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ACTA NÚMERO 4/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia catorze de març de dos mil
tretze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
N’Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i
Campos i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M.
Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
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 PLE
EXTRAORDINARI CONVOCAT PER L’OPOSICIÓ EL DIA 14/02/13.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb la següent esmena del regidor Sr. Rabasseda, del grup ERC, a la pàg.
12, en la seva intervenció:
On diu: “En qualsevol cas, no prendre aquesta decisió que afecta el futur d’Arenys de
Munt sense tenir la possibilitat de contrastar-ho. Per tant, la proposta era simplement
votar i demanar a l’equip de govern que voti sí a fer aquest estudi.
Hauria de dir: "En qualsevol cas, prendre aquesta decisió que afecta el futur d’Arenys
de Munt sense tenir la possibilitat de contrastar-ho considerem que és un error. Per
tant, la proposta era simplement votar i demanar a l’equip de govern que voti sí a fer
aquest estudi."
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
ORDINARI DEL DIA 14/02/13.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb les esmenes següents:
Per part de la regidora Sra. Castillo, del grup PSC, s’inclou una esmena a l’acta, en el
punt 8 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER RECLAMAR A L’ESTAT
ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA, pàg. 32, en la
intervenció del regidor Sr. Sánchez, ja que s’esmenta a la Sra. Ana Colau, quan ha de
ser Ada Colau. Així mateix, en el mateix punt de l’ordre del dia i a la mateixa pàgina, hi
ha el següent paràgraf, en el qual s’ha de posar la Sra. Castillo i no la Sra. Flores, com
per error, hi ha.
On diu:
_____
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“La regidora Sra. Flores diu que recordar el passat ajuda a construir el futur, però que
...”
Ha de dir:
“La regidora Sra. Castillo diu que recordar el passat ajuda a construir el futur, però
que ...”
Per part de la Sra. Flores, del grup CUP, s’inclouen les següents esmenes a l’acta:
En el punt 6 PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC I CIU DE MOCIÓ
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA APROVADA PEL PARLAMENT DE
CATALUNYA, pàg. 22, en la seva intervenció:
On diu:
“El poble català ha de decidir lliurament i democràtica el seu futur col·lectiu com a
única via per tal de garantir el procés de 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, 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 social. Caldrà, des de les institucions, acompanyar un procés de
mobilització i organització popular promovent, si cal, la desobediència civil davant els
obstacles institucionals que s’oposin a la sobirania del poble. Cal tenir un debat
profund sobre el model polític, institucional, social i cultural. Hem de construir una
societat democràtica, solidària i justa, fonamentada en les llibertats polítiques, els drets
socials i ecològics i la solidaritat internacional.”
Ha de dir:
“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 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.”
En el punt 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, pàg. 26, on diu:
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“Per tant, ens preocupen i molt, pels temes socials, tot i que, malgrat la Sra. Castillo ha
volgut fer creure, no ens preocupa l’augment de l’atur, no és veritat, ens preocupa i
molt, i per tot això hi donarem el vot a favor.”
Ha de dir:
“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.”
I, per últim, en el punt 8 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER RECLAMAR A
L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA,
pàg. 30, on diu:
“La regidora Sra. Flores diu que està d’acord en què cal abolir les despeses
innecessàries.
Ha de dir:
“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.”
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL A LA PLAÇA
CATALUNYA 5-7, EN COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC EN
EL RECURS 152/2004.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que aquesta
modificació es fa per una sentència judicial a la zona de la plaça de Catalunya, que
dóna més aprofitament a aquest sector, el que es fa és una clau nova al sector.
A continuació llegeix la proposta de la Comissió informativa:
“Vista la proposta de modificació puntual del Pla General vigent, la qual té per objecte
donar compliment a la sentència de la Secció cinquena del Tribunal Suprem en el
recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya contra la sentència de la
secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27/06/07.
Atès que la present modificació es redacta i tramita en base al que determinen els arts.
96 i 97 del Text Retós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de
3 d’agost, i l’art. 99 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de
la Llei d'Urbanisme.
Examinat l’informe de la secretària sobre la normativa i el procediment legal.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General
d’Arenys de Munt, que figura a l’expedient, la qual té per objecte donar compliment a la
sentència dictada en cassació de la Secció cinquena del Tribunal Suprem, en el recurs
interposat per la Generalitat de Catalunya contra la sentència de la secció tercera del
_____
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27/06/11, delimitant la Unitat
d’Actuació número 29 amb les següents qualificacions:
- A1 , amb 157 m2 de superfície edificable i 348 m2 de sostre edificable
- A4.2, 1517 m2 de superfície i 758,50 m2 de sostre edificable
- J, 26 m2
Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública per termini d’un mes, mitjançant
anuncis en el BOP, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler d’edictes i al
web municipal. Durant aquest termini, l’expedient romandrà a disposició de qualsevol
persona que vulgui examinar-ho a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i
al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials i audiència als
municipis confrontants.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Es tracta d’un
compliment d’una sentència, que dóna raó als veïns. El Pla General d’Arenys de Munt
és vigent des del 24/10/2003, l’endemà de la data en la qual es va publicar al DOGC, i
ERC d’Arenys de Munt es va abstenir en aquest Pla General.
Una veïna d’Arenys de Munt va portar el tema als tribunals, perquè considerava
excessiva la limitació d’edificabilitat a la seva propietat... un llarg procés, i l’any 2011 la
Sala cinquena del Contenciós administratiu del Tribunal Suprem va estimar en part les
al·legacions de la senyora Lidia Serrat. I avui, al març del 2013, acabem de completar
un procés. L’agilitat de la justícia i de l’administració pública és clar que ha de millorar,
i molt.
S’ha de complir la sentència, és clar. Des d’ERC tornem a fer el prec sobre la revisió
del Pla General, aquest trencaclosques que tenim a data d’avui amb tantes
modificacions... aquest Pla General on avui afegim una modificació més. Doncs amb
aquest prec ens abstindrem, com anirem fent fins que es revisi aquest Pla General que
ERC no va aprovar.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Aquest punt té com
a objectiu aprovar la proposta de modificació puntual del Pla General d’Arenys de
MUNT que és vigent des del 2003. Es tracta de donar compliment a una sentència de
cassació del Tribunal Suprem en relació amb una altra sentència del Tribunal Superior
de Justícia. Per tant, ho entenem com un tràmit d’obligat compliment. Votarem a
favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, que al ser un mer tràmit hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons diu que aquest procediment s’ha fet davant la Generalitat, no
l’Ajuntament i respecte a dir que ERC no va votar a favor, dir que tampoc va votar en
contra, sinó que es van abstenir i en contra del que defensaven en alguns casos, però
recorda que no va haver-hi vot en contra i una part del Pla ja els hi anava bé.
El regidor Sr. Rabasseda diu que quan parlava de la lentitud de l’administració i la
justícia no es referia a Arenys de Munt i que s’ha de fer un estat que funcioni a tots els
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àmbits, i el grup municipal d’ERC, al 2003, era molt diferent, però van votar abstenció i
no en contra, malgrat estar al govern.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís,
N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU, PSC i
PP; i quatre abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la
Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví i En Josep Sánchez i Camps, del grup
ERC.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals:
“Vist que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt no hi consten
els llocs de Tècnic de Medi Ambient i de Tècnic Mitjà Informàtic.
Vist que, pel que fa al lloc de Tècnic Mitjà Informàtic, a la memòria d’alcaldia que
acompanyava el Pressupost Municipal 2013, es feia ja esment de la necessitat de la
creació d’aquest lloc de treball com a mostra d’una aposta clara per la implementació
de les noves tecnologies, i per garantir la màxima autosuficiència en la prevenció,
programació, i manteniment dels sistemes informàtics municipals, per convertir així
l’Ajuntament en una administració moderna, continuar reduint costos, i oferir un servei
als vilatans millor, més ràpid i de més qualitat.
Vista, d’altra banda, la possibilitat de substituir en el futur l’actual contractació externa
d’una persona encarregada dels temes tècnics de Medi Ambient, pel servei intern
d’una persona que formi part de la plantilla de l’Ajuntament, per tal d’obtenir una major
homogeneïtat i coherència organitzativa i un estalvi econòmic.
Atès que la Diputació de Barcelona ha proporcionat unes fitxes descriptives
d’aquestes dues tipologies de lloc de treball, les quals han estat adaptades a les
necessitats d’aquest Ajuntament.
Vist que a nivell retributiu s’ha cercat l’equivalència del Tècnic Mitjà Informàtic amb els
llocs existents d’arquitecte tècnic i d’enginyer tècnic, mentre que en el cas del Tècnic
de Medi Ambient aquesta equivalència s’ha buscat entre el personal A1-22 de
l’Ajuntament.
Vist el Decret 214/90 que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i
havent donat trasllat de la documentació als sindicats per tal que expressin llur opinió.
Per tot l’exposat, a proposta de la Gerència municipal, la Comissió Informativa de
Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
_____
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Primer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball amb la creació
de dos nous llocs: el de Tècnic/a de Medi Ambient i el de Tècnic/a Mitjà/na Informàtic,
segons el detall que s’adjunta com a annex.
Segon.- Publicar aquest acord al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal, durant
un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Entenem que és
l’equip de govern el que detecta les mancances dels llocs de treball de l’ajuntament.
La creació de les dues places i el suposat estalvi que es fa són ara per ara opinions
sense cap document que acrediti l’esmentat estalvi.
L’expedient i la tramitació ha estat feta pel gerent de l’ajuntament que té plena
confiança de l’equip de govern, és per això que nosaltres el grup d’ERC no volem
participar en decisions que les fa solsament l’equip de govern, el nostre vot serà
abstenció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Nosaltres pensem
que la creació de dos llocs de treball nous dins l’organigrama municipal no és una
qüestió determinant.
No és una prioritat ni pensem que sigui el moment. De fet, estan coberts amb
contractacions que es poden allargar.
Creiem que hi ha altres prioritats en el tema del personal, com per exemple en la
regidoria de Promoció Econòmica que engloba Comerç i Turisme, així com en el
Servei Local d’Ocupació.
En aquests àmbits pensem que són els que caldria incidir i reforçar.
Tot i així, els punts de vista de ben segur no són coincidents. Per tant, ens
abstindrem.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que vist que el procés és de tràmit,
s’abstindran. Diu que no són coneixedors dels processos d’avaluació, pensen que
serien més necessaris en altres llocs, com a la brigada i diu que s’abstindran.
El Sr. Alcalde aclareix que no s’ha fet cap procediment, simplement a la relació de
llocs de treball es creen aquests dos llocs, encara no s’ha fet cap contractació i, si es
considera convenient, es dotaran al pressupost de l’any que ve; no és necessari crear
llocs nous a altres àmbits (promoció econòmica, joventut o a la brigada), quan ja hi són
i estan vacants, es volen completar aquells llocs de treball on hi ha mancances; per
altra part, explica que hi ha llocs dotats fa més de 8 anys i coberts amb serveis
contractats i no sap què dirien els Serveis Jurídics de l’Ajuntament si és prioritari o no,
però és un lloc bàsic per l’Ajuntament; per altra part, en el tema del tècnic
mediambiental, aquest és un servei bàsic que ha de prestar l’ajuntament i per això s’ha
creat aquest lloc. Pel que fa al tècnic mitjà informàtic, es per millorar en el tema de les
noves tecnologies, la informació que es dóna des de la pàgina web, això només es pot
fer quan tens una persona que pot realitzar aquesta feina. Si no la tens, has d’anar
amb serveis contractats o has de dependre de treballadors de l’Ajuntament que
puntualment fan aquesta feina, però que no són especialistes en aquesta tasca. Per
tant, difícilment podem arribar a oferir la màxima informació, la màxima transparència,
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si no disposem d’una persona especialista per poder oferir-la des de la pàgina web. I
no només per la pàgina web i la informació que hi donarem, sinó a tots els vilatans
d’Arenys de Munt sinó també perquè la dinàmica de treball va canviant, la plantilla de
l’Ajuntament cada dia necessita més eines informàtiques per ser més eficients, ser
més àgils i perquè hi hagi millor coordinació entre tots els treballadors. Aquesta figura
ens ha de permetre continuar treballant per aconseguir més estalvi econòmic del que
actualment tenim. Tot per convertir l’ajuntament en una administració moderna i oferir
un servei als vilatans millor. Modificar això que proposen per un de la brigada no
sembla adient, ja que canviar un lloc de treball de qualitat, de valor afegit, per un sense
tant de valor afegit, amb tots els respectes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i sis abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps,
N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE
COBRAMENT DE TRIBUTS A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que per acord plenari de data 30 de desembre de 2003, l’Ajuntament d’Arenys de
Munt va acordar la delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
recaptació o inspecció de diferents ingressos de dret públic, i pel que fa a l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres es van delegar una relació de funcions
relatives al seu cobrament en període voluntari i a la gestió en executiva, sense
incloure la pràctica de les liquidacions, que es venia realitzant per l’Ajuntament.
