançant Internet.
• Que s’estableixi una normativa de resposta per aquells tràmits que no
tinguin resposta d’immediata.
• Que els certificats d’empadronament i de convivència siguin expedits en el
moment sense haver de tornar a l’endemà.
• Preguem que hi hagi una separació física molt més àmplia entre la taula
d’un usuari i la d’un altr,e de forma que no s’escoltin les demandes de
gestions que estiguin realitzant, respectant el principi d’intimitat.
• Que els treballadors/es d’atenció al públic de l’OAV tinguin un recolzament
especial donant-los confiança i seguretat, dotant-los de formació i facilitarlos el Manual d’Atenció Ciutadana.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Agraïm l'interès i l'atenció que el PSC mostra en el
projecte de l’Oficina d’Atenció de la Vila (OAV), i valorem molt positivament el que les
seves aportacions i suggeriments puguin sumar en positiu vers a la viabilitat del
projecte iniciat. Em plau informar que bona part de les qüestions que exposen en el
seu prec han estat ateses en temps i forma, i d'acord principalment amb el contingut
de la informació facilitada al conjunt de la ciutadania que va assistir el dijous 6 de
_____
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setembre de 2012 a la presentació del projecte de l'Oficina d'atenció de la Vila
realitzada a la sala municipal.
D’acord amb les explicacions facilitades en aquella trobada, em plau recordar al PSC
que l'Oficina d'Atenció de la Vila és un projecte que es situa principalment dins del
marc de reorganització de les estructures i dinàmiques administratives internes de
l'Ajuntament, i que fonamenta la seva raó de ser en la voluntat d'implementació de
nous hàbits en la forma d’atendre als vilatans, diferent de com ha funcionat fins
l’actualitat.
En aquesta raó principal es busca, òbviament, que els veïns i veïnes en surtin
beneficiats en tots aquells tràmits i serveis que hagin d'efectuar amb l’Ajuntament
d’Arenys de Munt. A més, aquest projecte ha de permetre una optimització del conjunt
de l'organització per tal que un cop desenvolupat completament, la ciutadania en sigui
la principal beneficiada, no només en l’aspecte de l’atenció rebuda, sinó també en la
simplificació de tràmits i en una reducció de costos important en l’àrea de gestió de
personal.
Amb tot, tal com es va comentar a la sessió informativa, aquest és un procés que
s’anirà perfeccionant dia rere dia, però sempre amb l’objectiu molt present de poder
acabar oferint un ventall de serveis adequat a les necessitats del conjunt de la
població.
També hem d’afegir que, ara com ara, aquesta oficina encara està en fase de proves i
de correccions. Correccions que anem realitzant a partir de la detecció de millores que,
des de l’àrea organitzava, detectem o a partir de les millores i suggeriments que ens
fan arribar els vilatans i els propis treballadors de l’oficina.
De moment, des de l’obertura de les portes, ja s'han ampliat els horaris d'atenció al
públic, fet que permetrà també ampliar l'horari de registre de documents, i, entre
d'altres, també s'està acabant d'efectuar el trasllat dels serveis del Jutjat de Pau que
es realitzaven a l'edifici de la biblioteca. És un canvi destacat per la ciutadania
especialment perquè s'eliminen les barreres arquitectòniques que impossibilitaven
l'accés d’aquest servei a un ampli sector de la població, mentre que des d’un punt de
vista de reorganització interna, es formen tres persones més en aquest àmbit,
garantint la prestació del servei d’una forma més continuada i ininterrompuda en el
temps.
Aquestes actuacions, i d’altres, s'han anunciat emprant diferents canals de
comunicació, ja que, per exemple, a més dels cartells situats a les antigues oficines del
Jutjat de Pau, des de la pàgina web també s'ha anat informant de tot el procés portat a
terme fins al dia d'avui, en concret els dies 2 d'agost, 4 de setembre i 6 de novembre
de 2012, així com també a través de la revista "el Batec" i el Butlletí Oficial de
la Província (BOP), especialment pel que fa als nous horaris de registre de documents.
L’últim comunicat informatiu al BATEC s'ha publicat aquest mateix mes de gener.
