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ACTA NÚMERO 3/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia catorze
de febrer de dos mil tretze, en segona convocatòria, 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.
Excusa la seva assistència la regidora N’Elena Navarro i Sanchís per estar treballant.
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 DEL DIA 17/01/13.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL A LA ZONA A10.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“El Ple municipal de data 15 de novembre de 2012 va aprovar inicialment la
Modificació Puntual del Pla general d’Arenys de Munt (POUM) relativa a les condicions
d’ús de la zona A10.
En compliment de l’acord anterior, s’han publicat els corresponents anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de data 30/11/12, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de data 26/11/2011 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Així mateix, s’han
notificat els acords d’aprovació inicial als municipis l’àmbit territorials dels quals confina
Arenys de Munt, atorgant-los un termini d’audiència.
Finalitzat el termini d’exposició pública i d’audiència en relació a la proposta de
Modificació Puntual del Pla General (POUM), no s’han presentat al·legacions o
suggeriments.
Demanats els informes preceptius determinats en l’article 83.4 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, hi ha constància a l’expedient dels següents:
- Autoritat de Transport Metropolità: Considera que no ha d’emetre informe
- Agència Catalana de l’Aigua: Favorable
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Tenint en compte que l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal (POUM) que afecten a un únic municipi pertoquen a l’ajuntament
corresponent i d’acord amb allò que disposa l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós e la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i l’òrgan competent per l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació
urbanística és el plenari municipal.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Arenys de
Munt (POUM) relativa a les condicions d’ús de la zona A10.
Segon.- Trametre còpia del projecte aprovat provisionalment i de l’expedient tramitat a
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva tramitació, fins a la seva
aprovació definitiva si s’escau.”
El regidor Sr. Molons afegeix que aquest tema ja ha passat pel Ple, que es tracta de
modificar la zona A10 del Pla general en els sectors que especifica la modificació.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aquesta revisió del
Pla General ve del Ple de novembre de 2011 i avui és un pas més en la tramitació,
cada cop més a prop del final del procediment. Com acaben de llegir, aquesta
proposta de Modificació Puntual del Pla General (POUM) relativa a les condicions d’ús
a la zona A10 ha estat en exposició pública i no s’han presentat al·legacions o
suggeriments. Des del grup municipal d’ERC no tenim res a dir-hi i, amb el prec que
anem reiterant cada vegada que tractem qüestions relacionades amb el planejament
urbanístic d’Arenys de Munt, el prec sobre la revisió del Pla General, aquest
trencaclosques que tenim a data d’avui amb tantes modificacions, doncs amb aquest
prec ens abstindrem en aquest punt de proposta d’aprovació provisional.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Estem d’acord en
aquest punt que suposa un pas administratiu per tal d’adaptar una parcel·la a les
necessitats del seu propietari.
En el Ple anterior relatiu al mateix punt ja vàrem votar a favor.
Vistos els informes favorables dels diversos organismes i el propi informe de
Secretaria del nostre ajuntament, també ara votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquest és el final del tràmit per una
modificació de l’ús i que seran coherent amb els seu vot anterior i ho faran
afirmativament.
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
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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 DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL
DE LA RIERA.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment: “El
projecte d’urbanització superficial de la Riera és un projecte important i complex. Tant
per la seva execució com pel seu finançament.
Per això és important la participació de tots els grups municipals disposant de la
informació i també podent aportar idees, suggeriments, etc.
Des del Govern i jo com a 1r Tinent d’Alcalde de gestió urbanística creiem que la
participació i la implicació de tothom en aquest projecte és important per Arenys de
Munt i per tat hem de facilitar d’inici la participació dels grups municipals.”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“L’art. 40 del ROF d’aquest ajuntament, en concordança amb allò establert en els
articles 124 i 125 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, estableix que al marge de
les Comissions Informatives de caràcter estable i de la Comissió Especial de Comptes,
el ple podrà constituir comissions informatives per a temes específics, l’objecte de les
quals serà obtenir informació sobre un tema i emetre informes o dictàmens.
El procediment per a la creació i designació dels seus membres és el mateix que
s’estableix per a les comissions informatives generals, o permanents, amb l’única
especificitat que es dissoldran automàticament quan hagin dictaminat o informat sobre
l’assumpte que constitueix el seu objecte, llevat que l’acord plenari que les creà
disposés altre cosa.
Es per això que la Comissió proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Crear la Comissió Informativa Especial de la Riera amb l’objecte d’estudiar i
informar sobre el futur de la mateixa.
Segon.- Que la composició i funcionament d’aquesta Comissió Informativa Especial
serà la següent:
- Estarà composada per un membre de cada grup municipal, si bé els assumptes
objecte de la Comissió es decidiran per majoria simple amb vot ponderat per
cada membre de la comissió en funció de la representació de cada Grup en
relació al total de membres de la Corporació.
- Els Portaveus dels grups proposaran a l’Alcaldia els noms dels membres
d’aquesta comissió i un suplent per cada titular en el casos que fos possible, en
el termini de deu dies comptats a partir de la pressa de l’acord de l’apartat
anterior. Si la proposta no es produeix en el termini esmentat, s’entendrà que el
Grup renúncia al seu dret a formar part de la Comissió.
- L’Alcalde nomenarà els membres de la Comissió.
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-

Per part de l’Alcaldia o dels membres de la comissió es podrà proposar
convidar a tècnics per a participar en les reunions que se celebrin.
El secretari d’aquesta comissió serà el secretari general de l’Ajuntament o
funcionari en qui delegui.
De la composició de la Comissió es donarà compte al Ple en la primera sessió
que se celebri, desprès de ser nomenada per l’Alcaldia.”

La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “La riera es l’eix
vertebrador del nostre poble.
Hi anem per passejar, comprar, portar els nens a l’escola, trobar-nos amb els amics... i
per moltes altres activitats.
És també el centre comercial més important que tenim, i un reclam turístic, pocs
pobles hores d’ara tenen una riera com la nostra, fins hi tot sortim sovint als mitjans
audiovisuals (tempestes).
Bromes a part, tenim un problema greu, l’obra més important que s’ha fet mai en el
nostre poble no està encara finalitzada, la bassa de laminació té un impacte
mediambiental i visual que difícilment justifica l’obra que es va fer.
Per altra banda, la pols intensa (cal recordar aquest estiu), les pellofes dels fruits dels
plàtans i la pròpia sorra fa que la nostra estimada riera porti molts mal de caps als
nostres vilatans.
Hem de donar un gir a tot això: són temes complexos que cal consensuar. Per això
estem a favor d’aquesta comissió, entenem que l’equip de govern necessita l’ajuda de
tots per arreglar d’una vegada per totes el tema de la riera.
Ens caldrà, no tant sols bones idees, sinó també l’opinió de la gent que ho viu i dels
experts en temes concrets (poda del arbrat, la pols, el sorral de la llera, la possible
urbanització superficial....) de tots.
Estem contents que es tingui en compte a tots els grups polítics i treballarem per
aconseguir el màxim consens i el millor per el nostre poble.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Veiem aquesta
proposta de forma positiva i esperem que sigui suficient productiva com per tirar
endavant un tema tan popular i tan vertebrador com és la nostra riera.
És interessant el fet que es puguin convidar a tècnics o especialistes en el tema, ja
que sovint el que una persona voldria potser no estar en concordança amb el fet de
poder-ho fer possible.
Aquesta opció també comportarà convidar persones que en el seu poble han tingut
experiències semblants.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que li sembla correcte que es convoqui
a tots els partits per a tractar un tema tan important i votaran fa favor.
El regidor Sr. Molons agraeix els vots a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
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4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE CONSELLERS DE LA SOCIETAT
MUNICIPAL DE RESPONSABILIAT LIMITADA L’ALOC.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la proposta
següent:
“Vist que per acord de Ple, de data 17 de gener de 2013, s’aprovava definitivament la
constitució de la societat mercantil ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL, per a la
prestació dels serveis públics de recollida d’escombraries, manteniment de
l’enllumenat i deixalleria, així com els seus estatuts i es nomenaven els membres
(regidors i membres de partits polítics) del Consell d'Administració d’aquesta societat.
Vist que l’article 14 dels estatuts d’aquesta societat mercantil determina:

ARTICLE 14. COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
La societat estarà regida per un Consell d’Administració, format per 10 vocals designats per la
Junta General, dels quals, cinc formaran part del govern municipal i un serà, obligatòriament
l’Alcalde, que pot desenvolupar la presidència d’aquest òrgan; els altres cinc consellers es
repartiran entre els grups municipals de l’oposició i veïns de la vila.

Vist que per part de la Regidoria de Sostenibilitat Ambiental i de la Regidoria de Gestió
Urbanística i Territorial s’ha convocat un procés de participació entre els dies 4 i 6 de
febrer de 2013, que s’ha anunciat al web i a la ràdio municipals, obert a tots els
vilatans i vilatanes, per tal d’elegir els dos representants del municipi.
Vist que dels sis candidats presentats, per votació, han estat escollits dos
representants, el Sr. Jordi Alcàcer Micaló i el Sr. Manel Lladó Llavador, per haver
obtingut el major nombre de vots.
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Nomenar com membres del Consell d'Administració de la societat ALOC
SERVEIS AMBIENTALS SL, com a representants dels veïns de la vila, per un període
de quatre anys des del seu nomenament per la Junta General, a les següents
persones:
-

JORDI ALCÀCER MICALÓ
MANEL LLADÓ LLAVADOR

Segon.- Comunicar aquest nomenament a les persones interessades, fent-los saber
que si no diuen res en contra del mateix en el termini de set dies hàbils des de la seva
notificació, s’entendrà que accepten el nomenament.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Ja vam parlar
abastament de l'empresa ALOC en el ple del mes passat. Aquest punt és de tràmit,
però m'agradaria fer un petit resum de com ha anat el procés.
El dia 17 de gener es va aprovar, amb els vots de l'equip de govern, la creació de
l'empresa ALOC, SL.
_____
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El dia 31 de gener tenen lloc els Consells de Medi Ambient i Urbanisme, on es demana
que surtin espontàniament dos voluntaris per a formar part del Consell d'Administració
d'ALOC.