Posteriorment, en sessió plenària de data 6 de setembre de 2007, l’Ajuntament
d’Arenys de Munt va ampliar la delegació d’aquest impost, en el sentit de delegar la
gestió de la inspecció, però deixant al marge novament la pràctica de les liquidacions
en voluntària.
Vist que en escrit presentat el passat 25 de febrer, l’ORGT ha posat de manifest que la
Diputació de Barcelona, per acceptar la delegació de la inspecció d’un tribut necessita
tenir prèviament delegada la gestió íntegra del mateix, en tant la majoria d’actuacions
d’inspecció provenen de procediments de gestió tributària, tals com verificació de
dades o comprovació limitada; i havent detectat que l’Ajuntament d’Arenys de Munt no
té delegada la pràctica de les liquidacions inicials, sol·licita que es modifiqui el conveni
de delegació per concretar les funcions que envers l’ICIO el consistori vol delegar.
Valorades quines són les necessitats municipals pel que fa a la gestió d’aquest impost,
i atenent al que disposa l’art. 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004; davant l’experiència adquirida es
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creu procedent ampliar la delegació de competències i concretar la delegació
consistent en realitzar les liquidacions de l’ICIO, ja que això permetrà que l’ORGT
segueixi realitzant també la fase d’inspecció.
En virtut de tot això, i vist l’informe emès per la Intervenció municipal i l’informe de
Secretaria, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents acords:
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, la competència de
realitzar les liquidacions per determinar els deutes tributaris en relació a l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, quedant la totalitat de les competències
delegades en relació a aquest impost detallades en el document annex.
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde president per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per la realització efectiva de l’anterior acord.
Tercer.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop
acceptada la delegació, la Diputació les farà públiques tant en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també,
en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària.
ANNEX
– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
• Concessió i denegació de beneficis fiscals
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
• Expedició de documents cobratoris
• Practica de notificacions de les liquidacions
• Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzar per l’ORGT
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”
El Sr. Alcalde diu que aquesta proposta és un tràmit administratiu, que es tracta de
completar la delegació en aquest tribut i cal fer-ho.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que és un tràmit demanat per
l’ORGT que posa de manifest la disfunció existent al no tenir la liquidació i com no
suposa un increment en el pagaments, es votarà a favor.
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La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Se’ns planteja la
delegació en l’ORGT de realitzar les liquidacions per determinar els deutes tributaris
en relació amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Pensem que quan es va delegar la inspecció del tribut ja s’hauria d’haver delegat
també la liquidació i més quan aquesta gestió està inclosa en el preu que ens cobren.
Serem coherents amb la votació del mes de setembre passat, sobre temes de
recaptació per part de la Diputació.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que es un acte merament de tràmit i
que hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
6. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER MANIFESTAR EL REBUIG I INSTAR AL
GOVERN DE L’ESTAT A QUÈ RETIRI L’ACTUAL ESBORRANY
D’AVANTPROJECTE DE REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
La regidora Sra. Castillo llegeix:
“El passat divendres dia 15 de febrer el Govern de l’Estat va donar llum verda a
l’informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
La reforma de l’administració local amb la que treballa el govern del PP treu
competències i capacitats de gestió als ajuntaments. Es tracta d’una reforma
regressiva que prioritza la recentralització dels serveis i no garanteix el bon
funcionament de l’administració ni uns serveis públics de qualitat que donin resposta a
les necessitats de la ciutadania. Treure competències als ajuntaments no comporta
millorar l’eficiència sinó senzillament allunyar els centres de decisió d’on esdevenen
els problemes.
Els ajuntaments han estat una part important en la construcció de la democràcia i han
jugat un paper decisiu en la garantia d’accés dels ciutadans i ciutadanes a determinats
serveis i en la cohesió de pobles, viles i ciutats de Catalunya. Des de l’administració
local s’han assumit competències que no eren municipals per tal de donar resposta als
seus veïns i veïnes perquè és l’administració més propera, la que rep de primera mà
les necessitats diàries de la seva població.
Els ajuntaments han demostrat en més de 30 anys de democràcia la seva contribució
a la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. Els ens locals són els millors
preparats per oferir serveis de proximitat en matèries socials, en educació i en salut, i
per garantir això és necessària una nova estructura de l’administració local que
simplifiqui l’administració, permeti l’estalvi sense pèrdua d’eficiència i estableixi quines
són les competències municipals i en garanteixi el seu correcte finançament.
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El Govern de l’Estat no creu en els ajuntaments petits i els buida de competències amb
un suposat estalvi que en realitat serà un increment de despesa per als ciutadans i les
ciutadanes, que hauran de desplaçar-se per resoldre els seus problemes. És molt greu
l’anunci que els càrrecs electes dels ajuntaments de menys de 1.000 habitants no
rebin cap tipus de remuneració econòmica ja que aquesta decisió allunya a les classes
treballadores del servei públic. Es tracta d’un pas més del PP en el camí de segrestar
la política a la gent del carrer. És especialment preocupant la redacció de l’article 61
bis: “Intervenció de municipis amb població inferior als 5.000 habitants”, el que podria
provocar la intervenció i desaparició de facto de més del 83% dels ajuntaments de tot
l’Estat.
D’altra banda, cal recordar que les administracions locals no són ni molt menys les que
tenen un pes més rellevant en el dèficit públic i, a més, són, segons les darreres dades
econòmiques, l’únic nivell d’administració pública que preveu acomplir amb l’objectiu
del dèficit. De fet, a Arenys de Munt s’està acomplint escrupolosament.
Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics, obeint només a
criteris econòmics sense tenir en compte criteris socials ni de qualitat de vida i tampoc
resol definitivament el problema del finançament local tal i com es ve reclamant des de
les entitats municipalistes.
Per tot plegat considerem que aquesta reforma de la Llei Local del PP retalla totes les
competències dels ajuntaments sense tenir en compte que són l’administració més
propera a la ciutadania i garantia de progrés a Catalunya.
Per tot l’exposat, el Partit dels Socialistes d’Arenys de Munt proposa al Ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a la reforma de l’administració local que planteja el
Govern del PP ja que representa un atac sense precedents contra l’autonomia local i el
camí cap a la privatització dels serveis públics.
Segon.- Reivindicar el paper dels ajuntaments com a administració més propera als
vilatans i vilatanes i prestadora de serveis públics de proximitat i de qualitat.
Tercer.- Apostar per una nova estructura de l’administració local que simplifiqui
l’administració, permeti l’estalvi i garanteixi una prestació eficient dels serveis, establint
quines són les competències municipals i garantint el seu correcte funcionament i
finançament.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a què retiri l’actual esborrany d’avantprojecte i que
escolti les reivindicacions històriques de les entitats municipalistes i que resolgui de
manera definitiva el finançament local per tal de garantir l’accés als serveis públics a
tota la ciutadania i la continuïtat de l’estat del benestar que s’ha assolit durant els més
de 30 anys de democràcia i al qual han contribuït de forma destacada els ajuntaments.
Cinquè.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les seves
competències exclusives en règim local i que tramiti de manera urgent la nova Llei de
Governs locals i Hisendes locals catalanes que blindin els municipis catalans contra
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aquest atac de la nostra autonomia que planteja l’avantprojecte amb el que treballa el
govern del PP, i en garanteixi el seu finançament.
Sisè.- Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al
Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; a la Junta de Govern de la Federació Española de Municipis i Províncies, a
la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Des d’ERC
compartim que és una proposta recentralitzadora, com moltes de les polítiques que
està impulsant el PP, que és una proposta que generaria desequilibris territorials i
socials.
La reforma de l'administració local, que el simpàtic ministre Montoro va donar a
conèixer el passat 15 de febrer, té un marcat caràcter centralista i uniformador, que el
PP justifica sota el paraigües de racionalitzar l’administració i dels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. Considerem inadmissible que el govern
espanyol pretengui impulsar una reforma del règim local que ignora les competències
exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal com
s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia.
El que Catalunya necessita és una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les nostres singularitats, i
per això esperem que el Govern de Catalunya presenti aviat la proposta de Llei de
Govern Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en el
termini de temps més curt possible.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no s’estendrà molt en el victimisme
que ha escoltat, el que s’intenta és racionalitzar la vida de tots malgrat que als altres
grups no els hi agradi; diu al grup PSC que tenen memòria selectiva en quant a com
s’han trobat fetes les coses i des del PP es tracta de trobar el millor per a tothom.
Votarem en contra.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la Llei de governs locals s’hauria
de tenir ja i fer-se des de la coherència del món local, intentar vendre que reduir
regidors és racionalitzar, com si l’administració local fos la culpable de l’endeutament,
quan Arenys de Munt compleix amb els compromisos; a més, també es tracta d’una
llei recentralitzadora i Catalunya ha d’exercir la competència exclusiva i redactar una
llei per a l’administració local de Catalunya.
El Sr. Alcalde diu que no repetirà les intervencions que ha sentit, ni la part expositiva
d’aquesta moció, perquè hi coincideix plenament. Aquesta proposta, sota el miratge de
l’optimització de recursos, amaga al darrere una recentralització de serveis i
prestacions per passar-ho a gestionar per part del Govern espanyol i voldria demanar
un petit afegit en el punt número 3, on diu “Apostar per una nova estructura de
l’administració local que simplifiqui l’administració, permeti l’estalvi i garanteixi una
prestació eficient dels serveis, establint quines són les competències municipals i
garantint el seu correcte funcionament i finançament.”, que digui, en lloc de
finançament “dotant econòmicament dels fons suficients pel seu finançament”. I això
és important ja que Arenys de Munt rep menys d’un milió d’euros de l’Estat, que és el
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retorn que ens fa dels impostos que paguen els vilatans d’Arenys de Munt, però
haurien de ser de més de sis milions, i aquests diners que no arriben fan anar
malament el municipi i el primer que s’ha d’optimitzar és l’estructura del l’Estat i si és
fes, els Ajuntaments estaríem més ben dotats econòmicament i tindríem recursos
suficients per prestar els serveis que hem de donar. Si en lloc de prestar serveis amb
un pressupost de 6 milions, què podríem fer amb un pressupost d’11 milions, segur
que els serveis que prestaríem als nostres vilatans serien molt més adequats. Per tant,
proposa a la regidora del PSC aquesta petita ampliació de l’acord en el punt número 3.
Malgrat això, comparteixen tot el sentit de la moció presentada.
La regidora Sra. Castillo diu que no hi ha cap problema en afegir això a la moció i diu
al PP que ja fa anys que governa i pregunta què pensen fer amb els serveis que ara
presten els ajuntaments i que es volen passar a les Diputacions i que, finalment, aniran
a parar a empreses privades, persones que no han triat els vilatans.
El regidor Sr. Planas diu que s’està fent molta feina i que treballaran per a fer el que
sigui millor per a tots i així continuarà essent.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr.
Alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran
i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, En
Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví,
En Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups CUP, CIU, ERC i
PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
7. MOCIÓ DELS GRUPS CUP, ERC, CIU
RECOLZAMENT ALS PRESOS SAHRAUÍS.
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La regidora Sra. Navarro diu que la moció ha estat enviada per les associacions del
Maresme que treballen amb el poble sahrauí i han demanat el suport als presos i al
bloqueig de silenci al que estan sotmesos. A continuació passa a llegir el text de la
moció:
“El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun,
organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables
condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines
causant víctimes i desapareguts.
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què
viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori
d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli dels
seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.
Pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va
procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per responsabilitzar_____
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los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del desmantellament violent
de Gdeim Izik.
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara
Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons
el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les degudes
garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser assassinats
els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es va practicar
una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN.
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va
condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres
deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó . Aquestes penes
duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret
d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès
permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina.
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han
vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les
Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al
referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte als drets humans del poble
sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a
celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol·licita, a més d'una solució
justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la
llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 º període de
sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP))
“21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al
Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del
Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de
manifestació, exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el
nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d'un seguiment
internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una
solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble
sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides”
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de
Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els
presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment
condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets
fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de
seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del
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conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com
estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.