En quan a l'aplicació de l'anomenat respecte al principi d'intimitat que sol·liciten en el
seu prec, comentar el següent: el respecte a la intimitat, més què un principi, és un
dret fonamental lligat a la dignitat de la persona i que es garanteix administrativament
per via de la protecció de dades de caràcter personal. Tanmateix, els treballadors i
treballadores de l'administració tenen l'obligació, d'acord amb l'EBEP
(Estatuto básico del empleado público), de guardar la confidencialitat en tots aquells
assumptes relacionats amb l'administració pública i els seus administrats. Per altra
part, el fet que ara s'hagi implantat una Oficina d'Atenció de la Vila, no significa que
fins a la data actual no s'hagin aplicat aquest dret o principi, ni òbviament que es
deixarà d’aplicar.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Respecte a la separació de taules i ampliació de les separacions entre les mateixes,
en prenem nota, tot reiterant que els aspectes de logística i distribució d'espais
segueixen en procés d'adequació i, en qualsevol cas, formen part d'una fase
d'intervenció posterior, actualment no prioritària. Tot i així, també hem de dir que els
tràmits que es realitzen en aquesta Oficina d’Atenció de la Vila són tràmits purament
administratius, que no han implicat cap transfons de caràcter social o d’intimitat,
aquesta atenció es realitza a l’edifici Cotxeria, a on els espais d’atenció als vilatans
estan ben diferenciats i tancats. Malgrat això, si algun vilatà sol·licita atenció
diferenciada, hi ha prevista la utilització d’un espai reservat que preservi la
confidencialitat dels temes a tractar.
Respecte al Manual d'Atenció Ciutadana que sol·liciten facilitar-lo als treballadors i
treballadores, si vostès en disposen, els hi agrairem que ens facilitin una còpia per tal
de poder-lo estudiar i posteriorment valorar la seva incorporació als documents propis
de l’Ajuntament.
L'atenció a la ciutadania s'efectuarà, com no podia ser d'una altra forma, seguint els
principis de la Llei de Règim Jurídic i Procediment administratiu comú principalment,
però també a partir de l'experiència, la professionalitat i la preparació del personal
assignat a aquesta Oficina.
En quan a facilitar als treballadors i treballadores assignades al servei d'un
recolzament especial donant-los confiança i seguretat i dotant-los de formació,
mencionar la preparació i professionalitat que ja disposen en l'àmbit de l'atenció a la
ciutadania, una tasca que ja han estat efectuant, fins a la data de la seva incorporació
com a personal de l’OAV, des dels seus respectius llocs de treball anteriors i amb unes
condicions molt menys favorables. Per tant, aquesta tasca que ara realitzen no els és
totalment nova. I, en qualsevol cas, em plau manifestar que és tot el conjunt de
treballadors i treballadores de l’Ajuntament qui compta amb el màxim recolzament del
Govern amb la implantació d’aquest nou servei d’atenció als arenyencs.
Afegir que amb l’entrada en funcionament de l’OAV ja hem començat a detectar una
millora important en els diferents llocs de treball de l’edifici municipal, una millora que
afecta a tota la plantilla d’aquest edifici que ara pot treballar molt millor, amb unes
condicions laborals molt més adequades i que, repercuteix, amb que es pot oferir molt
més bon servei als vilatans d’Arenys de Munt.
En quan a la formació què s’està efectuant, en distingim de dos tipus: l'interna i
específica, que realitza setmanalment cada departament del propi Ajuntament al
conjunt de treballadors i treballadores de l’OAV, i l'externa i més genèrica, què es
realitzarà a través dels programes de formació que al llarg del primer trimestre posarà
a l'abast dels Ajuntaments la Diputació de Barcelona.
De la importància i valoració que se'n vol fer de l’OAV es pot comprovar en el fet que
el personal de la mateixa oficina s'hagi assignat orgànicament sota la
dependència jeràrquica directa d’alcaldia.
Respecte del padró, els volants es fan quasi bé sempre en el dia, però els certificats,
que són signats per l'Alcalde i el secretari, i tal com ja es venia efectuant fins al
moment, es posen a signatura de tots dos i és lliuren a l'endemà. En aquest sentit no
hi ha canvis.