Surten dos voluntaris però com que dos és poc, decideixen obrir el procés de
participació ciutadana durant els dies 4, 5 i 6 de febrer.
El dia 6 de febrer va tenir lloc la jornada de votació. Finalment opten al càrrec de
consellers 6 persones, 3 de les quals no fan acte de presència, concretament Jordi
Alcàcer, Joan Claret i Helena Clos. Moltes de les persones que hi vam assistir ni les
coneixíem ni sabíem quin perfil tenien, per tant, es feia difícil emetre un vot sense
conèixer les persones interessades.
Qui va anar a votar? Vam ser 19 persones que vam emetre el vot; cal dir que la gran
majoria dels assistents eren simpatitzants i membres de CUP i CiU.
Senyors, ja n'hi ha prou amb els seus processos participatius. Creuen que aquest
procés totalment arreglat és realment transparent? Els republicans, com molts altres
vilatans, creiem que no. Aprenguin d'una vegada a fer les coses ben fetes, sense
presses, amb claredat i rigor.
El nostre vot serà negatiu.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que vol ser rigorosa i que se
l’entengui. A continuació diu textualment: “En aquest punt són varies les
consideracions que tenim el deure de fer:
La 1a: Que estem totalment d’acord en els processos participatius.
2a: Que creiem positiva la idea de què formin part del Consell d’Administració de la
nova empresa municipal dues persones del poble.
Ara bé, i en sentit contrari:
.- No estem d’acord en com es va fer el procediment participatiu. Començant pel temps
que van oferir perquè es presentessin les persones interessades. Va ser de 3 dies. Ho
considerem insuficient.
Ja sé el que diran: que governar és decidir.
També nosaltres tenim l’obligació de dir allò que no creiem correcte.
.- Ens havien dit que una persona sortiria del Consell de Medi Ambient, els vull
preguntar si alguna de les dues persones que avui nomenarem formen part del Consell
de Medi Ambient. Nosaltres ja estàvem d’acord amb això i que l’altra persona fos per
participació popular.
.- El dia de la votació a la Masia de Can Borrell per triar les dues persones, no van
tenir cap protocol, ni cap disseny d’actuació, ni van fer cap explicació.
El que s’esperava de l’acte era que, com a mínim, hi hagués una presentació dels
candidats, tant dels allà presents com dels que no hi eren.
Nosaltres pensaven que la regidoria tindria coneixement de qui era cadascú i del seu
interès per presentar-se. I inclús els seus coneixements sobre temes mediambientals.
Probablement persones que no se sabia qui eren podien tenir una molt bona
experiència.
El fet que persones del poble vulguin col·laborar es mereixen, com a mínim, una
presentació i un agraïment.
Alhora, això ens hagués donat més capacitat argumental a l’hora de votar-los.
Com vosaltres mateixos vàreu comprovar hi va haver noms de persones que ningú
coneixia.
No van explicar-nos absolutament res de res dels candidats i probablement hi havia
persones amb currículums interessants que desconeixem.
_____
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Es van limitar a donar una llista de noms i posar una urna.
La participació, qui creu en la vertadera participació, sap que és molt més que això.
I, és més, totes les persones candidates mereixien ser presentades i explicar els seus
desitjos de formar part d’un òrgan on es poden decidir qüestions que afectaran
directament als nostres convilatans, des de tarifes, exempcions, subvencions,
inversions... etc.
I a aquestes persones calia fer-los un reconeixement, a totes.
Va ser un bon procés de participació fosc, com també dubtem de la vinculació amb
ideologies polítiques.
.- Finalment, dir que el PSC, que forma part d’aquest Consell, volem deixar clar que
no estem en contra de ningú, de cap dels candidats/es però sí de com es va fer el
procés de participació.
Aprofito per dir també públicament que a l’Acta que ens han adjuntat del Consell el
cognom d’aquesta regidora torna a estar mal escrit.
Per això ens abstindrem.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que veuen favorable la votació i el
procés participatiu, el que no es veu bé és el termini que han tingut per presentar-se i
troben manca d’informació. Per tant, s’abstindran.
El regidor Sr. Molons, en nom de CIU, diu textualment: ¨La tria de dos consellers del
Consell d’Administració de la nova empresa ALOC per part dels consells de Medi
Ambient i del d’Urbanisme és una bona manera de fer. Crec que és un bon model que
quant s’hagin de modificar els estatuts de GUSAM es pot aprofitar per adaptar el
Consell d’Administració.
De fet, els estatuts de la GUSAM en la seva fundació ja es van fer amb aquest esperit
que 4 consellers/eres fossin representants de la societat civil i de fet en el seu inici va
ser més o menys així. Per tant, és bo aquest procés.
Aquets dies han aparegut informacions que no són correctes sobre el fet de prohibició,
es pot estar d’acord o no en els sistemes de gestió adoptats, però caldria defensar
amb arguments en pro d’altres tipus alternatius de gestió i no intentar desprestigiar els
que el govern en exercici de la seva potestat, i deure, de governar tria. Això provoca
que sempre plani una ombra de dubte i que la gent tingui una informació esbiaixada i
que tingui desconfiança en aquests nous projectes.
L’afirmació que es prohibiran les empreses públiques és errònia.
El que sí que és cert és que en l’Avantprojecte de Llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, del Govern de l’Estat espanyol, es preveu
algunes modificacions de la Llei de bases de règim local i entre elles hi ha la
modificació de l’art. 85.2 que diu:
2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna
de las siguientes formas:
A.
Gestión directa:
a.
Gestión por la propia entidad local.
b.
Organismo autónomo local.
c.
Entidad pública empresarial local.
d.
Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
B.
Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público.
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Es vol afegir un apartat que digui “només es podrà fer ús de les formes previstes en
les lletres c) i d) quan quedi acreditat que resulten més eficients que les formes
disposades en les lletres a) i b).” Per tant, el que es pretén és restringir la creació
d’empreses públiques locals, però no prohibir.
Per una altra banda, s’exigeix que per desenvolupar activitats econòmiques, s’haurà
de justificar que l’entitat local presta tots els serveis obligatoris mínims i no, d’acord
amb els estàndards de qualitat establerts (s’han de fixar), i que la iniciativa no generi
cap risc per a la sostenibilitat financera del municipi.
Un altre aspecte a tenir en compte és que en les Disposicions addicionals, es preveu
algunes mesures de redimensionament del sector públic local, i es preveu que a partir
de l’entrada en vigor de la llei les entitats locals no podran adquirir, constituir o
participar en la constitució, directa o indirectament, de nous organismes, entitats,
societats, consorcis, fundacions... durant el temps de vigència del seu pla econòmicfinancer o del seu pla d’ajust.
Continua dient que li sembla fora de tot que s’hagi parlat de simpatitzants que es van
presentar, i no s’ha d’identificar a la gent per la seva filiació política, sinó que s’ha
d’agrair la participació. De la participació, com a regidor de participació, sempre hi ha
hagut crítiques en el Ple però es queda amb les paraules de la Sra. Castillo, que s’ha
d’anar aprenent del que es fa; es va fer obert el procés i més temps o no, no significa
més participació.
La regidora Sra. Vázquez diu que segurament el procés seria millorable, agraeix a
totes les persones que es van presentar i, sobre la pregunta, per a presentar-se
s’havien d’inscriure a tots dos Consell i formen part de tots dos.
La regidora Sra. Vila diu que va tenir la sensació que s’improvisava sobre la marxa, i si
s’hagués fet millor es podria haver votat en el Consell.
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; dues
abstencions dels regidors N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups PSC i 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.
5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2013.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix la proposta de la Comissió
Informativa:
“Vist que dins el període d’exposició pública de l’aprovació inicial pel Ple de data
15/11/12 de les bases específiques de subvencions per a l’any 2013, s’ha presentat un
escrit d’al·legacions, en temps i forma, per part del senyor Ferran Torrent Fontbona en
data 7/01/11.
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Considerant que en el text de l’al·legació, l’al·legant justifica el seu interès ja que és veí
del municipi i demana:
1.- Que s’equipari l’import destinat a subvencions socials amb la resta d’àmbits.
2.- Que s’eliminin els quatre àmbits i que s’englobi tot en un per tal que tots els
projectes puguin competir conjuntament.
2.- Que en el cas que no s’eliminin els àmbits, la dotació no surti de cada regidoria,
sinó només d’una per evitar desigualtats.
3.- Que en el càlcul de la subvenció no només es tingui en compte el pressupost del
projecte, sinó que es faci proporcional a l’import total destinat a l’àmbit en el qual s’ha
presentat el projecte, per protegir als petits projectes davant els grans.
4.- Que es modifiquin les bases generals per tal que la valoració popular pugui arribar
al 100% i que a les específiques del 2013, s’augmenti el pes de la valoració popular
fins el 75%.
5.- Que amb la finalitat que el procés de votació popular sigui més objectiu, es votin
menys projectes que l’edició passada i que els vots siguin ponderats, posant els
vilatans un valor cada projecte que votin.
6.- Que s’estableixi un mecanisme d’exclusió raonable pels projectes que no superin
una valoració mínima.
7.- Que s’excloguin els projectes amb ànim de lucre o que l’entitat ho tingui, o que
algun membre de la Junta o direcció pugui rebre qualsevol tipus de compensació
econòmica de l’entitat sol·licitant de la subvenció.
8.- Que s’excloguin els projectes en què es vulgui contractar personal per donar suport
a activitats que ofereixen altres organisme públics o privats.
Examinats l’informe de Secretaria número 5/13, de data 29/01/13, i l’informe
d’Intervenció número 6/13, de data 7/02/13, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Estimar al senyor Ferran Torrent Fontbona, en part, l’al·legació quarta, i
modificar l’apartat 10 de les bases, respecte a la valoració popular, que serà del 50%,
tot i que quan el mecanisme de votació sigui prou madur, es podrà apropar al 75%,
perquè es considera que el sistema és bo; i estimar totalment l’al·legació cinquena i es
buscarà un mecanisme que garanteixi la voluntat de la població a través de la comissió
de valoració.