Segon.- Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al
President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, President del
Parlament Europeu i l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i
Política de Seguretat.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Sàhara Occidental,
l'antiga colònia espanyola, és el darrer país africà colonitzat que espera encara la seva
independència i des del 1973, el Front Polisari lluita per aconseguir-la. El 1975, el
Marroc i Mauritània envaïen el Sàhara, cosa que va fer que la majoria de la població
civil fugís als camps de refugiats d’Argèlia.
La Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental, MINURSO, ha
estat controlant l’alto el foc des del 6 de setembre de 1991 i preparant el referèndum
per a l’autodeterminació, un referèndum que no arriba perquè el govern del Marroc s’hi
oposa, el bloqueja i el silencia.
Hem de demostrar al món que no estan sols i que som moltes les persones que no
solament donem suport als presos polítics i als seus familiars, sinó que estem
convençuts que l'única solució per a aquesta causa que dura ja 38 anys és un Sàhara
lliure. Això no és una utopia, és una realitat, igual que el poble català ha lluitat durant
anys per aconseguir la independència i esperem que en un futur molt proper
esdevingui una realitat.
Nosaltres, des d’Arenys de Munt, els volem fer arribar la nostra solidaritat, per a la
millora de les condicions de vida dels que viuen exiliats i donant el nostre suport als
activistes que encapçalen la lluita pacífica per la independència del seu país.”
La regidora Castillo, del grup PSC, diu textualment: “Volem manifestar el nostre suport
al poble sahrauí i en concret als 24 condemnats, que segons AMNISTIA
INTERNACIONAL el dictamen del tribunal que els ha condemnat no compleix amb
les normes internacionalment reconegudes de processos judicials reglamentaris. Unes
condemnes desproporcionades, per manifestar-se de forma totalment pacífica.
Aquest és un exemple d’allò que no hem de permetre mai, perquè ni l’abús de la força,
ni la manca de respecte ens faran més lliures ni millors.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que vistos els arguments, hi estan
totalment a favor.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que se solidaritzen totalment amb el
poble sahrauí i que la terminologia utilitzada els hi sembla força familiar contra el poble
català i hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que s’alegra que aquesta proposta hagi rebut el vot favorable de tots
els grups que és el que volien els presentadors.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
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8. MOCIÓ DELS GRUPS CUP, ERC, CIU I PSC DE RECOLÇAMENT A LA
INICIATIVA DEL CONSELL COMARCAL ENVERS ELS AFECTATS PER
PRODUCTES FINANCERS DE RISC.
El Sr. Alcalde llegeix el text següent:
“A començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les participacions
preferents, que afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o amb
escassos coneixements d’inversió en productes financers, que en molts casos
desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven.
La comarca del Maresme ha estat especialment afectada per la comercialització
d’aquests productes ja que Caixa Laietana, entitat fortament arrelada a Mataró i al
Maresme, va ser una de les entitats que més en va vendre. Es calcula que només a
Mataró, capital de comarca, hi ha uns 4.500 casos que afecten directament a uns
6.000 clients i, al seu torn, a unes 15.000 persones de les unitats familiars.
Però més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents i
obligacions subordinades per accions de l'entitat en base a la informació de fortalesa i
seguretat que van transmetre els directors de les oficines comercials, i com a única
opció per recuperar els diners. Aquest fet va agreujar la situació quan l’entitat va ser
absorbida per Bankia, i aquesta va entrar en una situació crítica, va haver de ser
intervinguda i seguidament el valor de les seves accions van caure en picat.
Actualment sabem que aquelles dades de fortalesa i seguretat no eren reals per les
auditories externes que s'han realitzat.
És per això que s’ha de considerar l’especial afectació de molts maresmencs que es
troben en la situació descrita; persones que han perdut els estalvis d’una vida de
treball, que ara es troben en situació de vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han
quedat mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i les de la seva
família.
Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones
afectades, però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a
donar respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa,
desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país
L’Ajuntament de Mataró ha liderat una presa de contactes a nivell polític per tal de
posar de manifest la necessitat d’estudiar mesures d’arbitratge i intermediació entre les
entitats financeres i els afectats; treballar conjuntament per donar suport als afectats i
pressionar als responsables per intentar trobar una solució satisfactòria al conflicte;
incrementar els mecanismes d’assessorament i col·laboració amb les plataformes i
entitats d’afectats constituïdes; així com informar els maresmencs de les accions que
es duguin a terme i la comissió recentment creada.
A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida
als afectats per les preferents i obligacions subordinades que podran optar per acollirse a un sistema d’arbitratge. Malgrat que es tractaria d’una bona solució, el pacte
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només contemplaria els procediments d’arbitratge d’instruments híbrids de capital
comercialitzats a particulars per entitats que han rebut suport públic; això deixaria fora
del procediment d’arbitratge més del 90% dels afectats de la comarca del Maresme,
que són els qui van bescanviar aquests productes per accions de l’entitat bancària.
És per tot això que els grups CUP, ERC, CIU i PSC proposen al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Adherir-se a les accions que porti a termini el Consell Comarcal del Maresme
en nom i representació dels municipis dels Maresme, seguint la iniciativa liderada per
l’Ajuntament de Mataró, per tal que els afectats per la comercialització de productes
financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via
arbitral.
Segon.- Demanar al govern de l’Estat espanyol que articuli les mesures per tal que
s’ofereixi l’entrada a la via arbitral a totes les persones afectades pel cas Caixa
Laietana - Bankia, tant aquelles persones que encara disposen dels productes de risc
d’origen, com aquelles que han dut a terme el bescanvi en accions l’any 2012.
Tercer.- Encarregar al President del Consell Comarcal del Maresme que, conjuntament
amb l’Alcalde de Mataró que ha liderat aquesta iniciativa, faci les gestions davant dels
responsables del Govern de l’Estat, i de les forces polítiques representades al
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d’exigir que aquesta mesura
arbitral es pugui aplicar en la forma expressada en el punt 1, en defensa dels
interessos de la ciutadania del Maresme.
Quart.- Notificar aquest acord al President del Govern de l’Estat Espanyol, al President
del Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del
Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal.”
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament s’ha posat al servei de les persones del municipi
que s’han trobat en aquesta situació i es poden posar en contacte amb l’Oficina
d’Atenció al Consumidor per a què exposin el seu cas i avui ens hem de felicitar
perquè hi ha hagut una sentència del Tribunal Europeu que atura els desnonaments i
accepten la dació en pagament.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Ja fa temps que
la nostra societat està canviant, queda lluny la figura del director de la caixa que
assessorava els clients com un amic i els hi recomanava com gestionar millor els seus
diners i els seus estalvis.
Amb aquesta confiança moltes famílies van poder estalviar i fer el seu petit raconet per
el famós “dia de demà”.
Aquesta confiança s’ha trencat en el moment en què les caixes han deixat de vetllar
pels seus clients i han preferit guanyar més diners a costa de la bona fe de la gent, i
això es el que ha passat amb les preferents.
Aquestes accions portades a termini per gent sense cap mena d’escrúpols hauria de
ser punible.
I més quan els bancs han estat “rescatats” amb fons públics que paguem la resta de la
societat, tot plegat és un joc de disbarats difícil de creure i treure’n l’entrellat.
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Esperem que l’aportació del Consell Comarcal pugui ajudar a les famílies afectades, i
també desitgem que es faci justícia amb els malversadors dels estalvis de les famílies.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que s’afegeixen a la felicitació per
la sentència europea i a continuació diu textualment: “Fruit de la pressió que s’està fent
per part de la ciutadania i dels polítics podem recollir les paraules del ministre
d’Economia del dimarts passat en el Congrés dels Diputats on va assegurar que els
afectats de Caixa Laietana tindran “una consideració especial” en el marc de l’inici del
procés d’arbitratge dels afectats per preferents.
Feia referència l’especificitat dels milers de maresmencs que van ser víctimes d’una
“doble estafa”, primer la comercialització suposadament fraudulenta de productes
financers tòxics com les pròpies preferents i posteriorment el bescanvi per accions de
Bankia a un preu irreal. Els afectats de Caixa Laietana havien quedat fora de l'acord
per iniciar el procés d'arbitratge pactat entre PP i PSOE.
Esperem que es faci realitat aquesta consideració especial.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no s’ha comptat amb el seu grup, ja
que van votar a favor al Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde diu que aquesta moció es va enviar a tots dilluns i també a les
comissions i que no hi havia resposta quan es va convocar el Ple.
El regidor Sr. Molons diu que aquesta és una iniciativa del Consell d’Alcaldes, però
que això correspon al problema existent que es va crear quan els bancs van trair la
confiança dels ciutadans, ara s’ha de fer un front comú i votar-ho per unanimitat.
El regidor Sr. Planas diu que no va anar a les comissions per problemes de salut i que
comprovarà el correu, a veure si li ha arribat aquesta moció.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
9. MOCIÓ DEL GRUP ERC EN DEFENSA DEL MODEL I DEL SERVEI
PÚBLIC DE LA TELEVISIÓ DE CATALUNYA I CATALUNYA RÀDIO.
La regidora Sra. Vila diu textualment: “Ahir a aquesta hora uns 200 treballadors de
TVC es manifestaven a la plaça Sant Jaume per a defensar el model territorial de TVC.
Entre ells i elles hi havia els corresponsals territorials del Pirineus, Catalunya Nord i
Terres de l’Ebre.
Per a tots ells i també per a tota la població que es mereix tenir una TV catalana i en
català va aquest moció que llegeixo tot seguit.”
“Durant gairebé tres dècades TVC i Catalunya Ràdio ha estat un model d’èxit i de
cohesió social, a través d’una informació acurada, completa, plural i veraç. Han estat
normalitzadors de la llengua i la qualitat democràtica del país. Han garantit l’accés a
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totes les opinions, creences, sensibilitats i tendències amb estricta neutralitat i rigor
periodístic.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha assolit, durant tot aquest
temps, un nivell de credibilitat, de satisfacció, d’interès i d’audiències molt elevat, amb
un compromís amb la població i amb respecte sempre a tot el territori lingüístic. TVC
és la televisió més ben valorada per la ciutadania i considerada la més imparcial, fet
pel qual ha estat en el punt de mira de molts grups mediàtics privats, dins i fora del
nostre territori.
En els darrers cinc anys s’ha reduït el pressupost de la CCMA en 97,7 milions d’euros,
situant-se entre els més baixos de les corporacions europees de mitjans audiovisuals
de països de dimensions semblants a Catalunya, i s’ha suprimit un canal de televisió
(3XL i reducció del Canal 33) i una emissora de ràdio (iCat FM).
Fa unes setmanes es van rescindir els contractes amb les productores d’informatius de
Sant Joan Despí i de les delegacions de Lleida, Girona i Tarragona, entre ells,
redactors i càmeres, alguns dels quals portaven anys treballant a TV3 i, recentment,
han acordat suspendre els contractes que tenia amb productores i col·laboradors de
les corresponsalies a Andorra/Alt Urgell/Cerdanya, Pallars, Catalunya Nord i Terres de
l’Ebre.
La pèrdua d’aquestes delegacions recupera l’estructuració territorial de les províncies,
allunya els professionals de la notícia trencant el model de proximitat de manera que
repercutirà en la qualitat i l’oferta dels Serveis Informatius que, fins ara, oferia TV3 en
la cobertura de tot el territori i la informació de proximitat. Si permetem el
desmantellament de la TVC ara, potser no hi serem a temps de recuperar-la. Perdem
llocs de treball, però també es perdrà en llengua, cultura, identitat, indústria audiovisual
i cultural i la possibilitat d’avançar cap al nostre coneixement i alliberament com a país.
Des d’ERC creiem en el model de Servei de la CCMA i som conscients que els mitjans
de comunicació públics són indispensables per mantenir un imaginari col·lectiu, així
com per la creació d’un estat propi. Un sistema comunicatiu català únic en el món per
la seva riquesa, diversitat i pluralitat i que hem de defensar amb totes les postres
forces.
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal
d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en la defensa del
sistema públic audiovisual català.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat i a la direcció de la CCMA a
comprometre’s en el manteniment del servei públic dels mitjans de comunicació
públics catalans.
Tercer.- Que el Govern de la Generalitat i la direcció de la CCMA assumeixin que la
baixada de la dotació pressupostària ha portat al límit el model de televisió nacional.