En relació a què s'incorpori l'ús de certificats digitals per obtenir documents, fer
consultes i fer tràmits mitjançant Internet, comentar-li que s'hi està treballant i que se'n
pren nota, fent-li constar que l'obtenció de documents, fer consultes i fer tràmits
mitjançant Internet no necessàriament ha d'estar relacionat amb l’OAV.”
_____
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11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL FRACCIONAMENT
DELS 816.000 EUROS PENDENTS DEL FINANÇAMENT DEL NOU
PAVELLÓ POLIESPORTIU.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que un dels temes recurrents en l’activitat política de la nostra vila són els
816.000 Eur pendents de cobrar de la Generalitat pel crèdit que vàrem tenir que
demanar per les obres del nou pavelló poliesportiu de Can Zariquei.
Atès que l’anterior equip de Govern va dir que amb el nou govern de la Generalitat de
llavors, el mateix que l’actual, seria molt més fàcil cobrar aquell import ja que hi havia
més sintonia i es cobraria abans del 31/03/2011.
Atès que ha passat el 2012 i els diners no han arribat a Arenys de Munt, diuen que per
manca de liquiditat.
Atès que segons va informar el Sr. Alcalde, mitjançant Ràdio Arenys de Munt, des del
nostre Consistori s’havia proposat a la Generalitat que el pagament es fes a terminis.
Preguntem a l’equip de govern:
. Quina ha estat la proposta concreta presentada per l’Ajuntament a la Generalitat,
si hi ha document escrit, si ha passat per registre, quina periodicitat s’ha establert i si
es podran cobrar interessos de demora.
. I si hem rebut algun tipus de resposta a la proposta presentada?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “En data 20/07/2010 la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Consell Català de l’Esport, va atorgar una subvenció de 816.000,00 € a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt en concepte de “finançament de l’obra de construcció
del Pavelló Poliesportiu”.
A partir d’aquest moment, des del Consell Català de l’Esport, es va requerir a
l’Ajuntament un seguit de documentació administrativa i tècnica justificativa de la
subvenció, la qual va ser tramesa en temps i forma i va rebre el vist i plau de l’ens
atorgant.
Per arribar al cobrament de la subvenció, des del Consell Català de l’Esport, s’havia
de formalitzar una operació de crèdit amb l’Institut Català de Finances, la qual va ser
aprovada inicialment pel Ple de 14 de juny de 2012. Els interessos d’aquesta operació,
valorats en 700.000,00 euros, també s’havien de subvencionar per part del Consell
Català de l’Esport.
Amb posterioritat, però, i degut a la greu crisi econòmica, als problemes que està patint
la Generalitat i a l’ofegament econòmic que està duent a terme el Govern espanyol,
contra el poble català, la Generalitat va comunicar a l’Ajuntament que no seria possible
formalitzar l’operació, perquè l’Institut Català de Finances s’havia vist obligat a tancar
aquesta línia de finançament. Amb tot, ens va proposar atorgar el mateix import per
finançar el préstec que l’Ajuntament va signar l’any 2007 per a la contractació de les
obres i que actualment s’està amortitzant.
El conveni s’ha signat amb les següents condicions:
L’Ajuntament rebrà els diners de la subvenció no pas de cop, com estava previst per
l’anterior procediment, sinó anualment durant un màxim de 15 anys. L’import anual que
està previst rebre oscil·larà entre els 50.000,00 i els 150.000,00 euros, destinats a
cobrir el capital i els interessos del préstec del 2007. No obstant això, el cost real dels
interessos és inferior al previst en el Conveni. Per aquest motiu l’Ajuntament ha
negociat amb el Consell (i està pendent d’informe de la intervenció d’aquest
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organisme) que la part de subvenció destinada a cobrir interessos que cada any es
preveu que sobrarà, es destinarà a amortitzar el capital del préstec, la qual cosa ha de
permetre reduir el nombre d’anys previstos inicialment per cobrir la totalitat dels
816.000,00 euros.
Finalment, dir que el canvi de sistema i de manera de cobrament no genera dret a
percebre interessos de demora, per tant, l’import total a cobrar al llarg dels anys
esmentats serà estrictament el de la subvenció.”