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Ferran Torrent Fontbona
primera i segona ja que les mateixes suposen una modificació de crèdits no prevista
del pressupost, tot i que es tindrà en compte de cara a una modificació futura; a més a
més, refondre el quatre àmbits en un de sol suposa una modificació de les bases
generals.
Desestimar, així mateix, les al·legacions tercera, per no estar determinat a les bases
aprovades inicialment pel Ple, no obstant es tindrà en compte a l’hora de fer les
valoracions i s’intentarà introduir un mecanisme doble que tingui en compte la
proporcionalitat, el destí i funció i el valor absolut dels imports sol·licitats en funció dels
imports màxims de les subvencions atorgades per cada entitat.
Desestimar la sisena, per ser un procediment determinat a les bases generals; no
obstant, s’estudiarà un mecanisme raonable d’exclusió per poder-ho introduir a les
mateixes.
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Desestimar la setena i vuitena, per ser, també, modificacions a les bases generals; no
obstant això, es proposarà a la comissió que es crearà per estudiar la modificació
d’aquestes bases generals que introdueixi aquests mecanismes per evitar que entitats
amb ànim de lucre entrin en el repartiment de subvencions que haurien de ser per
entitats sense aquest ànim.
Tercer.- Corregir l’error material de l’annex 1 de les bases respecte dels criteris de
valoració objectiva de l’àmbit social ja que la suma dels tres criteris hauria de donar 20
com a resultat i actualment dóna 22; quedant el següent redactat:
a) Es valorarà la capacitat econòmica de l’entitat, fins a 6 punts, en base al seu
pressupost.
Quart.- Aprovar definitivament les bases específiques de les subvencions per a l’any
2013 dels àmbits social, esportiu, cultural i econòmic amb les modificacions indicades i
publicar-les íntegrament al BOP de la província, al tauler d’edictes i al web municipal.”
Afegeix les següents paraules: “Agrair al Sr. Torrent el seu treball i bona voluntat per
confiar en aquest procés i aportar fórmules i idees per millorar-lo. Valorar-li el seu
esperit crític en positiu.
Mantenir la confiança en aquesta nova formula que si bé com a nou procés té
aspectes a millorar considerem que és just i transparent”.
El regidor Sr. Rabasseda diu textualment: “Celebrem que aquest veí d’Arenys de Munt
hagi presentat al·legacions. Saben que des d’ERC també els hem fet molts
suggeriments de millora sobre les bases per atorgar subvencions, que considerem
amb un excés de burocràcia, amb criteris poc justos, que fa que les entitats hagin de
competir entre si, i que comporten uns costos elevats per l’ajuntament amb la
sistemàtica que CUP i CiU ha implantat. Ho celebrem i felicitem al senyor Ferran
Torrent per la seva iniciativa, pel seu interès pels afers del poble.
Pensem que més enllà del punt de vista d’ERC, aquestes al·legacions també els
haurien de fer reflexionar. Sovint veiem la CUP entestada en mantenir-se en els seus
errors. Aquest tema de les subvencions, segons vostès, va funcionar de meravella, i
hem sentit en aquest mateix Ple com el regidor que porta el tema de les subvencions
explicava que gairebé li feien l’onada quan passava pel carrer en relació a la magnífica
sistemàtica implantada. Ara, tanmateix, celebrem que hi hagi una guia al web
municipal explicant com s’ha de fer i que el regidor mantingui reunions amb les entitats
per explicar-ho. És tan complicat, que cal fer-ho...
ERC creiem que no funciona tant bé i ja vam presentar al·legacions per millorar les
bases 2012. Llegint el que es publica en els mitjans de comunicació local, escoltant el
que es diu en els actes d’entitats i associacions, i parant atenció al que opina bona part
del teixit associatiu d’Arenys de Munt, cada vegada ens corrobora més que aquest
sistema d’atorgar subvencions és una mena de “nyap”. Les al·legacions d’avui són un
altre exemple de disconformitat i arran dels imports atorgats a les diferents entitats que
vam publicar al butlletí d’ERC “Tornarem a Vèncer” també ens han arribat molts
comentaris de disconformitat, en molts casos en el sentit que governar és prendre
decisions, encara que siguin conflictives i que ben segur no agradin a tothom. I vostès
ho arreglen dient que “així ho va votar l’assemblea”... El sistema és molt imperfecte,
una part dels suggeriments que ha presentat el Sr. Torrent en forma d’al·legacions els
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compartim i els animem una vegada més a què canviïn el sistema, a què el
simplifiquin.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Les al·legacions,
segons la informació que ens han subministrat vénen donades per les propostes
presentades per un únic vilatà.
Ens han semblat molt interessants i les compartim en molts aspectes: sempre hem
considerat que els processos participatius a Arenys de Munt s’han de treballar i que les
aportacions, tan dels partits polítics com dels veïns i veïnes, han de ser sempre
benvingudes.
Gran part de les proposicions presentades per aquest vilatà són reiteració d’altres que
s’han presentat en aprovacions anteriors, on hem buscat criteris d’equitat i igualtat
entre els diferents projectes i àmbits.
Estem totalment d’acord en el fet que no es tracta d’una competició, sinó que totes les
entitats, amb les seves activitats, posen un altre lligam entre els veïns i veïnes per
enfortir les relacions socials del poble. Estem totalment d’acord que totes les entitats
han de ser tractades per igual, i que és més fàcil repartir un pastís gran que quatre de
més petits i de diferents mides: tant important és la cultura com l’esport, com la
promoció econòmica i les accions socials.
El procés participatiu fet l’any passat va ser, segons vostès, un èxit: és ben cert que
varen assistir poc més d’un centenar de vilatans i vilatanes, però a Arenys de Munt
som més de 8.500. Els assistents eren els mateixos que presentaven les propostes,
interessats en la consecució de la seva part d’aquest pastís, i també es donaven casos
que més d’un participant pertanyia a diferents entitats. I insistim, això no és una
carrera d’obstacles on molta feina es pot veure recompensada amb una petita
quantitat econòmica. El primer són les persones, són els valors que aporten en el dia a
dia a la nostra societat.
Tant mateix, aquest veí parla del gran nombre de projectes presentats o de què es voti
un nombre inferior de projectes que en l’edició passada.
Nosaltres pensem que això demostra de nou la implicació de les entitats a la nostra
vila i també que la crisi està passant factura a tothom, els ingressos són cada cop més
baixos i les despeses són cada cop més altes. I també vostès ho saben. D’aquí la
importància de la caixa única, o bé de l’eliminació dels àmbits ja que al cap i la fi, tots
som Arenys de Munt.
I també demana un major pes de la valoració popular vers l’experta, fins arribar a un
fabulós 75 % que nosaltres també voldríem. Totalment d’acord, però una mica
complicat davant la multitud de projectes i les quantitats repartides. Creiem que
aquesta possibilitat es pot donar quan les propostes es redueixin o quan les partides
pressupostàries siguin més grans, com per exemple es fa a Arenys de Mar en la
designació d’actuacions urbanístiques d’interès popular.
Encara així, les conclusions de l’informe de Secretaria que ens han fet arribar marquen
que la majoria d’aquestes propostes es basen en criteris d’oportunitat i que no li
corresponen resoldre o fan referència a les bases generals.
Insistim, donant les gràcies a aquest ciutadà per la seva inversió en temps i en idees i
a tots aquells que volen millorar la gestió municipal.
L’aprovació d’aquestes bases específiques per aquest 2013, la nostra opinió coincideix
amb la presentada l’any passat. S’ha incrementat la quantitat a repartir de 9.000 a
16.000 Eur de la qual cosa ens alegrem, però encara així ho trobem insuficient, no
arribaria a 250 Eur per entitat si el repartiment fos per igual, i algunes d’aquestes
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entitats destinatàries ja ens han expressat la seva preocupació i fins i tot s’han
plantejat deixar de fer alguna de les seves activitats.
D’això sí que no ens n’alegrem, i més encara quan la Capital de la Sardana ens
omplirà d’actes que necessàriament s’hauran de finançar per tal que sigui el que tots
desitgem, un èxit. Esperem de tot cor que les administracions superiors ho tinguin
present i destinin diners per poder aconseguir-ho.
Seguim pensant que hi ha criteris subjectius que sobren, no perquè diferencien
projectes, sinó perquè els discriminen.
El sentit del nostre vot serà l’abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest tema s’haurien d’haver
acceptat les al·legacions del Sr Torrent que li semblen lògiques i coherents i les ha
treballat i votarà en contra de refusar-les.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que agreix l’interès del Sr. Ferran, i
també li vol dir que podia haver demanat intervenir en el Ple, que és un pas més de
participació; ha vist que el regidor de Participació ha dit que té voluntat de recollir les
al·legacions i això no vol dir que estigui malament, sinó que està bé i es pot millorar;
tampoc té clara la postura d’alguns grups respecte a què s’ha de donar més pes;
recorda que la Llei de subvencions és molt “farregosa”, molt dura i va venir de la
directiva del GI, que per les entitats petites i les quantitats que és mouen, és una
burocràcia excessiva. Respecte de la participació, diu que si hi ha 400 persones en
una sala i no poden exercir el vot, això no és participació, participar és poder votar i és
millor la qualitat que la quantitat, però no val a dir que si no hi va molta gent, no està
bé. Agraeix a l’interessat l’al·legació i al regidor les seves.
El regidor Sr. Galceran diu que a ell no li faran l’ona pel to que fa servir, només va
comentar que algunes entitats l’havien felicitat pel sistema i ho va comentar
honestament. Respecte al procediment, van pensar que es podia millorar el que hi
havia que no semblava gaire clar; a més, li sembla molt important poder sortir a
explicar el que fan les entitats i que els conegui la resta del poble; sí que hi ha coses a
millorar i no han dit mai que no; han intentat millorar la burocràcia i facilitar-ho, atenent
a les entitats i reunint-se amb totes una a una; seguiran fent formació i pensa que les
virtuts del procés continuen estan i no hi ha raons per retirar-ho; a més, ara li sembla
correcte mantenir l’equilibri entre experts i els vilatans i l’any passat va ser 70 i 30. En
la comissió d’expert hi ha polítics del govern, tècnics de l’Ajuntament i regidors de
l’oposició i això segueix essent una millora.