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Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat i a la direcció de la CCMA que aturin les
mesures que puguin fer irreversible aquesta situació.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya i
als grups parlamentaris amb representació en aquesta cambra.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del PSC
d’Arenys de Munt estem pràcticament d’acord en tots els aspectes que defensa
aquesta moció.
Pensem que els tres eixos bàsics de la missió de la CCMA (Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals) han de ser:
• la promoció del català,
• la vocació de servei públic de qualitat: de forma imparcial, independent, plural,
objectiva i justa.
• i la funció de motor de la indústria audiovisual del nostre país.
Considerem molt positivament la feina que fa TV3 des de l’inici de les seves
transmissions un 10 de setembre de 1983 i la posterior programació regular el 16 de
gener de 1984 , no tenim cap dubte. Va ser en aquell moment una eina d’implantació i
normalització vehicular de la llengua catalana que posteriorment es va refermar amb el
sistema d’immersió lingüística.
El mateix cas és aplicable a Catalunya Ràdio, nascuda amb el mateix interès la nit
d’entre el 19 i el 20 de juny de 1983.
És a dir, que en aquest 2013 tant un com l’altre faran trenta anys.
I en aquests moments, a nosaltres també ens preocupa la situació en alguns aspectes:
Per exemple:
• En el sentit de les retallades, per això:
El PSC va presentar el divendres dia 1 de març, en el Parlament, a través de la nostra
diputada Núria Parlon, una bateria de preguntes perquè el Govern aclareixi els motius
pels quals s'han tancat les delegacions de TV3 a les Terres de l'Ebre (Tarragona),
Perpignan (França) i Pirineus.
Però tampoc volem retallades en les línies d’ensenyament, en les plantes d’hospitals,
no volem que es deixin de promoure polítiques actives d’ocupació i desenvolupament
econòmic o que es disparin les taxes universitàries i judicials, entre d’altres coses.
Perquè al cap i la fi tot és una roda i aquestes polítiques que diuen d’”austeritat” són
realment d’asfíxia social o de restrenyiment de la informació.
• I ens preocupa, també en aquests moments, el sentit que se li pugui donar a
partir de la situació política actual als continguts. Nosaltres pensem, i ja ho he
dit abans, que els mitjans de comunicació han de ser imparcials i independents.
Per tant, no poden ser partidistes.
Pensem que en cap cas poden afavorir ni a majories, ni a minories, ni pot apropiar-se
d’aquests grans mitjans la política del govern de torn.
Al cap i a la fi, aquests mitjans viuen dels diners públics que són diners de tots.
En aquest sentit, ens ha sorprès el paràgraf de la seva moció on diu:
“Som conscients que els mitjans de comunicació públics són indispensables per
mantenir un imaginari col·lectiu, així com per la creació d’un estat propi.“
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Hi ha una part de la societat catalana que veu i escolta, tant un com l’altre mitjà, però
no volen un estat propi. Potser tampoc no volen un estat federal com volem nosaltres
els socialistes, però són catalans de ple dret.
Apel·lem, doncs, que la ràdio i la TV catalanes siguin de tots, no només d’uns quants.
Una ràdio i una TV independent, sense preferències.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no poden estar d’acord en què es
perdin llocs de treball. Diu que han examinat bé la moció i que només votaran en
contra pel tema de l’autodeterminació, perquè volen una televisió pública de tots els
catalans.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que comparteixen el cos de la moció al
100%, però quan un té la responsabilitat de governar ha de prendre accions doloroses
quan no hi ha diners, però considera que s’han de mantenir els mitjans de
comunicació. Que se’ls ha atacat des de fora per tenir uns mitjans de comunicació,
per les ambaixades catalanes, però finalment han acabat repercutint favorablement en
l’economia i ells volen donar suport a aquesta reivindicació de manteniment dels
mitjans audiovisuals de Catalunya.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que el que ha fet i fa TV3 per
Catalunya, per la nostra llengua, per la nostra cultura, per les nostres tradicions ha
estat i és molt important. No podem permetre el seu desmantellament i per això
votaran a favor d’aquesta moció de la que subscriuen tots els punts, tots els acords i
tots els paràgrafs. Diu que li agradaria recordar-li al Sr. Planas el tractament dels
atemptats de l’11M per part de la televisió de l’Estat espanyol i no va ser precisament
imparcial.
La regidora Sra. Vila diu que la moció no demana un estat propi, sinó que es parla de
la televisió, i li estranya que no hi votin a favor.
El regidor Sr. Planas diu que no parla de TVE sinó de TV3, la nostra, la de tots els
catalans.
La regidora Sra. Castillo diu que en Junta de Portaveus han demanat retirar allò de
l’estat propi i el portaveu ha dit que no, ja que la deu considerar important, estan
d’acord amb absolutament tot menys en aquesta frase i votaran abstenció per això,
perquè amb aquesta frase no s’expressa la imparcialitat sinó que la considerem
partidista.
El regidor Sr. Galceran diu que la TVE és la televisió de tot l’Estat espanyol i està
finançada per tots, però pregunta si a TVE podria haver-hi una programa com Polònia i
això diu molt de la seva neutralitat.
El Sr. Alcalde diu que es va fer Polònia a TVE i va durar 2 programes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, En
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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.
10. MOCIÓ DELS GRUPS CUP, ERC I CIU DE PAGAMENT A L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA.
El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l'espoli
interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans
empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de
prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica
l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix
Catalunya amb especial virulència.
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no
satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia
legislació espanyola reconeix.
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys,
fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és
homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials
molt allunyades de les mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar
les bases per a una solució definitiva.
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els
impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es
liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària
espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma
“Catalunya Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a
Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb
diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les obligacions
tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament.
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa
amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a
l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i
ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a
l’Agència Tributària espanyola.
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Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels
ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats
municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer
de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis
adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar
els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc
de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per
voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal d’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar recolzament a l’Alcalde, amb la corresponsabilitat de tots els electes
que mostrin conformitat en aquest punt, tot i que puguin existir informes negatius de
secretària o de d’intervenció en aquest tema, per tal que exerceixin la sobirania fiscal i
ingressin els pagaments que hagi d’efectuar l'Ajuntament d’Arenys de Munt,
corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en
cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència
Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola
com s'han realitzat fins ara.
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses que vulguin acollir-se a aquesta
pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest
tema.
Tercer.- Trametre aquesta moció a l’AMI per tal de consensuar un calendari d’actuació
conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de Municipis per la
Independència.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les
Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya
Diu Prou. I a l’Agència Tributària de Catalunya.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que ERC es felicita perquè es torna
a presentar una moció al Ple sobre la sobirania fiscal, ells ja van presentar una moció
al febrer de 2009, en la qual es demanava que s’estudiessin les formules i que des de
Secretaria s’ha informat, sobre algun punt, que no és del tot legal.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que no saben si és moció, si no és
moció, si és legal o no, però és igual, ja que ells volen que tot sigui debatut al Ple. A
continuació diu textualment: “Des del PSC volem fer diverses apreciacions:
Fa uns dies es parlava de negociacions entre l’Agència Tributària Catalana i el
Ministeri per tal d’establir acords en la recaptació d’impostos i fer l’ingrès a l’Agència
Catalana.
Malauradament aquest acord finalment no s’ha produït.
Per tant, la normativa vigent en matèria de finançament autonòmic no dóna aquestes
competències a la Generalitat de Catalunya.
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I per això l'Agència Tributària de Catalunya no pot fer-se càrrec dels tributs.
El marc legal continua sent la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
I en aquest cas si vostès fan l’ingrés serà una il·legalitat
El PSC és fidel al que diu la normativa vigent i no farà cap acte d’insubmissió.
D’altra banda, cal dir que en el govern municipal la competència de prendre aquesta
decisió de sobirania fiscal la té únicament el Sr. Alcalde. La resta únicament li poden
donar suport.
Hi ha una altra qüestió pel PSC molt important:
Vostès pretenen ingressar l’IRPF dels treballadors municipals a l’Agència Tributària
Catalana i, és clar, nosaltres el primer que volem saber és si ha parlat amb els
delegats dels treballadors, si té el permís dels treballadors.
Ha parlat amb ells Sr. Alcalde? Ha parlat amb els delegats, els ha informat? Ha parlat
amb els sindicats? Sr. Alcalde, té vostè el consentiment dels nostres treballadors?
Què li han dit? Estan conformes els delegats? Estan conformes tots els treballadors?
Perquè no crec que vostè, Sr. Alcalde, disposi lliurement dels diners de l’IRPF dels
treballadors sense abans fer-los aquesta consulta i privar-los de la llibertat de la seva
decisió. Pensem que els diners dels altres és un tema seriós com per no respectar-ho i
acceptar que cada treballador pugui decidir per si mateix el que vulgui.
Decidir, aquí també cal respectar el dret a decidir. O només hi ha dret a decidir per allò
que els convé?
I la resta de regidors/es que hi donen suport, estaria bé que es preguntessin si han
respectat la llibertat dels treballadors. O potser vostès han informat a algú i potser
tenen resposta?
Els socialistes pensem que seria molt més fàcil negociar un nou pacte fiscal.
Un pacte fiscal molt més just i equilibrat amb Catalunya.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ha d’afegir diversos punts: que el
finançament i l’espoli de què es parla s’ha de millorar i, aquest, es negocia a on toca;
però respecte de la moció ha de dir que qui cometrà la il·legalitat serà només l’Alcalde i
no els que li donen recolzament; que des de l’ajuntament es fa complir la llei i les
normes als vilatans i ara és l’alcalde que no fa el que toca. Li prega i li demana que
compleixi la llei.
El regidor Sr. Molons, en nom del CIU, diu que donaran suport a aquesta moció. Creu
que són passos, hi ha les legalitats i les legitimitats, es basen en marcs competencials
i superar aquests marcs fa que s’arribi a fer coses, recorda el vot de les dones, un
home un vot, amb accions de força perquè l’estatus del moment no el volia fer. És una
acció amb la qual es tracta de fer un pas més per arribar a aquesta estructura d’estat,
a la hisenda pròpia, per tal que els catalans i catalanes puguem disposar dels recursos
que generem i dels impostos que paguem i arribar al que per justícia ens correspon.
El Sr. Alcalde agraeix que es preocupin tant per ell, per la seva integritat i per les
conseqüències que pot tenir, així com els hi agraeix que li facin aquestes
recomanacions; però des del 9/02/13, data en què es va presentar la moció per ERC,
s’han fet gestions amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per trobar la fórmula
adequada per poder-los liquidar els nostres impostos i poder seguir els procediments
adequats i els procediments que tocaven, i no s’amoïnin pel tema dels procediments
perquè hi hem estat treballant, no ha estat una feina fàcil, però ja porten un any
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treballant en aquest tema, també s’ha parlat amb el departament d’Intervenció i amb el
departament de gerència per trobar el sistema adequat. Al mateix temps, s’han fet
accions perquè l’acció fos conjunta amb tots els ajuntaments i fruit d’aquest treball el
passat 15/02/13, l’Associació de Municipis per a la Independència (AMI) va aprovar,
per unanimitat, una moció per la sobirania fiscal en la qual es demanava a tots els
municipis associats que fessin els seus pagaments a l’ATC i haig de dir que aquest
l’Alcalde va participar en les negociacions per aconseguir aquesta unanimitat, per tant,
el que es va aprovar en aquella moció del 9 de febrer del 2012 i s’ha intentat fer i ha
culminat amb el que ara ens estem trobant. També s’han fet gestions per tirar
endavant tot això, tots els tràmits administratius, i és cert que encara no s’ha signat
cap conveni entre ATC i l’Estat espanyol que vagi en aquest sentit, de què la societat
catalana pugui recaptar aquests impostos del nostre país i després pugui donar a
l’Estat espanyol, però actualment l’ATC només fa d’intermediari en els pagaments
tributaris; també es parla de legalitat i legitimitat i, probablement, amb la situació que
està vivint el nostre país és totalment legítim que nosaltres paguem els nostres
impostos a la nostra agència tributària, és totalment legítim, i al gener el màxim
responsable de l’Agencia Espanyola d’Hisenda va dir que no hi havia cap problema en
què es pagués a Catalunya. No sé si l’hauran destituït per dir això, com al Sr. Dulce
Sol, però ell va fer aquestes declaracions i si el responsable d’Hisenda d’Espanya diu
que no hi ha cap problema, deu ser veritat que es pot fer així. Considera que el
pagament d’aquests impostos a l’ATC forma part d’aquest procés de crear estructures
d’estat, és un pas important per aconseguir que l’ATC sigui la responsable dels nostres
impostos
Pel que fa al tema dels diners dels altres, del tema dels sindicats, diu que no es
preocupin continuaran tenint els seus certificats dels seus ingressos i no ha d’haver-hi
cap mena de problema i el certificat acredita el pagament i el responsable és
l’empresa. Els treballadors de l’Ajuntament no han de patir, no han de tenir cap mena
de problema, ni de preocupació, perquè ells disposen d’un certificat conforme
l’ajuntament els ha fet una retenció i aquest certificat el podran presentar en les seves
declaracions d’hisenda i, en tot cas, si l’empresa no fa el pagament, el responsable és
l’empresa, no els treballadors. Considera que és el moment de la legitimitat per
començar a fer aquestes accions i no només les farà l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
sinó que hi ha molts d’altres ajuntaments que també ho estan fent i valia la pena fer
un pas valent, un pas de coratge, per avançar en la línia d’aconseguir que els nostres
impostos siguin recaptats per la nostra agència tributària.