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER LA SEGURETAT DELS
VILATANS I EL BON MANTENIMENT DELS CARRERS DEL POBLE.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que la manca de les tapes d’alguns desaigües del carrer Riera i Penya pot
provocar
accidents no desitjables ja que deixen al descobert un forat fàcil
d’ensopegar.
Atès que l’entrada al barri de Sant Carles des de la carretera és massa fosca i la cruïlla
de carrers és un element problemàtic per travessar.
Vist que el PSC va fer un Prec, en el Ple del dia 17 de novembre de 2011, ara fa un
any i escàs, en el qual es demanava la col·locació d’un mirall en el Camí d’anar cap al
Cementiri, a la 2a corba per tal de controlar la visualització de la baixada d’altres
vehicles, cosa encara no resolta.
Vist que la sortida del barri de Sant Carles a la carretera és difícil per la manca de
visibilitat, podent-se resoldre amb la col·locació de dos miralls contigus.
Atès que fa dies al carrer Joan de Tours, a l’alçada del número 11, s’ha fet una
intervenció per una averia i encara està ple de sorra sense pavimentar ni fer la vorera,
perjudicant i afectant la normalitat dels veïns d’aquell carrer.
Preguntem a l’equip de govern:
Quan i com podran solucionar cadascuna d’aquestes cinc incidències.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “En
quant a les tapadores dels desaigües, que ens van robar, estem intentant trobar-ne
d’iguals per poder-les restituir, si no fos possible el ferrer de la brigada les farà per
poder-les posar.
Sobre la foscor a l’entrada al barri de Sant Carles, segons el pla d’estalvi energètic, hi
ha tres faroles obertes i dues de tancades en la mateixa cruïlla. Ho he anat a mirar i es
parlarà amb l’enginyer municipal per veure si es pot donar llum a l’altra farola que hi ha
a la carretera, tot i que queda una mica allunyada de la mateixa cruïlla.
La resposta a la col·locació de miralls és que aquests miralls estan considerats com
una inversió i no tenim pressupost per a la seva compra. Quan haguem tancat el
pressupost 2012 està previst, si ha quedat algun romanent, poder comprar una petita
partida de material per al carrer com poden ser aquests miralls per la via pública al
igual que balles que ens fan falta i ara per ara les hem de demanar als altres
ajuntaments, com fèiem amb les taules i cadires abans de l’última compra que es va
fer.
El carrer Joan de Tours ens ho anirem a mirar i ja li faré arribar la contesta
personalment.”
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13. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA COMMEMORACIÓ, EL
PROPER 29 DE MARÇ, DELS 125 ANYS QUE ES VAN PLANTAR ELS
PLÀTANS DE LA RIERA.
El regidor Sr. Rabasseda formula el següent prec:
“Atès que aquest és el primer Ple de l’any 2013, un any que a la vila d’Arenys de Munt
tenim molts esdeveniments per celebrar i commemorar, com per exemple, la
Capitalitat de la Sardana, el Centrenari, els cents anys del Centre Moral, els 40 anys
de la Coral del Remei, etc.
Atès que l’emblemàtica Riera d’Arenys de Munt sovint és l’escenari de moltes
celebracions populars de la nostra vila.
Atès que els plàtans de la Riera van ser plantats el 29 de març del 1888, un dijous
sant, i que enguany, doncs, farà 125 anys d’aquest esdeveniment.
Demanem que per al proper 29 de març, que cau en divendres sant, la regidoria de
cultura programi algun tipus de commemoració d’aquesta efemèride amb la
col·laboració del Museu-Arxiu d’Arenys de Munt, entitats i grups que hi puguem
col·laborar (exposició, conferència, etc.)”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu que li sembla molt bé
la proposta i la treballaran conjuntament amb la regidoria de Sostenibilitat Ambiental i li
demana que també li donin ajuda.
14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL I LA URBANITZACIÓ DEL PASSEIG QUE ARRIBA A CAN
JALPÍ.
La regidora Sra. Vila formula el següent prec:
“Vist que el Pla General d'Ordenació municipal d'Arenys de Munt es va elaborar l'any
2003.