A la Sra. Castillo li comenta que ha dit que només van ser 100 persones i a ell li
semblen moltes i a més tenien la possibilitat de dir la seva.
Respecte a la competència entre entitats, no n’hi ha, sinó que hi ha la possibilitat
d’exposar els projectes.
Al Sr. Planas li diu que no es pot estimar el que afecta a les bases generals, perquè
parlem de les específiques.
El regidor Sr. Rabasseda diu que el símil de l’onada ho ha fet amb tot el carinyo del
món, però diu que el Govern viu en el país d’Alícia i ells viuen a Arenys de Munt.
Respecte a les subvencions, el tema de la burocràcia ja van apuntar que s’havia de
simplificar, i ja reconeixen que ho faran, també el llibret del web i haver cridat a les
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entitats; però hi ha una competència clara entre entitats i això és així; respecte de les
al·legacions, en comparteixen algunes i s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo diu que la participació és una joguina desmuntada i que
l’hauria de muntar, però s’equivoquen constantment i potser n’aprenguin al final de la
legislatura; diu que algunes entitats li han manifestat que no els hi ve gens de gust
sortir allà a explicar-se però ho han de fer o no tenen punts; sí que és una competició a
l’hora de la votació popular.
El regidor Sr. Planas diu que, escoltats els aclariments del Sr. Galceran, s’abstindran.
El regidor Sr. Molons diu que hi ha una dita catalana que diu que no tot comença avui;
però tornant a la participació, les subvencions de cooperació al mandat del 2003
sempre s’havien fet en tema de concurs i amb uns indicadors sobre projecte, i es
votaven en el Consell de Participació.
El regidor Sr. Galceran diu que tenen una filosofia i és que la gent participi,
segurament necessitaran un camí que aniran muntant i la seva idea és que funcioni
millor i sigui més just. El punt de la competència entre les entitats, costa molt posar a
gent en una sala per a què la gent participi i aquesta fórmula és una mica de reclam.
El Sr. Alcalde diu que una de les primeres coses que va trobar és que les entitats van
venir a fer visites i una de les queixes era que algunes entitats no tenien accés a les
subvencions i llavors es van mirar la Llei 38/2008, general de subvencions i la mateixa
es podia aplicar, i ara no és un polític qui determina les subvencions, sinó els vilatans i
aquest és un treball que van fer i el troben interessant, a més, tothom pot veure les
propostes i quants diners demanden; s’ha exposat com un punt negatiu que les
entitats haguessin de cridar als seus socis a votar i no ho és ja que així coneixen el
món de l’associacionisme. Una altra qüestió per resoldre és que hi havia molts pocs
diners per repartir i per això el sistema havia de ser clar i transparent en el qual tothom
pogués presentar les seves propostes. El Sr. Rabasseda diu que es presenten
al·legacions perquè el sistema no és bo, però l’al·legació diu que el sistema és bo i que
s’ha de millorar, el que no accepta és que el sistema s’hagi d’eliminar.
S’ha dit que hi ha entitats queixoses del sistema, i ells s’han reunit amb totes les
entitats i han participat en totes les reunions i només hi ha hagut dues entitats
queixoses del sistema, i cap ha dit que no es volguessin presentar i el temps dirà si les
coses es fan bé o malament; del que es queixen les entitats és que hi ha pocs diners i
a ells també i els agradaria disposar-ne de més, però hi ha el que hi ha. Agraeix les
al·legacions i aprofita per convidar-li a formar part de la comissió de valoració, ja que hi
ha una vacant. Recorda que aquest és un projecte viu i dinàmic i que creuen que és
bo.
La regidora Sra. Castillo diu al regidor Sr. Galceran que hi ha empreses i persones que
el podrien assessorar i pregunta com resoldre les tres entitats queixoses del sistema.
El Sr. Alcalde diu que a aquestes entitats els agradaria tornar al sistema antic.
La regidora Sra. Castillo diu que si una entitat no es presenta a la votació popular que
succeeix.
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El Sr. Alcalde diu que les bases diuen que la puntuació és zero a la votació popular,
però si no es volen presentar, no passa res.
El regidor Sr. Rabasseda diu que va haver-hi una entitat com el futbol sala, que no es
va presentar i no va rebre punts.
El Sr. Alcalde diu que va rebre votació, malgrat no presentar el projecte.
El regidor Sr. Rabasseda diu que ells els van votar.
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, del grup ERC, PSC i PP.
6. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC I CIU DE MOCIÓ
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA APROVADA PEL
PARLAMENT DE CATALUNYA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova
la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut
següent:
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i
de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
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Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de
Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici
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del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat
popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com
un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, els grups municipals de la CUP, ERC i CIU proposen al Ple municipal
l'adopció dels acords següents:
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Primer.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de
Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que
explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir
per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una
àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de
l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del
dret a l’autodeterminació.
Segon.- Instar al Parlament de Catalunya a què convoqui, tan aviat com ho consideri
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català
pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària,
que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
Tercer.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble
català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les
raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei
d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica.
Quart.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al president del Govern Espanyol, al president del Congreso
de los Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los Diputados, al
president del Senado, al president del Parlament Europeu i als diferents grups polítics
del Parlament Europeu.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que ERC no té a dir gaire cosa,
aquesta moció s’ha consensuat per la CUP, CIU i ERC. No sap quin serà el vot del
grup PSC, ni el del PP, però espera que sigui positiu. És conscient que el grup PSC
defensa el federalisme, però és necessari que Catalunya tingui dret a decidir.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Primer, cal explicar
als vilatans i vilatanes que aquesta no és la Declaració sencera que es va aprovar al
Parlament de Catalunya.
Cal ser rigorosos.
En la moció que vostès presenten coincideix tota la part expositiva, en canvi els acords
no són els de la Declaració del Parlament.
Els socialistes d’Arenys de Munt volem manifestar:
1)Respectem l’acord pres pel Parlament de Catalunya sobre el dret a decidir. Entenem
que és la institució catalana a qui correspon pronunciar-se sobre aquest tema; que les
diferents sensibilitats polítiques ja es van poder pronunciar en el debat, i que en cap
cas no podem menystenir el paper i les atribucions del nostre Parlament fent que un
Ple municipal pugui revocar, matisar o confirmar un acord pres per la màxima institució
parlamentària del país.
2) El PSC està a favor del dret a Decidir del poble de Catalunya, entenent el dret a
decidir com un exercici democràtic per demanar l’opinió dels ciutadans/es mitjançant
un referèndum o consulta on la ciutadania pugui dir lliurement el que pensa.
No tan sols estem d’acord sinó que el dret a decidir està inclòs en el programa
electoral del PSC i, en aquest sentit, som coherents en la defensa del què vam aprovar
pràcticament per unanimitat.
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Aquesta és la nostra ferma voluntat i ningú ens pot dir el contrari. Ens alçarem sempre
contra aquells que vulguin fer creure una cosa diferent.
Ara bé, el principi democràtic i el principi de legalitat han d'anar de la mà, no es pot fer
prevaler l'un sobre l'altre.
La democràcia no és només respecte a la majoria, és també respecte a les institucions
i a les lleis de les que ens hem dotat.
Per això el PSC està a favor del dret a decidir i defensa una consulta legal, acordada i
a ser possible vinculant.
No és per capritx. És perquè entenem que només així es pot defensar amb eficàcia
l'interès de Catalunya, del nostre país, del país que tots volem millorar.
Des del respecte a altres opinions sobre aquesta qüestió, pensem que massa sovint
en política les dreceres no porten a cap lloc, i deixar la llei de banda porta generalment
a situacions difícils i sovint desastroses.
3) Defensem que en un tema tan crucial com el que es planteja sobre el dret a decidir
és més necessari que mai treballar per sumar el màxim d’acords possibles. El nostre
màxim interès ha de ser el de construir ponts que vagin en aquest sentit. No ens
trobaran en aquelles iniciatives, com la moció que es presenta a Ple -l’argumentari i
acords de la qual va directament adreçada a dividir el grup municipal socialista, que en
el fons cerquen només debilitar l’objectiu que ens ha de guiar, que no és altre que la
recerca de punts de trobada i d’acord.
Ara bé, dit això:
• Als socialistes ens agradaria que així com els dijous passat tenien sobre la
taula 5 mocions diferents sobre el dret a decidir, que pel proper ple tinguéssim
també 5 propostes diferents per afavorir els aturats del nostre poble i per fer
que no marxin les empreses que encara queden a la nostra zona industrial.
• Mirin, al juny de 2011, quan vostès van entrar a governar, Arenys de Munt tenia
619 persones aturades, un 14’08 % de la població.
Ara, al gener de 2013, Arenys de Munt en té 727 persones, un 16’31 %.
Diferència = 108 persones més. I moltes d’elles que ja no cobren subsidi d’atur.
• Quant a empreses de la zona industrial: ens han desaparegut cap a
un....20%..........del 2011 al 2013.
Ebifust. També ha tancat Fusteria Gaspar, al juny va tancar Magatzems
Arenys, Fustcom marxarà cap a Mèxic, Indústries Rodaca i Tallers J Basart
pengen d'un sospir, així com vàries constructores i lampisteries, Discoteca
Alquímia i Restaurant l'Encanteri varen obrir al 2012 i han tornat a tancar,
Coaliment s'han traslladat a Canet de Mar, ... (+- 12)
• Ens agradaria veure la mateixa lluita per aconseguir inversors, ens agradaria
veure que s’estan fent projectes de futur pel poble, ens agradaria saber que
realment s’està en contacte diari amb els organismes que toca per buscar
solucions.
I ens agradaria que les persones del nostre poble fossin per vostès la prioritat número
u.
Els hi proposo elaborar un catàleg destinat a poder aconseguir que noves empreses i
grups empresarials s’instal·lin al nostre municipi. Un catàleg que serveixi per captar
noves inversions, sobretot de l'àmbit turístic, i per mostrar els polígons industrials de
què disposem a Arenys de Munt, i també la situació geogràfica i les nostres vies de
comunicació, entre altres.
Estem cansats senyors. Estem cansats de no abordar els temes que afecten al nostre
poble amb la mateixa intensitat que els que afecten al nostre País.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que exposarà un argumentari. A
continuació diu textualment: “La democracia no existe sin legalidad, y la legitimidad
democrática no existe sin legalidad que dé amparo a esa democracia. Esa es la
democracia y eso es lo que nosotros defendemos.”