El regidor Sr. Sánchez diu que comparteix totalment el discurs de l’Alcalde sobre
legalitat i legitimitat i que espera que sigui un camí obert, que hi ha ja una escletxa
oberta en la legalitat perquè hi ha empresaris que ho van fer i no estan a la presó,
també hi ha ajuntaments que han pagat a l’ATC i aquests diners han anat a l’Agència
espanyola. Considera que aquest és un procés cap a la independència i arribarà un
dia que tothom es posarà d’acord en pagar a Catalunya de cara a la independència
financera i per tirar endavant el país.
La regidora Sra. Castillo diu que ells no pateixen, simplement volen dir el que pensem i
el dia que hi hagi una Agència Catalana legal estaran encantats que facin els
pagaments correctament; diu al Sr. Alcalde si fa demagògia. Diu que ells pregunten si
han preguntat als treballadors què volen. Per suposat que tenen els certificats, no vol
que la mal interpretin, no és decidir pels demès, sinó que la pregunta és: vostès han
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informat als treballadors? Que els preguntin als treballadors què volen fer amb els
seus diners. Vostès han decidit per ells, sense comptar amb ells per a res, siguin
demòcrates fins la medul·la, potser hi hauria algun treballador que no estaria d’acord i
podrien solucionar-ho. Oi que es vol decidir, doncs no decideixi pels demés, deixi Sr.
Alcalde que els treballadors diguin què volen fer amb els seus diners. Pregunta’ls ho a
ells.
El regidor Sr. Planas diu que sí que li preocupa la legalitat perquè és tracta de diners
públics i també li agradaria que li diguessin si l’Alcalde s’ha sobrepassat amb les seves
paraules i per això quan anomena persones del seu partit ho fa de forma estranya i
amb retintin.
El Sr. Alcalde aclareix que es diu Dulce Sol i és el que ha dit.
El regidor Sr. Planas diu que es queixa del retintin, de les formes.
El Sr. Alcalde insisteix que es diu així, però que les formes han estat correctes i ell li ha
agraït que es preocupin per la seva integritat i de cara al futur també li agradaria que
se’n preocupessin. Diu a la Sra. Castillo que als treballadors no se’ls pregunta quina
retenció volen tenir, sinó que les tenen per Llei i en alguns casos, alguns han pagat de
més i encara no les han retornat. Explica que no els afecta a qui es paguen els tributs,
a més ja se sap que l’Agència Catalana està pagant a l’Estat i aquestes gestions s’han
fet, que no hi haurà sancions o multes i per això ara es fan aquests tràmits i és normal
que estiguin preocupats perquè això és el moll de l’ós, perquè això no són
declaracions, sinó fets. No considera que s’hagi de fer cap altre pas perquè estan
defensant a la gent del país.
El regidor Sr. Galceran diu que el regidor Sr. Planas és l’únic del Partit Popular al qual
li preocupen els diners públics, perquè a Madrid hi ha molts que s’han preocupat dels
diners públics per portar-los a Suïssa o per organitzar comunions.
La regidora Sra. Castillo diu que li sembla molt poc demòcrata no haver informat als
treballadors.
El regidor Sr. Planas diu que no vol ni contestar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, En
Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví i
En Josep Sánchez i Camps, dels grups CUP, CIU i ERC; i dos vots en contra, dels
regidors N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i
PP.
PART DE CONTROL:
11. DESPATX D’OFICI
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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 25 a la 54, ambdues
incloses, des de l’11/02/13 al 10/03/13:
-

Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’economia: 10
Resolucions en matèria de béns: 5
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria de representació: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/02/13 i el 10/03/13, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 11
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 5
Sostenibilitat Ambiental: 1
Cohesió Social i Assistència Primària: 1

PRECS I PREGUNTES:
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE SI S’HA DEMANAT
UNA SUBVENCIÓ A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL PROVINENT
DEL SOC, DESTINADA A JOVES.
“La regidora Sra. Castillo diu que el seu compromís és facilitar el Manual d’Atenció
Ciutadana i felicita als treballadors de l’OAV per la seva adaptació al nou lloc i
pregunta si s’ha demanat una subvenció a través del Consell Comarcal provinent del
SOC, destinada a joves, i que els hi donava assistència i contractació per sis mesos.
S’ha demanat i, sinó, per què no?”
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu que
sí que ens hem adherit a aquesta subvenció, a través del Consell Comarcal.
Abandona la sessió la regidora Sra. de la Iglesia.
13. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ ES DEMANIN RECURSOS
PER A LA NETEJA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE LES
URBANITZACIONS.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que el Decret 64/1995 de la Generalitat obliga a perimetrar les urbanitzacions
properes a zones boscoses amb una franja de 25 metres per tal d'evitar que un
possible foc afecti les cases.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Atès que la Llei 5/2003 estableix que les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana han de complir requisits com ara les franges perimetrals,
mantenir les parcel·les no edificades netes de vegetació seca i massa arbòria
esclarida, disposar d'un pla d'autoprotecció contra incendis, disposar d'una xarxa
hídrica homologada per a l'extinció d'incendis i mantenir nets de vegetació els vials de
titularitat privada.
Atès que si les obligacions establertes no es duen a terme pels subjectes obligats,
correspon de forma subsidiària executar-les des dels Ajuntaments que podran establir
preus públics o taxes per fer front a la despesa corresponen.
Atès que en la finalitat de contribuir econòmicament al compliment de les obligacions
que estableix la llei, la Generalitat inclou en els seus pressupostos un programa anual
de subvencions però que alhora és irrisòria
Vist que el pressupost de la Diputació contempla una partida de 362.000,-- euros per
ajudar als ajuntaments a fer front a la despesa d’aquestes franges perimetrals, i que
pot ser un ajut directe per als ajuntaments que ho demanin.
Demanem a l’equip de govern:
Que demani formalment aquest ajut a la Diputació perquè el cost que pugui generar la
neteja de la franja perimetral sigui el mínim possible per als propietaris.
Que informi als òrgans de gestió de les urbanitzacions, a les AV de les urbanitzacions
o en qualsevol cas als propietaris de les parcel·les.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “S’ha
fet la consulta a la Diputació de Barcelona i ens han informat que la partida pressupost
2013 destinada a finançar actuacions de prevenció d’incendis forestals a les
urbanitzacions, són finançaments adreçats als ens locals. A data d’avui però, la Diputació
de Barcelona encara no ha aprovat l’import ni l’objecte d’aquest finançament.
Per tant, quan es convoquin els corresponents ajuts, l’Ajuntament els demanarà i
s’informarà als representants de les urbanitzacions on es sol·liciti l’ajut.
Per una altra banda entenem que aquesta línia d’ajuts no està adreçada als propietaris de
les parcel·les i que fins al moment les despeses que han generat els treballs executats a
les franges han estat a càrrec de l’ajuntament i dels ajuts de la Generalitat. I aquests
treballs no han generat cap cost als propietaris de les urbanitzacions.”
14. 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.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que l’equip de govern van apostar per la figura d’un gerent per tal de (en
paraules textuals) poder “posar ordre” a l’Ajuntament.
Atès que en el Ple del gener de 2012 van dir que “... les funcions del gestor, sota la
dependència jeràrquica de l’Alcalde, són diverses. La principal i prioritària consisteix en
la de fer d’enllaç entre l’àmbit polític i l’àrea executiva de caràcter tècnic de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.”
Atès que ja ha passat més d’un any des de la implantació de la figura del Gerent,
creiem que podríem començar a fer balanç de la seva actuació.
Preguntem a l’equip de govern:
. Quins dels objectius plantejats s’ha assolit en aquest primer any i quins no?
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. S’han plantejat nous objectius?
. Té ben definides les seves competències? Ja que les que es varen esmentar en
aquell Ple del mes de gener del 2012 són molt genèriques.
. Qui marca o estableix si el gerent és competent per atendre i donar resposta a un
vilatà / vilatana o fins i tot a un representant del poble com és un regidor?
. Quant temps ha de trigar la resposta a una demanda de reunió amb el gerent per
part d’un regidor?”
El Sr. Alcalde diu que farà un resum, però que al Ple es posarà la resposta completa i
anuncia que properament es farà una sessió informativa.
“Per la quantitat d’aspectes a informar i en la voluntat de no estendre’m massa en el
temps, li resumiré sintèticament el document que s’adjuntarà a l’expedient d’aquest Ple
on s’exposa amb major detall l’evolució i l’estat d’alguns dels trets més significatius de
l’acció gerencial. Tanmateix em plau anunciar-li què properament s’informarà de la
data d’una sessió informativa oberta a la ciutadania sobre aquesta qüestió.
Amb tot, responent a la seva pregunta, l’informo què amb la idea d’objectivar les
principals línies mestres de gerència, en data 10 de febrer del 2012 es va presentar al
Govern el full de ruta de gerència pel mandat 2011-2015. Aquest document és fruït del
treball realitzat conjuntament entre l’optimitzador contractat a l’inici de mandat i el propi
gerent, i va sorgir a partir de l’estudi, l’anàlisi i la valoració d’un conjunt de dades i
informacions existents a l’Ajuntament d’Arenys de Munt i també, entre d’altres, de
l’assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del
Maresme.
Tanmateix el document va ser objecte de revisió en data 18 de novembre del 2012 i
d’aprovació per part de la Junta de Govern Local en data 11 de febrer del 2013.
D’acord amb aquest document i de forma molt resumida es pot simplificar l’acció
gerencial prenent en consideració tres àmbits principals:
1.- Repensar l’estructura organitzativa i la funcional, els quadres de
comandament i la racionalització dels circuits d’ordres des de la base.
2.- Promoure un canvi cultural de l’empresa en relació al conjunt de treballadors
i treballadores de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i, a partir d’aquests, cap a la
ciutadania en general.
3.- Contemplar l’actual situació de crisi econòmica general com una oportunitat
per crear valor des de l’optimització de costos i la implementació de les noves
tecnologies.
Qualsevol dels tres àmbits mencionats han de tractar-se sense afectar al correcte
funcionament diari de les obligacions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
Per altra part i a efectes pràctics, a continuació es detallen algunes accions realitzades
sota els principis abans mencionats:
En relació al sistema d’organització funcional de l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’ha
intervingut en:
a) En el disseny d’un model d’organització jeràrquica basada en la separació
de funcions política/tècnica.
b) En la identificació de l’equip directiu.
c) En la formalització dels sistemes de seguiment i control organitzatiu.
d) En una readaptació del personal jeràrquicament situat al més alt nivell de
l’esglaó en el nou sistema de funcionament.
e) En la creació de l’Oficina d’Atenció de la Vila (OAV).
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f)
g)

En l’adaptació de l’estructura organitzativa a les noves tecnologies.
En la implementació de mesures d’anàlisi de costos dels serveis que
presta l’Ajuntament.
h) En la confecció del mapa de recursos municipals que es destinen a les
entitats
En relació a la voluntat d’implementació d’un canvi de mentalitat en l’estructura de
funcionament de l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’ha intervingut en:
a) En la implantació del sistema de direcció per objectius (DpO).
b) En la revisió de la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt (RLLT).
c) En la revisió del conveni laboral del personal de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt.
d) En la reestructuració de la plantilla de treballadors i treballadores de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
S’ha intervingut, també, en matèria de protocols de procediments.