Vist que des d'aleshores s'han hagut de fer nombroses modificacions per tal
d'adequar-lo a les necessitats urbanístiques del moment.
Atès que en el Passeig de Can Jalpí actualment hi ha nombrosos negocis, tant lúdics
com empresarials, cosa que fa que hi hagi un important trànsit de vehicles.
Atès que aquest passeig és l'eix de connexió entre el poble i el parc de Can Jalpí i que
actualment en aquella zona no està ordenat el trànsit de vehicles i vianants.
Demanem a l'equip de govern que faci una ordenació del trànsit i doti d'un carril bici i
un espai segur per als vianants i, també, que impulsi la revisió del Pla General.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que farà dues
respostes; en el tema del Pla Ggeneral tenen una llista de coses a revisar i des del
principi de la legislatura es va dir que es farien paquets de revisió, però això necessita
recursos humans i materials, a més l’arquitecte de planejament ha reduït el seu horari;
de totes formes s’ha fet una visita a Urbanisme amb uns primers temes, però per
recursos, la revisió total no es planteja.
Pel que fa al passeig de Can Jalpí, diu que tenen sobre la taula l’arranjament
d’aquesta zona i ja venia de més antic, de l’octubre de 2011, i realment són acabats
del projecte de la Riera, ja que allà van posar acopi de material. El 25 de setembre de
2011 es va encarregar a l’arquitecte tècnic que fes un projecte per a què fos realment
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la zona de passeig i posar aparcament entre els arbres; tot això està dibuixant-se, però
manca finançament per una part del projecte.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS CRITERIS DELS
CONTINGUTS AL WEB MUNICIPAL EN L’APARTAT “NOTÍCIES
RELACIONADES AMB ARENYS DE MUNT”.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Atès que des de l'any passat a la pàgina web de l'ajuntament d'Arenys de Munt
comptem amb una secció en la qual es fa un recull de premsa de notícies relacionades
amb el nostre municipi.
Vist que darrerament hem observat que les notícies recollides poc tenen a veure amb
Arenys de Munt. Per exemple, la setmana del 24 al 30 de desembre, de les 8 notícies
recollides, només en tres apareix el nostre municipi i, tanmateix, hi apareixen notícies
com “L’escàndol de les bales de goma provoca el relleu de Puig per Espadaler a
Interior”.
Preguntem a l'equip de govern quins són els criteris de selecció de les notícies
aparegudes a diferents mitjans de comunicació i que es recullen al web municipal com
a notícies relacionades amb Arenys de Munt, i si consideren que notícies com aquesta
sobre les bales de goma està relacionada amb Arenys de Munt.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “El criteri de selecció
de notícies per al recull de premsa del web de l’Ajuntament d’Arenys de Munt és
senzillament incloure totes les notícies que tractin d’Arenys de Munt o que hi facin
alguna referència.
Per exemple, la notícia citada a la pregunta, “L’escàndol de les bales de goma provoca
el relleu de Puig per Espadaler a Interior”, parla de la vila d’Arenys de Munt, com
podran comprovar si en llegeixen el text complet. Quan fa referència als relleus al
Govern de la Generalitat i en concret al relleu de Pilar Fernández Bozal, i cito textual
segons el diari el triangle en data 27 de desembre de 2012, ...
"La senyora Pilar Fernández Bozal antiga advocada de l’Estat que havia presentat un
recurs contra la consulta independentista d’Arenys de Munt el 2009”
Així mateix, totes les notícies que trobaran al recull de premsa fan referència a la
nostra població, encara que aquesta no sigui el tema central d’algunes d’elles.
Afegir que en tots els reculls de premsa que realitzen totes les organitzacions,
normalment, s’acostuma a incloure totes aquelles noticies en les quals apareix citada
l’organització, en aquest cas al tractar-se d’un poble, són escollides totes aquelles en
que surt el nom del poble.
Però celebrem que facin referència al nostre web municipal del qual estem força
satisfets. Per aquells que no ho sàpiguen, el web municipal a sofert molts canvis
durant aquesta legislatura i esperem portar-ne a terme alguns més que tenim pensats.