Aquesta declaració és el pitjor missatge que podem transmetre als nostres socis
europeus. És un missatge contra l’Estat de Dret, fonament de la democràcia i de la
convivència. Va contra la Constitució espanyola, que en el seu article 1.2. declara que
“la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de
l’Estat”.
Aquesta també és una declaració que va contra l’Estatut d’Autonomia, que en el seu
article 1 declara que “Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern
constituïda en comunitat autònoma”. Per a reformar l’Estatut, vostès necessiten 2 / 3
del Parlament, és a dir, 90 diputats.
Catalunya té ara el millor i el major autogovern de la seva història. Tenim
competències que s’han d’exercir de manera exemplar i no que el Govern actuï fora de
les seves competències intentant modificar la Constitució per la porta del darrere.
El dret a decidir s’ha d’emparar en les lleis. Si volen canviar la Constitució que vam
votar entre tots, s’han de pronunciar tots els espanyols. Perquè els catalans som
sobirans, però ho som conjuntament amb la resta d’espanyols.
Tampoc cal que busquin al Dret Internacional un marc jurídic que legitimi el dret de
secessió, perquè no trobaran cap simpatia més enllà dels Pirineus. La construcció
europea es basa en la lògica d’aconseguir una unió cada vegada més estreta entre els
estats europeus, i no a crear noves fronteres al segle XXI, trencant segles de
convivència i projectes compartits.
Estem en una greu crisi econòmica, que ara es veu agreujada per una nova doble
crisi: la institucional i la política. Un nou descrèdit per a la classe política que ja està
prou malmesa pels casos de corrupció que anem coneixent cada dia. Els catalans no
hem de pagar aquest preu tan car per amagar el fracàs electoral de Mas.
Els catalans tenen dret a saber els costos del seu projecte –entre ells que CiU hagi fet
seu el programa econòmic d’ERC- i tenen l’obligació d’explicar-los.
La política catalana no pot perdre el temps en debats esotèrics que res tenen a veure
amb la recuperació econòmica i la creació d’ocupació.
El Govern de CiU se’n va anar de vacances al juliol i encara no ha tornat: van estar
amb els actes de la Diada, després es van dedicar a les eleccions i ara amb la
declaració de sobirania, però de treballar per solucionar els problemes dels catalans,
res de res. El pitjor és que compten amb aliats polítics com el PSC i ERC que els
ajuden a estirar el culebrot com un xiclet.
La declaració de sobirania és un parany per embolicar a la societat catalana en un
referèndum il·legal, encara que sàpiguen que comporta un desastre social, econòmic i
polític.
El tripartit de Convergència, Unió i ERC ha entrat en una espiral sobiranista, mentre la
societat catalana reclama sortir de la crisi i millorar el finançament. Com sempre,
equivoquen les prioritats i es dediquen a enfrontar catalans amb catalans i catalans
amb la resta d’espanyols.
El PPC mantindrà les seves prioritats i tenim com a objectiu impulsar un acord
estratègic de totes les forces polítiques per crear ocupació, així com treballar per
aconseguir un nou model de finançament.
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És una declaració fora de la llei que persegueix l’objectiu de trencar amb la resta
d’Espanya i que genera divisió entre els catalans i té repercussions negatives en
l’economia catalana.
Forma part d’un paripé que utilitza indegudament el Parlament per fer creure als
catalans el que no és, que podem proclamar unilateralment la independència.
El dret a decidir que proclamen CiU i ERC és una burla als catalans perquè en 33 anys
de Govern no han estat capaços d'aprovar una llei electoral.
El procés d'autodeterminació i independència que volen iniciar amb les complicitats i
els complexos d'ICV i PSC és un procés cap a la ruïna social, econòmica i cultural de
Catalunya.
Quan els catalans hem apostat per sumar i liderar hem estat una comunitat forta i
sòlida dins d’Espanya. Si CiU s’entesta en trencar i dividir serem una comunitat petita,
feble i sense influència. Espanya fa gran a Catalunya i aquest ha de ser el camí.
El PPC presenta un text alternatiu a la proposta sobiranista per deixar clares les
prioritats de la legislatura. El primer és la recuperació econòmica i la creació
d’ocupació, tota la resta és perdre el temps.
Un govern que perd el temps i viu en la gran mentida no serveix als interessos
generals dels catalans.
Mentre CiU, ERC, ICV, PSC i la CUP perden el temps i els diners en una malaltissa
corba per veure qui arriba primer a separar Catalunya d'Espanya, el PP Català fixa les
seves polítiques en la lluita contra la crisi econòmica, la creació d'ocupació i la millora
substancial del model de finançament; en contra de la independència, la ruptura, la
divisió i la separació de Catalunya de la resta d'Espanya
El dret a decidir s’ha d’emparar en les normes legals, i vostès el que volen és canviar
la Constitució que varen votar tots els catalans. L’exercici de la sobirania, segons
estableix la Constitució, és un exercici de la sobirania del poble d’Espanya, i, per tant,
aquest és un fals debat.
La sentència del Tribunal Constitucional 103/2008, per cert, de l’11 de setembre,
estableix que el dret a decidir cap a l’autodeterminació és inconstitucional i il·legal.
Senyors del Partit Socialista, vostès porten en el seu programa electoral el dret a
decidir. Ja hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que diu que el subjecte
sobirà del dret a decidir és Espanya. Ja hi ha una sentència que diu que el subjecte no
pot ser cap altra comunitat autònoma, i qui ho impulsi estarà actuant al marge de la
llei, al marge de la Constitució. Ja ho diu aquí, i vostès volen portar el poble de
Catalunya a una il·legalitat i a una actuació inconstitucional.
“Les pedimos a los socialistas que se pongan al lado del Partido Popular para estar a
favor de la concordia y de la prosperidad, a la vez que decimos: Catalunya sí, y
España también.”
Invocar la voluntat d’una suposada majoria en contra del dret és apartar-se del model
europeu de democràcia constitucional, i això ja li va dir el mateix president de la
Comissió, Durao Barroso, la vicepresidenta i comissària de Justícia senyora Reding o
experts en dret europeu tan prestigiosos com el catedràtic de la Universitat de Nova
York Joseph Weiler, o intel·lectuals de la talla d’Alain Minc.
Els catalans tenen dret a saber els costos que suposaria aquest dret a decidir, que és
sortir d’Espanya i sortir d’Europa. A més, això suposa també costos per a la nostra
economia, i riscos per a les nostres empreses, a més de riscos a les possibles
inversions.
Pretenen enganyar els catalans amb una truc d’il·lusionisme impossible: amb la
mentida de què els catalans podem decidir unilateralment formar un nou estat dins de
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la Unió Europea. O és que quan parlen de context europeu es refereixen només a què
Catalunya romandrà geogràficament dintre del continent europeu?
Aquesta aventura no té només riscos per a la imatge de Catalunya a Europa. Presenta
riscos per a les empreses catalanes i, per tant, és un perill per als llocs de treball de
milers de catalans.
El Partit Popular està d’acord amb el que han demanat els empresaris catalans
aquests últims dies, igual que també ho posa de manifest l’últim estudi de La Caixa
sobre l’economia catalana. El que cal és evitar un xoc de trens, evitar la inestabilitat, i
treballar plegats per a aconseguir un millor sistema de finançament.
Això és el que el Partit Popular ofereix als catalans: un millor finançament amb
solidaritat finalista i limitada, que respecti el principi d’ordinalitat, modern, just i que
permeti rebaixar els impostos. El Partit Popular lidera la reforma del sistema de
finançament en la línia que reclamen els empresaris catalans.
I també ho farem pensant en aquella classe mitjana que està desapareixent perquè
paga més impostos que ningú i no rep uns serveis a l’alçada, sinó que veu com els
seus recursos marxen en empreses públiques ineficients, ambaixades autonòmiques,
uns consells comarcals sobre dimensionats o la televisió autonòmica més cara
d’Espanya.
En definitiva, des del Partit Popular apostem per una millor gestió dels recursos públics
i per un model de finançament singular per a Catalunya, dintre de la LOFCA.
El govern d’Espanya, sense fer soroll, ni buscar excuses i enemics, està fent reformes
i recuperant la confiança d’Europa i dels mercats.
Les exportacions estan tirant de la nostra economia. Les empreses espanyoles
construeixen grans infraestructures arreu del món. Ara es compleixen o es milloren les
previsions de creixement econòmic i d’ingressos. L’ombra de la intervenció, que fa un
any semblava immediata, està ara mateix gairebé oblidada.
El govern d’Espanya fa els deures i treballa per millorar les condicions socials i
econòmiques dels catalans. Ajuda a la Generalitat a pagar les nòmines dels
treballadors públics i les factures pendents dels proveïdors, salvant així a centenars
d’autònoms i pimes.
El govern d’Espanya ha estès la mà per ajudar els catalans, i vostès, en canvi, donen
l’esquena als problemes dels aturats, dels emprenedors i de les famílies.
El Partit Popular creu que és possible treballar pel bé comú amb una visió reformista,
canviant el que calgui canviar perquè les administracions públiques no siguin un llast
per a la societat, sinó que estiguin realment al servei de la gent i es converteixin en el
motor del canvi que necessitem.
És possible afrontar els problemes, sense trencadisses ni divisions. És possible
avançar per aconseguir un millor finançament per a la Generalitat, articulant un
sistema que alhora que faci possible la indispensable solidaritat, respecti els principis
d'ordinalitat i corresponsabilitat fiscal.
Estem en una situació d'extrema dificultat, i arriba el moment de triar. Alguns s'obliden
de la situació dramàtica de milions de catalans i opten per la ruptura, la incertesa i la
deslegitimació de les institucions.
Nosaltres, des del PPC, optem per atendre les necessitats dels catalans, treballar per
la concòrdia, i reformar les nostres institucions perquè millorin en el seu paper al servei
de la societat.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que comparteix absolutament una part
del que ha dit el portaveu d’ERC. No contestarà als regidors del PP i del PSC però li
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sap greu que s’ataqui el govern o qualsevol persona d’un altre grup, cadascú té les
seves postures i li sembla trist que s’ataqui a l’altre per defensar un dret a decidir;
també estan defensant una constitució que es va fer per una il·legalitat, ja que el cap
de l’Estat va signar els principis generals del moviment, i parteix d’un punt legal.