I en el compromís d’aplicar mesures de balanç social.
a) La més significativa, tot i no ser l’única, ha estat la de rebaixar els honoraris
de gerència (banda alta de la massa salarial).
En quan a línies de futur es recomana llegir l’informe que s’adjunta a l’expedient tot i
què, se segueixen els tres àmbits d’acció gerencial abans mencionats.
No tan sols el gerent, sinó que tot el personal és competent per donar respostes de
caràcter tècnic a requeriments de l’àmbit polític. Sigui quina sigui la qüestió.
Això no vol dir que no s’hagin de seguir uns mínims procediments basats en la
coherència i sentit comú. Per això, qualsevol pregunta o sol·licitud d’informació
procedent de l’àmbit polític es recomana que es tracti dins d’aquest àmbit en primera
instància.
No hi ha un temps de resposta assignat. Ni mínim, ni màxim. Només cal emprar el
procediment descrit a l’anterior resposta. Aquest és l’únic paràmetre a considerar.
Informe complementari
Part del contingut del full de ruta de gerència 2011 – 2015 s’ha anat informant, en les
seves diferents fases, tant al personal de l’Ajuntament, en les reunions de caràcter
sindical habituals, com especialment a la reunió del conjunt del personal de data 26 de
gener de 2012 a la sala municipal. Així mateix, a la reunió informativa sobre el projecte
OAV celebrada el passat 6 de setembre, a més d’anar-se explicitant a través diversos
mitjans.
Transcorreguts 10 mesos després de l’elaboració del document se’n va efectuar una
valoració complementària a fi efecte d’anar-lo adequant a les realitats canviants, tant
del context econòmic i social en què ens trobem, com al marc legal canviant dia rere
dia, així com a la realitat del funcionament del propi Ajuntament. El nou document
resultant anomenat Full de ruta 2012 – 2015, 10 mesos després: valoració de la seva
evolució i estat de compliment .es va finalitzar el 18 de novembre de 2012 i
recentment, el dia 11 de febrer d’enguany va ser aprovat per JGL.
Donada l’extensió tant d’aquest, com la del document original, es resumeixen alguns
dels trets més significatius tot posant de manifest el grau de compliment dels objectius
inicialment marcats.
El Full de Ruta 2012-2015, després de 10 mesos des de la seva redacció i un cop
finalitzada la que podríem considerar la primera etapa, podríem considerar que ha
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entrat en una etapa de transició. Aquesta etapa, anomenada de transició, actualment
es la què s’està consensuant entre tots els membres de l’organització, cadascú en el
seu àmbit de competència. El seu èxit dependrà de la predisposició, interès i disciplina
que tant a títol individual com col·lectiu s’adoptin.
Estat i evolució de les accions proposades al Full de Ruta 2012-2015 Seguint les
propostes del document original, a continuació es realitza, punt per punt, un breu
comentari respecte a cada una d’elles.
El disseny d’un model d’organització jeràrquica basada en la separació de funcions
política/tècnica. Aquest punt es dóna per finalitzat i s’interpreta l’estat actual com a
transitori cap a un objectiu més definitiu.
Identificació de l’equip directiu Considerant aquesta fase també com a finalitzada quant
al disseny estructural,
Formalització dels sistemes de seguiment i control organitzatiu La pràctica de reunions
quinzenals, per una part, i mensuals, per l’altra, s’està consolidant després d’una
primera etapa de pràctica. Recentment s’ha anunciat la intensificació de reunions
selectives, segons les temàtiques a tractar.
Readaptació del personal jeràrquicament situat al més alt nivell de l’esglaó al nou
sistema de funcionament. Actualment hi ha pocs dubtes sobre l’acceptació del rol que
desenvolupa la cap dels serveis jurídics (secretària), o la cap d’intervenció
(interventora), i tampoc es discuteix la seva representació dins de l’organigrama
comparat amb anteriors legislatures.
La creació de l’Oficina d’Atenció de la Vila (OAV) Amb aquesta oficina, la cara de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja és una altra davant de la ciutadania, però el més
destacat ha estat la necessària readaptació de departaments a una nova dinàmica de
funcionament intern. Pel fet de ser una actuació nova al municipi en relació al tracte
amb els ciutadans, requeria prendre en consideració, per una part, el fet de disposar
d’un termini de temps d’aprenentatge abans no s’optimitzessin els serveis que es
pretenien oferir, sinó que obligava a una readaptació de l’organització a unes noves
dinàmiques de funcionament. A data d’avui, en alguns departaments encara s’estan re
interpretant els canvis de funcionament que ha provocat aquesta Oficina d’Atenció de
la Vila.
Adaptació de l’estructura organitzativa a les noves tecnologies Aplicant el principi de
prudència, els passos lògics per a la decidida implementació tecnològica anunciats al
Full de Ruta 2012-2015, es produiran fonamentalment a partir de què es disposi d’un
professional del sector de les noves tecnologies a la plantilla de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt.
Fins ara s’han efectuat actuacions selectives relacionades amb aquesta temàtica, però
necessàries; per exemple, la posada en funcionament del gestor d’espais escènics, del
mòdul de comptabilitat analítica o l’optimització del servidor propi de cara a la
implementació al nostre “núvol” particular de la documentació dels expedients per als
Plens.
La implementació de mesures d’anàlisi de costos dels serveis que presta l’Ajuntament.
Actualment, en coordinació amb intervenció, s’està implementant el sistema de gestió
de comptabilitat analítica de costos, es realitza el seguiment de l’anàlisi estratègica de
serveis i gestiona les opcions d’optimització de contractes. Per exemple, els contractes
relacionats amb assegurances de vehicles, de manteniment d’extintors, d’ascensors,
de fotocopiadores i de compres de material de papereria. També es gestiona la
mancomunació de serveis amb altres municipis.
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Complementàriament i entre altres coses, s’ha intervingut en el disseny de la nova
estructura del pressupost per tal de complementar l’acció de comptabilitat analítica de
costos.
Confecció del mapa de recursos municipals que es destinen a les entitats Un altre dels
programaris de què es disposava a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, però no s’utilitzava,
era el gestor d’espais escènics (de caràcter gratuït, ja que va ser cedit per la Diputació
de Barcelona i es trobava inactiu des de feia anys). És una altra mesura
d’implementació de les noves tecnologies al municipi que es gestionarà principalment
des de l’OAV, i que també servirà per controlar costos de les activitats. A més,
permetrà intervenir en la reorganització de les cessions d’espais municipals i regular la
disponibilitat de material que se cedeix per a actes diversos.
Estat i evolució de les accions proposades al Full de Ruta 2012-2015 en matèria
laboral:
La implantació del sistema de direcció per objectius (DpO).Tanmateix, es va
suspendre l’acord vigent heretat de l’anterior legislatura respecte al sistema de
productivitat laboral.
La revisió de la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt (RLLT). S’iniciarà un cop finalitzada l’anàlisi estratègica de serveis. Tots dos
projectes seran realitzats comptant amb l’assessorament de tècnics de la Diputació de
Barcelona. No obstant, la seva viabilitat està condicionada a l’actual marc legislatiu. En
aquest sentit, i d’acord amb l’assessorament dels tècnics de la Diputació de Barcelona,
s’estan treballant alternatives dirigides a intervenir de forma concreta i personalitzada
per resoldre desajustos en certs aspectes de caràcter laboral que els treballadors i
treballadores municipals han anat manifestat directament a gerència.
La revisió del conveni laboral del personal de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. S’ha
acordat amb els serveis jurídics de la Diputació poder disposar del seu assessorament.
Actualment els treballs s’estan executant.
Reestructuració de la plantilla de treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt. S’ha reestructurat la plantilla de l’empresa, passant de 85 treballadors a 64 i
destacant la nul·la conflictivitat laboral. Tanmateix, es gestiona l’organització comptant
amb 5 baixes parcials i amb la necessària i permanent reorganització interna a partir
de cada una de les baixes.
En matèria de protocols de procediment:
El canvi de dinàmiques de treball és probablement l’apartat que podia considerar-se
més complicat a l’inici d’aquest procés, ja que significava incidir no només en una
reestructuració “estètica” o “superficial”, sinó que es pretenia intervenir en un canvi
cultural i de profunditat en el funcionament de l’organització.
En aquesta primera fase s’ha aconseguit implementar noves dinàmiques de treball que
en bona part afectaven el Departament de Secretaria. Destaquen, entre d’altres:
Des del mes de febrer es va començar a lliurar als membres del govern, en format
digital, la documentació que havia de ser tractada setmanalment a les Juntes de
Govern (convocatòries, pre actes i actes), amb tres dies d’antelació mínima, i sempre
abans del cap de setmana.
Es gestiona la documentació per al Ple de forma digitalitzada directament des de
Secretaria i es lliura als regidors i regidores en format digital a través del web i el
servidor propi, de forma confidencial.
Es disposa de calendaris orientatius de la finalització de serveis i s’efectuen, amb
previsió, els processos de contractació.
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La posada en funcionament de l’OAV està provocant que els departaments estiguin
anticipant-se a una nova forma de funcionar. Malgrat tot, es fa difícil encara per a
alguns responsables d’àrea visualitzar els avantatges, fet que se solucionarà a partir
d’un cert temps de funcionament
Actualment el gerent ja és un referent per a la majoria de departaments. Inicialment
era la secretària, tant per als departaments com per al personal d’aquests. A data
d’avui es pot considerar que el departament de secretaria és el referent a nivell
d’assessorament legal, i el gerent ho és a títol laboral i organitzatiu.
S’han reestructurat tasques que realitzaven persones concretes o ja s’han consensuat
els propers canvis amb determinat personal, d’acord amb les necessitats
d’organització; per exemple, s’han acordat canvis en la forma de gestionar les
subvencions, el tractament administratiu d’aspectes relacionats amb el personal;
s’estan refent els rols en la gestió d’activitats i s’està incidint en la forma de coordinar
la formació del personal. Amb tot, en aquest aspecte s’hi començarà a treballar amb
més profunditat a partir del ple funcionament de l’OAV.
Respecte al compromís d’aplicar mesures de balanç social: El sistema de treball per
objectius (DpO) s’ha dissenyat, tal com es proposava al Full de Ruta de Gerència
2012-2015, amb fórmules de regularització de la part econòmica dels treballadors i
treballadores d’acord al següent criteri: a l’escala jeràrquica, l’assoliment d’objectius
hauria de prioritzar un reconeixement més favorable per al personal situat a la part
més baixa de l’escala retributiva que per al situat a la més alta, de forma que es
redueixi la distància retributiva entre els dos extrems.
S’ha limitat la dotació salarial al personal eventual respecte a la contemplada al
pressupost del 2012, reduint-la en un 7,8% i baixant així el topall de salari per a
aquesta categoria de treballadors.
S’ha aplicat una segmentació del salari del personal eventual de forma que entre fix i
variable, i a criteri de l’alcalde, se li pugui rebaixar fins a un 18,5% del seu salari
respecte al pressupost de l’exercici 2012.
Properes línies d’acció gerencial: En el context actual i vista l’evolució de les mesures
contemplades al Full de Ruta 2012-2015, des de gerència es considera imprescindible
continuar incidint en la millora i optimització de l’organització fent un pas ferm i decidit,
consensuat entre polítics i tècnics, per iniciar un procés de no retorn que comporta
adquirir certs compromisos d’auto disciplina interna, ja que, entre d’altres, l’acció de
l’Ajuntament es realitza dins d’un poble massa petit per ser formalment molt
administrativistes, però alhora és massa gran per no contemplar aquest aspecte.
Aquest nou pas, afecta principalment en dinàmiques de funcionament que es detallen
a continuació, a grans trets, dins de l’etapa anomenada “de transició”.
Etapa de transició A continuació es relacionen les mesures d’intervenció que es
proposa portar a la pràctica dins d’una etapa que prendria com a punt de partida el 2
de gener de 2013 (inici formal de les activitats de l’OAV).
La seva finalització dependrà de la intensitat i disciplina amb què es puguin posar en
pràctica i, òbviament, del grau de consens que s’assoleixi per fer-ho.
Aquestes mesures se sintetitzen en la necessitat de trencar amb les dinàmiques de
funcionament intern amb què històricament l’organització ha treballat. En essència, si
hi ha consens en el model d’un organigrama objectiu, per acabar de tancar el cercle i
que aquest sigui plenament operatiu, caldria intervenir per implementar-lo. És a dir, en
l’etapa de transició caldria determinar nous circuits d’ordres, identificar els lideratges i,
finalment, concretar i objectivar les àrees de gestió d’acord amb les seves
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competències. Mentre aquesta proposta no es consolidi, s’operarà amb una estructura
pensada i dissenyada per al futur, però amb mentalitat i dinàmiques del passat.