Però jo voldria ressaltar un aspecte la pàgina web municipal. Aquest és la
transparència en la publicació de dades que conté i que per la CUP i evidentment per
aquest govern és un objectiu prioritari
Al web municipal, i des d’aquesta legislatura hi podem trobar, en pestanyes al marge
dret, la Situació del deute, les Dades pressupostaries, les Despeses dels regidors, les
Despeses telefonia mòbil, les Dades de l’atur, les Subvencions a les entitats...
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En un altre apartat; els requeriments i les sancions, en un altre espai un lloc per poder
fer propostes i suggeriments amb el compromís de respondre-les ràpidament...
Tot això, a més d’una actualització continua de l’agenda, una publicació de notes de
premsa diària... i des de la festa major una finestra a Arenys de Munt amb fotografies
que siguin etiquetades amb els hashtag #somdemunt que es publiquen al mateix
moment que es fan i que a més de fer una mica més atractiu el web passen a formar
part de la bases de dades d’imatges de l’ajuntament.
I sí, també un espai on es recullen totes aquelles noticies que fan referència d’alguna
forma al nostre poble. No hi veiem res en aquest fet que no sigui positiu, ja no per
nosaltres si no per la gent d’Arenys de Munt, que no oblidem, són els que ens han
d’importar i poden trobar interessant trobar referències publicades respecte a la seva
vila al marge de qui les faci.
Per tant, les virtuts del web municipal, i així ens ho han fet saber molts vilatans, i fins i
tot altres ajuntaments, ara com ara, són prous com per no fer especial èmfasi en
anècdotes com la formulada en aquesta pregunta.”
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE
L’EMPRESA SERHS A ARENYS DE MUNT I LA CREACIÓ DE MÉS DE 100
LLOCS DE TREBALL.
La regidora Sra. de la Iglesia formula la següent pregunta:
“Vist que des de l’any 2011 s’han anat fent passos per afavorir la implantació de
l’empresa Serhs ubicada en la zona industrial del nostre poble.
Vist que el president d’aquesta entitat va afirmar que hi havia la intenció d’invertir prop
de 13 milions d’euros per una nova planta alimentària a Arenys de munt el juliol del
2011.
Vist que en aquest Ple hem aprovat les modificacions necessàries per a què aquesta
empresa pugi iniciar la seva expansió.
Atès que l’ampliació d’aquesta planta alimentària proporcionaria més de 100 nous llocs
de treball, molt necessaris per els nostres vilatans.
Preguntem a l'equip de govern en quina fase està aquest nou projecte.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que parlem sobre
la iniciativa d’una empresa privada que ha de fer el seu curs; des de l’Ajuntament van
fer tots els tràmits i, fins i tot, un requeriment previ pel Ple contra la resolució de la
Comissió d’Urbanisme per la seva resolució. Com es tracta d’una empresa privada, pot
donar alguna explicació però no és informació municipal, l’empresa manté la seva
intenció de fer les obres, però degut a la crisi hi ha manca de finançament i en el
moment en què puguin desenvoluparan el projecte el més ràpidament possible. Hi
haurà 100 llocs de treballs, però no seran nous, molts seran reordenats d’altres llocs,
però és possible que n’hi hagi de nous.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que no ho van entendre així quan s’explicava al Ple.
17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER
A UN SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MÉS EFICIENT I
L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
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El Sr. Alcalde diu que el portaveu d’ERC va demanar a la Junta de Portaveus la
retirada d’aquest prec i li pregunta si ho vol explicar.
El regidor Sr. Rabasseda diu que ells ho van presentar com a proposta per tal que es
pogués votar.
El Sr. Alcalde diu que li van explicar la importància que tenia pel grup que això passes
a Ple i per això es va transformar en prec, per poder-ho tractar. Ja sap l’opinió que la
secretària té d’aquest tema i explica que ells ho van valorar al mes d’octubre i es pot
tractar el que es va parlar.
18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER L’ARRANJAMENT DE LA VORERA
QUE VA A LA RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
Hem observat en repetides ocasions que hi ha zones del poble, per exemple la vorera
que dóna a mà dreta, direcció la residència Verge del Remei, el continu pas de cadires
de rodes de familiars amb gent gran que van a la Residència, hem detectat que
convindria i voldríem que es retoqués una part de vorera per fer-la més accessible.