A continuació diu textualment: “Crec que en les parts augmentatives i els acords serien
el cos discursiu de defensa. Des de CiU subscrivim al 100x100 aquesta moció.
Celebrem que haguem pogut arribar a un acord i que pràcticament el 85 per cent dels
regidors/ores donin suport a la mateixa.
Un poble que va ser dels primers a tenir un parlament, que ha conservat una llengua,
una cultura, unes institucions malgrat els repetits intents de Castella i Espanya per
destruir-les és incontestable que és sobirà. Ens trobem en un moment clau,
segurament el més important dels darrers 300 anys i on estem més a prop de
recuperar la sobirania que el 1714 ens van segrestar. Però ara estem en disposició de
rescatar-la.
No serà fàcil, els atacs de tota mena i guerra bruta, només cal veure les notícies, no
pararan i aniran en augment però si aconseguim caminar junts ens en sortirem.
Arenys de Munt té un espai important en aquell 13 de setembre de 2009 en la consulta
per la Independència.
Per tant, CiU donarem ple suport a la moció i no defallirem en el treball per aconseguir
que Catalunya sigui un nou estat d’Europa.
Visca Catalunya lliure.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que la CUP dóna suport a la
declaració de sobirania perquè volem la independència dels països catalans però fem
un sí crític per diverses raons. Els països catalans són una nació i com a tal tenen el
dret a exercir l’autodeterminació. Amb el maltracte econòmic, institucional, territorial o
cultural, l’encaix del nostre poble en els marcs institucionals francès i espanyol s’ha
demostrat inviable. Els atacs a la llengua arreu dels països catalans o el model
d’immersió a l’escola al Principat són tant sols exemples recents d’aquesta voluntat
reiterada, de l’Estat, per fer desaparèixer la forma de fer veure el món i viure que tenim
els i les catalanes. La voluntat de decidir del poble ha fet que els representants polítics
moguin fitxa i facilitin que el poble català pugui exercir els seus drets col·lectius amb
llibertat i sense condicions. Aquests representants són conscients del paper
protagonista del poble en el procés d’autodeterminació. Cal recordar, tanmateix, que
aquest procés té lloc en el marc d’una crisi capitalista especialment dolorosa, que ve
acompanyada de les retallades més importants en el sector públic i la negació, fins i
tot, dels drets més elementals, com l’habitatge, el treball, per una part important de la
societat. En aquest sentit i per fer el procés el més ampli possible, és imprescindible
que aquest vagi acompanyat d’un replantejament del marc econòmic, dels tractats
internacionals contrets per l’Estat i de la forma que prendrà la nostra democràcia. El
poble català ha de decidir lliurament i democràtica el seu futur col·lectiu com a única
via per tal de garantir el progrés, la justícia social i el foment de la cultura i la llengua
pròpia a través d’un referèndum que ha de comptar amb la participació de totes les
persones del país, impulsant un acord el més ampli possible per tal de portar a terme
el procés democràtic i el full de ruta conseqüent. Cal obrir un procés de diàleg amb els
agents socials, econòmics, culturals dels països catalans, per sondejar la seva voluntat
de sumar-se a un procés de sobirania més ampli i explorar possibles vies per la seva
vertebració nacional. Caldrà, des de les institucions, acompanyar un procés de
mobilització i organització popular promovent, si cal, la desobediència civil davant els
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obstacles institucionals que s’oposin a la sobirania del poble. Cal tenir un debat
profund sobre el model polític, institucional, econòmic, social i cultural. Hem de
construir una societat democràtica, igualitària i justa, fonamentada en les llibertats
polítiques, els drets socials i ecològics i la solidaritat internacional.
El regidor Sr. Sánchez diu que li sap greu que l’argumentari podria haver estat de bon
rotllo del PSC, però valoren positivament l’abstenció, però vol comentar de les lleis que
aquestes també existeixen en règims injustos, i els polítics han de treballar per
modificar-ho, a més hem fet un ple extraordinari i amb la llei a la mà no s’ha pogut
votar; d’altra banda, s’han presentat cinc mocions diferents i s’ha tingut la capacitat
d’arribar a un sol text, i felicita el redactat del que ha llegit el regidor del grup PP i
l’apassionament, i li agradaria que ho faci per mocions pel poble, i en el que ha llegit li
ha mancat dir que s’han de canviar de nom, o no es pagarà als pensionistes; a més,
recorda que els països europeus com Anglaterra, creuen en el dret a decidir, i els ha
de dir als amics de Madrid que es reparteixen sobres que pensin en la democràcia
europea.
El regidor Sr. Planas diu que no es tractava de Madrid, sinó d’una moció pel dret a
decidir, però ell no es partidari de mocions, sinó de fer precs i preguntes, per això no
s’afegirà a mocions ideològiques, sinó a actuacions que tractin d’arribar a acords sobre
ocupació de joventut, i, en aquest casos, estarà al costat de tot; comenta que en
aquest Ple només es parla de temes identitaris, quan és un tema de legalitat, i recorda
que hi ha mecanismes per modificar la llei.
La regidora Sra. Castilla diu a ERC que no és comparable la votació del Ple
extraordinari amb un tema de país, ella té tot el respecte pel tema i el respectarà, però
la millor manera de fer país no es sortir de les lleis, però no estem en un estat no
democràtic; el tema del país és important, i si ho aconsegueixen, ho respectaran, però
per ells és igual d’important que les persones no tinguin treball, demana respecte amb
els que no estan en la seva línia d’opinió.
El Sr. Alcalde diu que avui no pensava que seria un dia històric pel poble perquè per
primera vegada un regidor ha utilitzat l’espanyol per adreçar-se al Ple; diu a la regidora
Sra. Castillo que al desembre de 2012 hi havia més aturats del que la Sra. Castillo ha
dit i al gener de 2013 n’hi havia menys; de totes maneres són molts, però recorda que
al Ple passat van aprovar unes subvencions per persones aturades i es fa el que es
pot. Diu que al desembre de 2012 hi havia una taxa d’atur del 15%, per sota del
Maresme, de Barcelona i de Catalunya i això vol dir que alguna cosa s’està fent per
ells.
S’ha dit que el risc del dret a decidir se sortiria d’Espanya i d’Europa, però ahir va sortir
un estudi a Europa que diu que Escòcia no sortirà de la unió europea si es fa
independent, i tampoc hauria de sortir-ne Catalunya. Es pregunta que és més
important, la legalitat vigent o la legitimitat i ell pensa que la legitimitat. Finalment
recorda que el Ple de 13/09/12 va acordar:
1. Declarar Arenys de Munt territori català lliure i sobirà.
2. Declarar els veïns i veïnes d'Arenys de Munt moralment lliures de lleialtat a la
Corona borbònica i als seus símbols.
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3. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i
ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions
que els demés Estats Independents del món.
4. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments
catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de
Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el
procés per declarar i constituir l’Estat català, abans de l'11 de setembre del
2014. Així mateix, instar al Parlament de Catalunya per tal que la normativa
legalment aplicable i la jurisprudència d’ús actual siguin vigents, mentre no es
realitzin les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no s’oposin
a la sobirania del poble de Catalunya.
Aquesta és la declaració que es va fer i va ser el primer que la va a fer. Altres es van
afegir i la majoria estan processats per l’estat espanyol, però en la declaració del
Parlament s’han recollit molts acords del presos al setembre.
El regidor Sr. Sánchez diu que està segur que el Sr. Planas no cobra sobres, com els
de Madrid i diu a la Sra. Castillo que la llei es pot aplicar de moltes maneres i s’ha de
ser coherent.
El regidor Sr. Planas diu que no s’enfada, sinó que ha exposat la seva opinió al
respecte i quina és la seva postura com a regidor, les mocions les considera una cosa
residual i el que vol és treballar pels temes del poble.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu 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 i En Josep Sánchez i Camps,
dels grups CUP, CIU i ERC; una abstenció de la regidora N’Àngels Castillo i Campos,
del grup PSC; i un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE REBUIG A LA LLEI 10/2012, DE
20 DE NOVEMBRE, PER LA QUE ES REGULEN DETERMINADES TAXES
EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“Atesa la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del 21 de novembre de 2012, de la
Llei 10/2012 de 20 de novembre que estableix un nou sistema de taxes judicials;
suprimint les exempcions previstes fins ara per les persones físiques i les persones
jurídiques de reduïda dimensió, ampliant l’establiment de taxa a la jurisdicció civil i
contenciós-administrativa i a la jurisdicció social; i incrementant molt substancialment
el tipus impositiu.
Atesa la fixació d’aquesta manera d’una quota tributària fixa per actuació judicial i una
quota tributària variable addicional en funció de la quantia del procediment.
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Atès que l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 esdevé al dia següent de la seva
publicació en el B.O.E.
Atès que la referida Llei estableix uns límits que no atenen al Principi de Progressivitat.
Tot i que s’implanta el no pagament d’aquesta taxa judicial per les administracions
públiques i les persones que tinguin justícia gratuïta, totes aquelles unitats familiars
que tinguin ingressos conjunts que superin els 1.100 euros mensuals, tindran que
pagar la referida taxa, en el mateix import que una família amb ingressos més que
suficients o una corporació multinacional. D’aquesta manera, una gran majoria de
ciutadans i ciutadanes hauran de renunciar a sol·licitar tuteles freqüents.
En l’àmbit laboral, la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova
regulació és obligatori pagar per recórrer una sentència desfavorable. És a dir, un
treballador acomiadat haurà de preveure una taxa per recórrer una denegació de
subsidi d’atur o la qualificació d’incapacitat front a la Seguretat Social.
I en l’àmbit administratiu, podem veure exemples a totes llums desproporcionats com
el recurs davant una multa de trànsit on la taxa superarà en dues vegades pel cost de
l’import reclamat.