Per fer-ho es considera necessari complementar el que es determina al Full de Ruta
2012-2015, prenent en consideració les següents propostes:
Els grans projectes de govern, les decisions mestres i de referència, a més de les
actuacions que es decideixen a JGL, seran les que es coordinaran per aquesta via des
de Gerència. Per a la resta d’assumptes, cada regidor/ra ho faria a través dels
responsables d’àrea. No hi hauria d’haver més interlocutors.
El funcionament dels circuits d’ordres es realitzaria en base a l’equip directiu: d’acord
amb el disseny de l’organigrama de transició, aquest equip ha de ser el referent tècnic
a tots nivells. Ha de responsabilitzar-se i coordinar-se amb el gerent, i, per la seva
banda, aquest ho farà amb l’àmbit polític.
El gerent, una vegada acabada l’etapa de reorganització estructural de les dinàmiques
de funcionament, haurà de prendre més protagonisme en les grans línies tècniques.
És el responsable de tot el que tingui relació amb l’organització a nivell tècnic i, per
tant, ha de tenir coneixement a grans trets del conjunt d’aspectes que succeeixen en el
si de l’organització.
La referència política dels responsables d’àrea es concretarà a través de les
regidories, mitjançant el regidor o regidora corresponent, i en els acords de la JGL, a
través del gerent. Òbviament, les funcions de Secretaria i d’Intervenció seran les
determinades en la seva fitxa de la RLLT i les específiques del seu càrrec.
Per als assumptes de caràcter laboral, com a norma de referència, els representants
sindicals seran els interlocutors entre el personal i l’empresa.
Caldrà actuar sobre la reestructuració de feines un cop implantada l’OAV, ja que la
ciutadania també marcarà paràmetres a seguir o a reorientar a partir del tracte diari.
Una vegada estigui en funcionament l’OAV, es podran dissenyar millor les accions i
processos a seguir, tot i que mentre es posa en marxa s’implementaran les que calgui.
Altres mesures a aplicar dins de l’etapa de transició: Òbviament l’acció principal
prendrà com a referència la continuació i el seguiment de les grans àrees d’acció ja
iniciades.
Sense obviar altres departaments, es proposa dissenyar una línia de treball específica
per reestructurar la funció de la Brigada Municipal (inversions, implementació de les
noves tecnologies, assignació i optimització de personal específic i planificació del
model).
Per altra part, caldrà reorientar diferents àrees i departaments interns.
Re interpretar l’organigrama amb perspectiva de futur, de manera que els contractes
de serveis siguin això, contractes de serveis i no llocs de treball de caràcter estructural.
Acceptar el resultat de l’assessorament tècnic extern per tal de regularitzar possibles
disfuncions de categoria, nivell o tracte entre treballadors i/o departaments o, en el seu
defecte i pel cas que la normativa legal no permeti treballar en aquesta línia, acceptar
la proposta de treball alternatiu que es realitzi. Tot plegat, per poder també treballar el
conveni dels treballadors amb seny, per definir els objectius reals (DpO), i per ser
justos globalment en la interpretació de les relacions laborals del conjunt de
l’organització.
Estudiar el disseny i posterior implementació d’un codi ètic de funcionament intern a
l’organització.
Dirigir les relacions laborals entre empresa i treballadors cap a la idea d’importància
que mereix aquesta temàtica en una organització com la de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt. En aquest sentit, es proposarà com a objectiu de legislatura estudiar la
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implementació d’un departament intern de RRHH amb dotació suficient per atendre les
necessitats i obligacions que calgui.
Consensuar l’organigrama de transició, i l’organigrama objectiu”
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PLA LOCAL DE
JOVENTUT.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del PSC d’Arenys de Munt voldria saber:
a) Quan comptarà el govern amb el nou Pla Local de Joventut?
b) Quins són els seus principals eixos i la calendarització d'execució?
c) Amb quines entitats s'ha comptat per a la seva redacció i posada en
funcionament?”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment:
“a.) Quan comptarà el govern amb el nou Pla Local de Joventut?
Al llarg d’aquest 2013 es treballarà l’elaboració del Nou Pla local de Joventut amb la
següent previsió de procés i calendari:
1.- Fase de diagnosi: (febrer-juny)
Parteix de l’avaluació de l’anterior Pla Local, així com de l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu
de la realitat juvenil a nivell municipal, comarcal i nacional. Aquesta fase resulta de
vital importància donat que apuntarà les necessitats més marcades, així com les
característiques i realitat del municipi que ens permetran després establir una
priorització dels principals eixos de treball.
Com a tancament d’aquesta fase es preveu la realització d’una jornada participativa
on es puguin presentar les conclusions de la diagnosi, així com debatre i apuntar
necessitats i possibles accions i prioritats dins l’àmbit de joventut
2.- Fase de treball de propostes i redacció del Pla. (juny-novembre)
A partir de la priorització de necessitats s’establiran els diferents eixos del Pla que,
posteriorment s’acabaran desglossant en programes i projectes.
A banda aquesta fase ha d’incloure la redacció del Pla seguint les pautes i criteris
establerts pel Pla Nacional de Joventut i la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
3.- Presentació del nou Pla Local de Joventut. (novembre-desembre)
Un cop tancada la fase de redacció del Pla es farà un retorn a les persones i entitats
que hagin participat del procés, així com a la resta de la població que pugui estar
interessada.
Aquesta fase culmina amb l’aprovació per Ple del Pla Local de Joventut
b.) Quins són els seus principals eixos i la calendarització d'execució?
Els eixos del Pla encara estan per establir doncs cal partir d’un bon procés de diagnosi
que ens permeti delimitar quines són les necessitats prioritàries del nostre municipi on
cal incidir.
A banda, cal tenir en compte que el Pla s’ha d’emmarcar en les línies generals
establertes en el Pla Nacional de Joventut i el Pla Comarcal.
c.) Amb quines entitats s'ha comptat per a la seva redacció i posada en funcionament?
La voluntat és la de que sigui un Pla compartit i consensuat, amb el que els diferents
agents juvenils es puguin sentir identificats. Per aquest motiu es considera
imprescindible que el procés d’elaboració del Pla sigui participatiu i compartit.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

La voluntat és que totes les persones i entitats que vulguin puguin formar del procés
en totes les seves fases.
A banda, cal senyalar que el Pla Local de Joventut no recull exclusivament accions de
la Regidoria de Joventut, sinó que ha de tenir un caràcter participatiu, tranversal i
interdepartamental.”
16. 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.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que és un informe que avalava o justificava la forma de gestió de la nova
empresa ALOC i que es basava en dades recollides a l’any 2011 i ara estem al 2013.
Atès que en la recollida de residus cal arribar a reduir el nombre d’impropis per sota
del 2% per portar-los a la planta de compostatge i estem per sobra del 4%.
Atès que no s’està promocionant i ni molt menys la bossa compostable i a més allò
comportaria la recollida diària de residus per la fragilitat de la mateixa.
Atès que parlen de concentrar en un mateix local les oficines, els vehicles i el
magatzem.
Atès que, segons aquest informe, la recollida selectiva passaria d’un 35’36 % a un
percentatge del 83 %.
Si a l’1 de gener de 2014, és a dir, d’aquí a 11 mesos, tal com vàrem dir en el Consell
de Medi Ambient volen gestionar des d’aquesta empresa municipal la recollida de
residus.
Preguntem a l’equip de govern:
Si consideren suficients i avaluables les dades d’un informe del 2011 per crear una
nova empresa municipal que com molt aviat començaria a gestionar el servei de
recollida de residus al gener de 2014 amb els canvis en el mercat que poden succeir.
En quant temps han calculat que aconseguiran reduir els impropis per sota del 2%?
Quina fórmula i campanya pensen fer per reduir els impropis i/o utilitzar la bossa de
compostatge?
On estan situades les oficines i local de l’ALOC?
En quant de temps passarien de 35’36 % al 83 % com diuen vostès, en la recollida
selectiva?”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu que les dades són
del 2011 perquè és el darrer any tancant que hi havia quan es va fer l’estudi, el
novembre de 2012, i el que es feia era comparar la viabilitat de fer el servei per gestió
directa o per gestió indirecta. Al tractar-se d’una comparació, sinó canvien els
elements diferencials entre de les dues opcions, la comparació seguirà sent vàlida. Si
pugen els preus del combustible, pujaran tant per la gestió directa com per la gestió
indirecta. Si baixen els costos de la Seguretat Social, baixaran per les dues opcions.
Cert que no s’està promocionant ara la bossa compostable justament, per això, hi ha
una partida específica de campanya de comunicació prevista. L’esmentada fragilitat de
la bossa compostable té a veure amb el gruix del material del que està feta. En
algunes campanyes de comunicació i també alguns supermercats s’utilitzen bosses
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molt primes, ja que tenen un cost menor. Les que s’ha previst utilitzar i s’han
pressupostat són bosses de 18 miqres, amb major resistència de les que s’havien
utilitzat fins ara. Considerem que les dades són suficients per valorar la viabilitat. Per
encomanar el servei es planteja que, a través d’un procés participatiu, els habitants de
la zona ajustin les variants a les tipologies dels serveis als costos que estiguin
disposats a assumir a través de la taxa. Els canvis en el mercat estan jugant a favor
del model de recollida selectiva del projecte que va incrementar. Al 2013 han millorat
les condicions de retorn de cànon que hi havia el 2012. Ara es paguen més diners per
tenir l’orgànica amb menys impropis i perquè el cost sigui de més qualitat. També està
remuntant el preu de venda del paper. Ara queda veure com serà el nou conveni
d’ECOembes, però en tot cas, afectarà tant un model com un altre. Sempre serà més
interessant recollir el màxim nombre d’envasos i no pas permetre que s’escampin per
la resta o dins dels contenidors de rebuig de les àrees d’emergència. El temps calculat
per reduir els impropis de la fracció orgànica per sota del 2 % és breu, entre 15 dies i
dos mesos un cop s’hagi fet la campanya de comunicació i es comenci a aplicar el nou
criteri de recollida, que sigui només amb la bossa de compostable i sense materials no
compostables. El plantejament és simple. No es recollirà orgànica que no vagi amb
bossa compostable. Hi haurà un servei d’informadors que aniran al punt on hi ha hagut
la incidència per informar de com solucionar-ho. En aquests moments, no hi ha
oficines ni local de l’ALOC. Primer, perquè encara no està activa l’empresa i segona,
per estalviar costos mentre no siguin estrictament necessaris. Hi ha diversos locals
visitats i s’està en converses amb diferents propietaris per tal d’assegurar la millor
opció al preu a mesura que vagin entrant en funcionament els serveis. El temps de
passar del 35,6 % al 83 % de selectiva, és el mateix que el de passar a reduir el
temps d’impropis. El canvi es produeix de forma dràstica en el moment de realitzar el
canvi de prestació del servei de recollida tot això després d’haver realitzat el
corresponent procés participatiu i campanya de comunicació, per tant, si comptem des
del dia en què es canvia el servei, són dos mesos. Però si es compte des del dia que
comença el procés participatiu estarem parlant d’uns sis mesos o més.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE ELS ROBATORIS A
LES CASES.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“Després de les notícies que estan sortint diàriament als mitjans de comunicació sobre
l'augment de robatoris en cases i urbanitzacions a les comarques de Girona i també a
pobles limítrofs al nostre com Dosrius. Que es fa o que té previst fer la Policia Local
per tal de prevenir al nostre municipi aquests tipus de delictes?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “El dia
22 de gener vam fer una reunió amb el Cap de Seguretat Ciutadana de la Comissaria
dels Mossos d’Esquadra d’Arenys de Mar en la que ens demanava la nostra
col·laboració per muntar controls a la xarxa viària del nostre municipi, de nit i de
matinada, per tractar d’evitar els robatoris que s’estaven produint de nit a les
urbanitzacions i cases aïllades, perquè així els controls es podien fer de 4 agents (2 de
Mossos i dos Policies Locals), per la perillositat d’aquests grups i degut al problema de
personal que ells també tenen.
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D’immediat, i perquè sempre hem tingut una molt bona col·laboració per les dues
parts, ens vam posar a la seva disposició i vam començar a fer els controls el dia 23
de gener, que continuaran fins que aquest tipus de delictes minvin.