Prec: Voldríem que es fes una actuació per fer més accessible la vorera a persones
amb limitacions físiques.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Si es
refereix en el seu prec a la vorera que no existeix davant de l’edifici que està en
construcció, cantonada C/ Vell, li he de dir que des de Serveis Tècnics s’han fet
diferents requeriments a la propietat perquè la facin.
En quan a fer la vorera més ample, al ser un carrer força estret a la part del davant de
la Residència Verge del Remei, si ampliéssim les voreres, perdríem els aparcaments
que hi ha davant la residencia impedint així l’aparcament de les ambulàncies i dels
cotxes dels familiars que van a buscar o deixar algun avi, havent-se de parar al mig del
carrer impedint la circulació normal dels vehicles i al ser persones amb mobilitat
reduïda el temps que necessiten per pujar o baixar és molt més gran que el d’una
persona normal, amb el que la circulació quedaria parada massa temps. “
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE ACTUACIONS A SANT
CARLES.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
En el dia d’avui també ens agradaria que fessin unes actuacions sobre el manteniment
de voreres. En aquet cas al barri San Carles, que en el primer tram la vorera és
gairebé impracticable i amb molt mal estat. És un risc de caigudes a diferents alçades
amb les possibles conseqüències que això suposaria en el cas que succeís.
Com hem exposat les voreres d’aquet barri són com a poc insuficients, i amb molt mal
estat.
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Pregunta:
Tenen previst fer cap actuació de reparació en el barri San Carles? Si es fa alguna
actuació quan seria? Es comprometen a fer les reparacions pertinents?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Aquest
any 2013 es faran feines de manteniment per tenir les voreres en condicions i altres
actuacions que puguin anar sortint, ja que no hi ha previst fer grans actuacions
d’inversió a la via pública per la manca de pressupost.
Tot i així, aquest any passat al barri de Sant Carles es van fer les següents
intervencions:
Es va posar una barana al Passatge St. Carles.
S’han arranjat diferents panots trencats al Rial Pasqual.
S’ha fet un tros de vorera i s’han reparat pericons de l’escomesa d’entrada d’aigua al
Carrer St. Carles.
I es va desbrossar i netejar les escales de Jaume I.”
20. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE INVERSIONS AL POBLE.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
Sabem que són temps difícils, que la situació econòmica és la que és, però ens
agradaria saber si tenen intenció de fer inversions de millora al poble, ja siguin grans o
petites. I quan es farien o tenen previstes fer durant aquest any 2013.
Creiem oportú saber quins objectius té l’equip de govern en aquest àmbit i així poder
col·laborar en el que sigui possible.
Pregunta: Tenen previst fer alguna inversió de millora al poble? Si es així ens poden
explicar que es farà?”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que el que defineix
les inversions del poble és el pressupost i ja sap com està, per això el que es farà serà
manteniment i s’està treballant en el projecte de la Riera en el qual estan fent molts
d’esforços entre tècnics i secretaria, per definir bé el projecte i això seria una millora
important al municipi.
21. PRECS I PREGUNTES
La regidora Sra. Castillo diu que el seu compromís és facilitar el Manual d’Atenció
Ciutadana i felicita als treballadors de l’OAV per la seva adaptació al nou lloc i
pregunta si s’ha demanat una subvenció a través del Consell Comarcal provinent del
SOC, destinada a joves, i que els hi donava assistència i contractació per sis mesos.
S’ha demanat i si no, per què?
El regidor Sr. Rabasseda pregunta pel Camí de la Carretera a Can Vinyals i si és
públic o privat.
El regidor Sr. Molons diu que s’ha comprovat que era públic.
_____
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El regidor Sr. Rabasseda pregunta si es publicarà el calendari de Plens.
El Sr. Alcalde respon que hi havia gent de vacances i que segurament es farà demà i
recorda que el proper Ple és el 14 de febrer.
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 dotze minuts del dia esmentat al
començament, de la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.

_____