Atès que l’establiment de qualsevol taxa i, en especial aquesta, suposa una limitació i
impediment real a l’accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a la justícia,
restringint l’ús únicament a aquells ciutadans que disposin d’una millor situació
econòmica. I en aquest sentit, deixant palesa la vulneració el dret constitucional de la
tutela judicial efectiva reconeguda a l’article 24.1 CE.
Atès que l’actual situació de crisi econòmica ha fet emergir un gran nombre de
conflictes i situacions (desnonaments en execucions hipotecàries, participacions
preferents, etc.), en els que la limitació a l’accés a la justícia en funció de la capacitat
econòmica deixa especialment indefensa la part dèbil o menys afavorida
econòmicament.
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 el seu rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2102 per la que es regulen
determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia ja que creiem fermament
en el Dret a una tutela judicial efectiva, entesa com el dret d’accés a la justícia de tots
els ciutadans en pla d’igualtat i sense restriccions derivades de la seva capacitat
econòmica.
Segon.- Que la igualtat davant els poders públics i especialment, davant la Justícia, ha
de quedar garantida com a pilar bàsic de la democràcia.
Tercer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la tramitació
legislativa pertinent per tal d’evitar l’aplicació i deixar sense efecte l’esmentada
normativa que vulnera els principis bàsics de llibertat, igualtat i justícia inspiradors de
l’ordenament jurídic constitucional, principis que tenen el deure d’impulsar i promoure
els poders públics.
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Quart.- Donar a conèixer el contingut de la present moció, notificant-la als mitjans de
comunicació,associacions de veïns i veïnes, al Síndic de Greuges Municipal.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estem patint una crisi
molt llarga i profunda; mentre hi ha moltes famílies que estan passant moments molt
complicats, i en molt casos d'extrema urgència econòmica, sembla que les polítiques
de dretes s'acarnissen amb aquest sector de la població, encarint serveis bàsics i
retallant fins a l'impossible sous i prestacions socials, exhibint una manca d'ètica,
sensibilitat i de respecte que fa esfereir.
El govern de Mariano Rajoy, ignorant el que està patint la societat, estableix un nou
sistema de taxes judicials, incrementant-les i suprimint les excepcions que hi havia fins
ara.
Mentre el govern del PP es gasta 700 milions d'euros a l'any, amb diner públic, a
finançar i subvencionar l'activitat taurina a l'estat espanyol; mentre els casos de
corrupció, falsedat, suborns i tràfic d'influències esquitxen molts polítics i gerents de
banca i organismes oficials, és un escàndol i un insult a la ciutadania, que s'atreveixin
a augmentar unes taxes que sempre afecten directament les persones amb menys
capacitat econòmica.
Fa dos dies el ministre Gallardón va anunciar que l'executiu del PP assumirà les
recomanacions de l'informe de la Defensora del Poble i, per tant, reduirà la quantia
d'algunes taxes judicials que ja estan en vigor. En concret, s'introduiran "modulacions
a la baixa" en les quanties fixes i variables en primera instància, civil i contenciós
administratiu, es rebaixaran les taxes en funció de la capacitat econòmica per
persones jurídiques i en execucions arbitrals de consum, se suprimiran en processos
d'execució hipotecària quan afectin a l'habitatge habitual i la gratuïtat en cas de les
víctimes de violència de gènere.
Tot i que el ministre no confirma quan entraran en vigor algunes d'aquestes mesures,
celebrem que hi hagi marxa enrere. El sentit comú s'imposa, i la societat civil s'està
mobilitzant en diferents fronts per a denunciar els abusos de les polítiques de dretes
que només afavoreixen uns quants.
El nostre vot serà favorable a la moció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup podria argumentar les
diferències que hi ha entre els grups, però posarà un exemple, i és que es mirin les de
la resta d’estats europeus.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que en temps de bonança es poden
fer moltes coses, però que ara tenim la situació que tenim. A continuació diu
textualment: “Respecte la Llei per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de
l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de toxicologia i ciències forenses,
Convergència i Unió va presentar esmena a la totalitat en el Congrés dels Diputats i hi
va votar en contra.
Podem estar d’acord en l’establiment de taxes per l’exercici de la potestat jurisdiccional
ja que ens trobem en una situació de precarietat econòmica i pel fet que en l’actualitat
ja existeixen taxes per aquest concepte. Ara bé, els motius que van portar a votar en
contra d’aquesta Llei de taxes judicials són els següents:
- Caràcter desmesurat de les taxes, per elevades i excessives, impedint així en molts
casos i a molts ciutadans l’accés a la justícia i, per tant, vulnerant el dret a la tutela
judicial efectiva que garanteix la Constitució.
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És del tot necessari potenciar sistemes alternatius per a la resolució de conflictes i
també racionalitzar l’administració de justícia, ara bé, això no pot suposar impedir
l’accés a aquesta imposant un sistema de taxes manifestament excessiu, que, excepte
a aquells que puguin acollir-se al benefici de justícia gratuïta, perjudicarà a una majoria
de ciutadans.
En alguns procediments l’increment de les taxes serà del 33% mentre que en altres,
com l’apel·lació civil o contenciosos administratius l’increment serà del 167%.
L’informe efectuat pel Tribunal Constitucional ha advertit que la quantia de les taxes
“no debe impedir u obstaculizar desproporcionadamente el acceso a la jurisdicción”.
- La imposició d’aquestes taxes suposa una duplicitat de taxes estatals que es
sobreposen a les taxes catalanes ja existents, la qual cosa suposarà que es paguen
dues taxes que recauen sobre un mateix o semblant fet imposable. En aquest sentit,
entenem que perquè això no passi és absolutament necessari territorialitzar la
recaptació que s’obtingui, en proporció a l’obtingut a cada Comunitat Autònoma.” Per
tant, votarem a favor d’aquesta moció.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que entenen que aplicar aquesta llei
fomenta la desigualtat, de manera de qui té diners és qui es pot defensar i qui no té
diners no té dret a defensa, quan ha de ser un dret garantit com a dret social i com un
dret per a tothom. Per tant, malgrat la Sra. Castillo ha volgut fer creure que no ens
preocupa l’augment de l’atur, volem dir-li que ens preocupen, i molt, els temes socials,
i per tot això hi donarem el vot a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, 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.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER RECLAMAR A L’ESTAT
ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.
El regidor Sr. Sánchez llegeix el text següent:
“Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010,
ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat
per tal de donar compliment a les exigències europees, i que aquest esforç ha acostat
perillosament al límit la cohesió i el benestar social en afectar les capes amb menys
capacitat de resistència a la disminució de les percepcions econòmiques.
Atès que hauria de ser cada Comunitat Autònoma la que fixés l’abast i el ritme del
compliment d’aquell objectiu d’austeritat però ha estat l’Estat espanyol qui ha imposat
unilateralment i de forma arbitrària a Catalunya per al 2013 un límit a l’objectiu de
dèficit del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les
competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una
altra banda, és totalment injust per a les Comunitats Autònomes, en fer recaure sobre
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elles la major part del pes de la reducció quan els hi pertocaria com a màxim
l’assumpció d’una tercera part del que la Unió Europea exigeix a l’Estat espanyol (per
ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha
reivindicat al Govern de Rajoy que no imposi límits als objectius de dèficit per al 2013
inferiors a l’1,5%, objectiu que considera raonable i just atenent a les despeses i
prestacions de l’administració catalana fins i tot en un context d’austeritat extrema.
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu que, tot i ser
proposat per grups partidaris del nivell màxim d’austeritat, recull esmenes del diputat
Ramon Tremosa i posa de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de
forma justa entre totes les administracions, tenint en compte els serveis que cada una
presta als ciutadans; en l’informe es reclama la supressió dels ministeris que han
transferit les seves competències però que encara existeixen sense poder ni tasca
concreta i en ell es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la
compra d’equipaments militars nous i cars.
Atès que els augments impositius decretats per l’Estat espanyol no repercuteixen en
benefici de la recaptació de les Comunitats Autònomes ni tant sols en la quota que els
està reservada (IVA i IRPF), sinó que són destinats íntegrament a les arques no
repartibles de l’Estat, atès que bloqueja sistemàticament les possibilitats de
finançament propi de les Comunitats Autònomes tot manllevant-li impostos que els hi
pertocarien i burlant-se d’elles copiant fórmules impositives que redueix a zero amb
l’única finalitat que les Comunitats no puguin augmentar la seva recaptació, i que no és
admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i de
polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu
dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones en educació,
sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el
nostre estat del benestar.
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un
conjunt de mesures universals i sistemàtiques encaminades a reduir el deute i a
garantir l’estabilitat pressupostària, que si bé és cert que el context econòmic actual
obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments,
també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa
repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal
d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb
rigor i austeritat.
Atès que en aquesta etapa de transició nacional cap a la República Catalana
continuem sotmesos a l’ordenament jurídic espanyol.
Per tot el que s’ha exposat, les regidores i els regidors del Grup Municipal d’ERC
planteja l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que s’abstingui d’imposar límits a
l’objectiu de dèficit de Catalunya per al 2013, donant per adequat i just l’1,5% del PIB,
el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB i que renunciï a
centrifugar les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa
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cap a les Comunitats Autònomes i les administracions locals més enllà de la quota que
els correspon i de l’esforç que acrediten sobradament que estan duent a terme.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals ja han estat transferides íntegrament a les Comunitats
Autònomes (ensenyament, sanitat i cultura), que limiti a facilitar els recursos
necessaris l’activitat d’aquells altres que ja no tenen competència sobre la Generalitat
de Catalunya, encara que segueixin vigents per a altres Comunitats, així com també
retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou armament, i deixi
d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol i als Tribunals Internacionals si fos
necessari que liquidi tots els deutes que té contrets amb Catalunya per qualsevol
motiu, que li redistribueixi des del primer moment la part que li correspon en l’augment
de l’IVA, de l’IRPF i de tots aquells impostos que s’estableixin sobre el conjunt de
l’Estat, sobretot aquells que està manllevant de les Comunitats Autònomes, i que no
asfixiï encara més l’economia de les mateixes emparant-se en l’abús de recórrer-ho tot
al Tribunal Constitucional amb l’única finalitat de suspendre i impedir que es puguin
aplicar durant molt de temps les mesures que les Comunitats prenen per sanejar-se
mentre que elles, en una absurda discriminació jurídica, no poden fer suspendre les
mesures del Govern fins que el TC s’hagi pronunciat.
Quart.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no
vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari
de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Cinquè- Traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris
del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol i donar-ne coneixement
al Parlament Europeu, a través dels representants per Catalunya, tot manifestant la
queixa per la negativa frontal de l’Estat espanyol a seguir les directrius del seu
informe.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que gairebé ho poden subscriure
tot, però que vol fer algunes consideracions. A continuació diu textualment: “Nosaltres
hem trobat algunes contradiccions i veritats a mitges.
És veritat que el govern de la Generalitat ha fet retallades monumentals però que no
han servit per complir els objectius de dèficit que ells mateixos s’han fixat en el
Pressupost de la Generalitat, incomplint a vegades amb els objectius europeus.
Anuncien que en faran més retallades i, a sobre, ho amaguen dient que hem de fer
esforços d’austeritat, mentre critiquen l’austeritat de forma desaforada. Això és una
contradicció i, a més, és falç.
Ens diuen que hauria de ser cada Comunitat Autònoma la que fixés l’abast i el ritme
del compliment d’aquell objectiu d’austeritat però ha estat l’Estat espanyol qui ha
imposat unilateralment i de forma arbitrària a Catalunya per al 2013 un límit a l’objectiu
de dèficit del 0,7% del PIB.
Nosaltres tampoc estem d’acord amb això, però sàpiguen que:
(No l’ha imposat a Catalunya sinó al conjunt de les Comunitats Autonòmiques, amb el
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vot a favor de les Comunitats Autonòmiques del PP, el vot en contra d’Andalusia i la
vergonyant abstenció del conseller de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell).
Nosaltres pensem que l’objectiu de dèficit de Catalunya per al 2013, hauria de ser
encara una mica més alt del que vostès diuen, pensem que un 2% seria més adequat
per poder-ho aconseguir.
Demanen:
Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no
vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari
de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quina gran mentida de conveniència política per part del Govern de la Generalitat:
(Va ser CIU qui va donar els seus vots al Congrés al PP, que tenia majoria absoluta,
no fa ni dos anys per aprovar aquesta Llei d’estabilitat pressupostària amb aquests
límits pels ajuntaments i amb sostres de dèficit per les Comunitats Autònomes i pel
conjunt de l’Estat més estrictes del que demana el 135 de la CE i la pròpia UE dirigia
per Merkel).”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que tornem a estar davant el cas d’una
moció ideològica que no afecta al Ple i recorda que hi ha altres mecanismes.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que no sap per què per defensar una
postura s’ha de posar amb un altre. Recorda que la reforma de la Constitució que
permet aquestes lleis va ser feta pel govern socialista, també diu al Sr. Planas que
l’ambaixador del Marroc ha gastat en tovalles més que el cost de totes les delegacions
de Catalunya pel món; a més, si es reduís l’objectiu de dèficit no s’haurien de fer
retallades. A continuació diu textualment: “Dèficit fiscal 45 milions al dia, 2.251,00
euros per persona/any, 6,00 euros persona/dia, 9.004,00 euros l’any família 4
membres, per cada 1.000,00 euros recaptats 430,00 no tornen.
L’Estat té el 51% de la despesa, la resta d’administracions el 49. I l’Estat aplica un
objectiu de rebaixa molt més baix. A banda que té el 51% de la despesa i moltes
competències traspassades.
Cal doncs equilibrar aquest esforç, sinó l’ofec de la Generalitat serà total. I fins i tot ja
comença a semblar que és una estratègia molt pensada. Afegint a tot això que l’Estat
espanyol no paga el que deu i ens fa passar pel tràmit, i pel tràngol, del fons de
liquiditat com si fossin uns repartidors d’almoina quant els diners són els nostres...”
La regidora Sra. Flores diu que està d’acord en què cal abolir les despeses
innecessàries i injustificables com la despesa militar. Ja no acceptem més retallades;
ja no resistim aquesta asfíxia. Hi votarem a favor.
El regidor Sr. Sánchez agraeix els vots favorables de CIU, CUP i PSC, però hem de
passar pàgina i no mirar enrere. Tots els partits han fet passar vergonya als seus
afiliats, no està bé el tema dels retrets i s’ha de rectificar i ja està, tots han fet coses
malament, però ara es demanen esforços injustos i no es pot votar en contra.
Respecte a la despesa i el dèficit, ERC pensa que s’han de solucionar les coses, que
ell respecta a l’Ada Colau i no a la colla de delinqüents que estan jutjant i si s’estima el
país s’haurà de votar a favor.
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La regidora Sra. Castillo diu que recordar el passat ajuda a construir el futur, però que
no es poden tornar a fer lleis com el de l’euro per recepta i hi ha una sèrie de
retallades que no han servit per res. S’ha d’aprendre dels errors i no es pot oblidar. No
mereix la pena seguir en el tema perquè és evident que quan algú s’acosta al govern
canvia d’opinió.
El regidor Sr. Planas diu que en comptes de mirar cap a dalt, hem de mirar al nostre
voltant i veure si es pot retallar, que segur que sí. Pregunta si veuen tan difícil
modificar el finançament, ell considera que sí es pot fer. Una altra cosa és l’idea tan
estesa que no compartir la ideologia el fa pitjor català, ja que ser català és alguna cosa
més, contribuir a Catalunya i seguir les regles del joc. Li agradaria dir que no vol entrar
en més polítiques de quin partit ho fa millor o pitjor i que s’ha de mirar el des de sota
amunt.
El regidor Sr. Molons diu que el sentit del seu vot serà favorable i que CIU en tenia una
moció similar.
El regidor Sr. Sánchez diu que aquesta llei és injusta i tothom ho veu i qui té dos dits
de front ha de votar contra la injustícia.
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.
S’atura el Ple, essent les 23:55 i es reprèn essent les 00:03 hores del dia 15/02/13.
PART DE CONTROL:
9. 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 2 a la 24, ambdues
incloses, des del 14/01/13 al 10/02/13:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions en matèria de béns: 1
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 8
Resolucions en matèria de representació: 2
Resolució d’aprovació de l’oferta pública per l’exercici 2013: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 14/01/13 i el 10/02/13, en
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matèria de:
-

Seguretat i prevenció: 8
Gestió Urbanística i Territorial: 2
Participació: 7
Sostenibilitat Ambiental: 1
10. INFORME SOBRE
L’AJUNTAMENT.

L’EXECUCIÓ

DEL

PLA

D’AJUSTAMENT

DE

El Sr. Alcalde diu textualment: “En data 30/03/12 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un
Pla d’ajust per tal de poder concertar l’operació d’endeutament prevista en el Reial
Decret-llei 4/2012, que establia mecanismes de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals. En aquell Pla es preveien les mesures econòmiques a
adoptar durant deu anys per tal de garantir la solvència econòmica de l’ajuntament.
En compliment del Reial Decret-llei 7/2012, les Entitats Locals que van sol·licitar
l’operació d’endeutament esmentada han de presentar anualment al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució del
pla d’ajust, i d’aquest se n’ha de donar compte al Ple de l’Ajuntament.
La Intervenció municipal, el passat 30 de gener, ha emès l’informe número 4/12 en què
es posa de manifest el grau d’execució del pla d’ajust durant l’any 2012, així com el
contingut d’altres dades econòmiques. Segons el mateix es desprèn:
- que pel que fa als ingressos, al llarg del 2012 s’han superat les previsions del
Pla en 400.000,00 euros, i pel que fa a les despeses, s’ha generat un major
estalvi al previst en el Pla en 260.000,00 euros.
- que en relació a l’endeutament, tant el deute viu a 31 de desembre com les
anualitats per operacions a ll/t han estat del voltant d’un 4% inferiors al previst
en el Pla, i que la capacitat de finançament resulta positiva, tot i ser un 10%
menor a la prevista inicialment.
- i finalment, en relació al Romanent de tresoreria per a despeses generals
esperat a finals del 2012, aquest s’estima superior al previst en el Pla en casi
un 30%.
Procedeix, doncs, donar compte al Ple del contingut total de l’informe 4/12 emès per la
Intervenció municipal en relació al grau d’execució del Pla d’ajust durant l’exercici
2012, en compliment del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-llei 7/2012, i el qual ha
estat satisfactori.”
Es deixen pel proper Ple ordinari, a proposta de l’Alcalde, la qual és acceptada per tots
el regidors presents al Ple, els següents punts:
PRECS I PREGUNTES:
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE SI S’HA DEMANAT UNA
SUBVENCIÓ A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL PROVINENT DEL
SOC, DESTINADA A JOVES.
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12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ ES DEMANIN RECURSOS
PER A LA NETEJA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE LES
URBANITZACIONS.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE ELS OBJECTIUS
ASSOLITS PER LA GERÈNCIA DE L’AJUNTAMENT EN AQUEST PRIMER
ANY D’ACTIVITAT I QUINS NO S’HAN ASSOLIT.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PLA LOCAL DE
JOVENTUT.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE L’INFORME DE GUSAM
QUE ACOMPANYAVA LA CREACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL ALOC,
REFERIT A LA FORMA MÉS ECONÒMICA DE PRESTAR ELS SERVEIS
DE DEIXALLERIA, RECOLLIDA DE RESIDUS I MANTENIMENT DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE ELS ROBATORIS A LES
CASES.
17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ L’AJUNTAMENT
TREBALLI PER FOMENTAR
EN
EL
SEU
WEB
MUNICIPAL
L’OBERTURA DE DADES PÚBLIQUES PER ENFORTIR ELS VALORS
DE TRANSPARÈNCIA I RENDIMENT DE COMPTES.
18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DEL NOMENCLÀTOR REPRENGUI ELS TREBALLS PER
OFICIALITZAR L’ESCUT D’ARENYS DE MUNT.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL COST DEL SERVEI
DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT ENCARREGAT A L’EMPRESA MATCH
POINT.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LES REIXES
D’EMBORNALS I EL CABLEJAT ELÈCTRIC QUE HAN ESTAT ROBATS.
21. PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les zero hores i set minuts del dia 15 de febrer de 2013, de
la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.
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