A més, la nostra Policia, quan pot, munta una segona patrulla, que és 1 o 2 vegades
per setmana i es reforça el servei de nit. Aquesta patrulla es dedica principalment a la
vigilància de les urbanitzacions i zones rurals on també s’estan produint sostraccions
de materials de la pagesia i del cablejat elèctric i telefònic.
Des que han començat aquests controls, alguns d’ells s’han portat a terme només amb
els Policies Locals ja que la patrulla de mossos destinada a aquest control, degut a la
manca de personal que tenen s’ha hagut de desplaçar per alguna urgència a altres
poblacions que depenen de la caserna d’Arenys de Mar.
De moment, tal com he dit, aquests controls es continuen realitzant perquè els
robatoris a les cases i a les zones aïllades no han minvat.
També, durant el dia i quan es pot, es passa per parlar amb els veïns per insistir en la
necessitat de què ens avisin quan veuen algun vehicle o persona sospitosa. Aquesta
proximitat és la que ens fa ser més efectius en la prevenció dels delictes.”
18. 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.
El regidor Sr. Sánchez formula el següent prec:
“Atès que en una veritable democràcia és essencial que la ciutadania tingui accés a la
informació que es trobi en poder de qualsevol ens públic o de qualsevol entitat privada
que realitzi funcions públiques, i així poder tenir una opinió fonamentada i participar
de manera real i efectiva en totes aquelles matèries que els afecten.
Vist que el dret d’accés a la informació és el dret de tota persona de demanar i rebre
informació d’entitats públiques, així com d’entitats privades en la mesura que aquestes
exerceixin funcions publiques. El dret obliga les entitats públiques a publicar informació
sobre les seves funcions i despeses de manera proactiva. Aquest dret és també
conegut com el dret a saber o llibertat d’informació.
Vist que des fa temps l’Oficina Antifrau alertava de la necessitat de reforçar els
mecanismes normatius i institucionals en favor de la transparència en l’actuació dels
poders públics a Catalunya i en favor de l’accés dels ciutadans a la informació en
poder de les administracions públiques, com també de la conveniència d’enfortir els
valors de transparència i rendiment de comptes per part d’autoritats i funcionaris
públics.
Atès que l’accés a la informació és un instrument clau en la prevenció i la lluita contra
la corrupció, i és necessari per a donar resposta a una preocupació ciutadana creixent
per garantir la transparència en tots els àmbits de la vida pública.
Vist que des de l’administració local, podem donar exemple assumint mesures
decidides que apostin pel rendiment de comptes ‘accountability’ per part dels
responsables polítics i de les institucions públiques, que requereix com a base la més
àmplia transparència pública de les polítiques i actuacions d’àmbit municipal finançats
amb fons públics.
Les regidores i els regidors del Grup Municipal d’ERC demanem a l’equip de govern:
_____
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1r.- Que les dades econòmiques i pressupostàries publicades al web municipal
incloguin les despeses de la plantilla orgànica -funcionaris i laborals- de l’ajuntament
d’Arenys de Munt agrupades per categories.
2n.- Que a la secció de despeses de regidors a càrrec de l’ajuntament, més enllà de
les dietes i la despesa de mòbil, també s’incloguin altres despeses que poden generar
els regidors, pagats amb fons públic, en l’exercici de les seves responsabilitats, com
poden ser despeses per desplaçament, allotjament o despeses per suport jurídic.
3r.- Publicar el detall del pressupost aprovat de les obres més emblemàtiques
executades en el nostre municipi durant el passat mandat: escola bressol, pavelló i
soterrament de la Riera, amb les dades de les desviacions pressupostàries, si n’hi ha,
la seva justificació i l’import finalment pagat.
4rt.- Que en el web municipal es publiqui el pressupost de les obres executades a
partir de 6.000,00 €, desglossat per partides, així com l’import finalment pagat.
5è.- A la secció de plens municipal, a banda d’informar sobre les mocions no
acceptades per a ser portades a ple, també afegir un nou enllaç que inclogui les
mocions portades a ple amb informe jurídic desfavorable.
6è.- En la mesura que sigui possible, al llarg del que resta de mandat, que
l’ajuntament d’Arenys de Munt treballi per fomentar en el seu web municipal, de
manera progressiva, l’obertura de dades públiques d’acord amb els 8 principis
del moviment “open government data”, posant a l’abast de la ciutadania i les
empreses dades públiques municipals en formats digitals, estandarditzats i
oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Aquests
principis són:
1) Totes les dades municipals han d’estar disponibles, complertes i en
format digital.
2) Les dades publicades han de ser originals i amb un nivell de granularitat
més detallat possible.
3) Les dades s’han de publicar i actualitzar tan aviat com sigui possible per
preservar el seu valor.
4) Les dades han de ser accessibles pel conjunt més ampli possible
d’usuaris i pel ventall més ampli possible de necessitats.
5) Les dades s’han de poder processar automàticament.
6) Les dades han d’estar accessibles per a qualsevol ciutadà.
7) Les dades han d’estar disponibles en formats sota llicència de propietat
obertes.
8) Les dades han de ser d’ús lliure.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “Projecte marc
Una de les bases per assolir un govern obert és aconseguir que les persones puguin
accedir a la informació que posseeixen les institucions públiques. Un govern obert no
és parlar de què les administracions posin totes les seves dades sense més a l'abast
dels ciutadans, sinó que els ciutadans tinguin accés a la informació i que les dades
estiguin exposades d'una manera assequible, llegible, comprensible, estructurada i
reutilitzable per qualsevol persona física o jurídica.
Amb l'obertura de la informació i l'accés dels ciutadans, s'aconsegueix millorar els
nivells de transparència, els ciutadans poden formar-se una opinió objectiva sobre
l'estat de la societat, les institucions públiques i la gestió d'aquestes; s'evita la
corrupció; es fomenta la participació pública en les decisions de govern; augmenta la
qualitat dels processos de decisió política; permet als ciutadans i les organitzacions
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socials fer valer els seus drets; fa créixer la confiança dels ciutadans en els processos
de govern; augmenta l'eficàcia en l'administració pública, i per tant la seva
competitivitat, legitimant l'acció dels que la gestionen.
Per a què aquesta voluntat es pugui portar a terme i de forma realista, s’ha de
materialitzar des de l’òptica i el convenciment que també cal intervenir en altres
aspectes de funcionament de la pròpia organització.
És en aquest sentit que actualment poques organitzacions es plantegen la creació d'un
lloc web, que no estigui dotat d'eines de gestió per actualitzar continguts (CMS), que
disposi de zona privada per millorar la gestió interna (Intranet) o incorpori aplicacions
avançades que permetin millorar la seva relació externa (Extranet). L’equip de govern
tampoc.
D'altra banda, també s'ha popularitzat la presència en Xarxes Socials (Facebook,
twiter o tuenti) de manera que les organitzacions aspiren a tenir presència i dinamitzar
els seus serveis a través d'elles.
Per tot això, existeixen eines basades en Programari Lliure que faciliten la implantació
d'aquestes tecnologies al mateix temps que permeten que tots els desenvolupaments
a realitzar siguin programats utilitzant eines de codi obert i estàndards àmpliament
estesos (SOA, Portlets, AJAX, etc.) els quals permeten la seva integració amb altres
plataformes i la seva evolució futura.
Així doncs, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, plenament conscient
que el context de crisi actual pot condicionar el desenvolupament d’aquest projecte,
però també convençut que aquest és el camí a seguir, s’ha marcat com a objectiu per
aquesta legislatura treballar en la implantació d’un sistema de gestió perquè en
diferents fases, el ciutadà d’Arenys de Munt percebi un apropament de la seva
administració a partir de la modernització de les seves estructures de funcionament.
Apunts complementaris:
Fase inicial
•Unificació i Normalització de la Informació
•Creació d'eines de Col·laboració.
Actualment, treballem amb una gran quantitat de documents, la majoria encara en
format paper. De fet, el problema al qual ens enfrontem ara és com gestionar aquesta
documentació de forma àgil i efectiva, evitant pèrdues de temps, mantenint un control
de versions, identificant l'autor dels mateixos, catalogant en diferents categories i,
associant-los d'un sol cop d'ull a informació útil.
La prioritat inicial es dirigeix a aconseguir l’eficiència administrativa orientada a la
creació d'un dipòsit d'arxius i continguts, emmagatzemant tota la informació en un
mateix sistema per així, poder efectuar-ne un control, seguiment, recerca i organització
de tots els documents i arxius digitals.
Fase en estudi
• Assignació de les Polítiques de Seguretat perquè cada usuari o perfil tingui accés a la
seva informació.
•Dinamització a través de xarxes socials.
•Explotació
de
tota
la
informació
mitjançant
navegador
web.
• Utilització de Sistemes de Missatgeria Unificada (SMS, correu electrònic, etc.)
• Preparació de la Plataforma per a la seva integració amb dispositius mòbils i
Smartphones.
•Distribució automàtica d'informació mitjançant web 2.0 i RSS.
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Els continguts han d'estar actualitzats i estructurats correctament per arribar als veïns
de forma clara. Serà en aquest moment quan és podran plantejar dinàmiques de
participació de l’usuari d’una formà àgil i dinàmica.
El projecte va iniciar-se el dia 5 de setembre de 2011
Incorporació de notes addicionals:
A la memòria d’alcaldia que acompanyava al pressupost per a l’exercici 2013 es va
explicitar la voluntat següent:
“És posa de manifest què existeix la voluntat de crear una plaça de programador
informàtic, com a mostra d’una aposta clara per la implementació de les noves
tecnologies...” , “...perquè durant l’any 2013 s’iniciarà la regularització de l’actual
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt”.
“...Aquesta incorporació de futur haurà de garantir la màxima autosuficiència, la
prevenció, programació, implementació i manteniment dels sistemes informàtics de
present i de futur a fi efecte de garantir la conversió de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
en una administració moderna i adaptada a una realitat tecnològica ben present”.
Per tant, entenent que per realitzar una bona i encertada implementació de les noves
tecnologies a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, també cal un lideratge tècnic adequat; i
havent manifestat la voluntat d’incorporar aquest perfil actualment inexistent, tot i que
necessari, dins de la plantilla de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, la resposta al seu
Prec no pot ser altre què “hi estem treballant”.
El Sr. Alcalde afegeix que la web té més de 8 anys i això implica limitacions. Per això
s’incorpora la creació del tècnic informàtic, per a fer millores i això s’ha d’ajustar.
El regidor Sr. Sánchez diu que el ROF permet fer debat i que se li deixi fer un
aclariment i el Sr. Alcalde li diu que al final, en el punt de precs i preguntes, podran
plantejar el que vulguin.
19. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DEL NOMENCLÀTOR REPRENGUI ELS TREBALLS PER
OFICIALITZAR L’ESCUT D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Rabasseda formula el següent prec:
“Atès que a l’octubre de 2008, ja fa més de quatre anys, en aquest Ple vam acordar
iniciar el procediment per aconseguir tenir símbols oficials per a Arenys de Munt, tal
com determina el Decret 139/2007 de la Generalitat de Catalunya i, també, el
tractament oficial de "Vila", que correspon a Arenys de Munt en tenir més de 5.000
habitants.
Atès que el grup municipal d’ERC ja va preguntar en el Ple de juliol de 2010 sobre el
compromís d’oficialitzar l’escut d’Arenys de Munt i, aleshores, se’ns va respondre que
aquesta qüestió s’havia traslladat a la Comissió Municipal del Nomenclàtor i que
s’havia de tractar en properes reunions.
Vist que el 23 de febrer de 2011 es va celebrar la reunió de la Comissió Municipal del
Nomenclàtor amb l’únic punt a l’ordre del dia sobre l’escut heràldic d’Arenys de Munt
Vist que fa dos anys que es va celebrar aquesta primera reunió i no se n’ha fet cap
més.
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Demanem a l’equip de govern que es compleixin tots els compromisos adquirits i la
Comissió Municipal del Nomenclàtor reprengui els treballs per oficialitzar l’escut
d’Arenys de Munt.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Després de la presa de possessió del nou Govern, que
va ser l’11 de juny del 2011, i de resoldre problemes urgents, com l’elaboració del
Pressupost pel 2011 i de planificar i solucionar el problema dels pagaments endarrerits
a proveïdors, tasques força complexes en la seva execució i que van absorbir molt
temps de l’acció inicial del Govern, es va procedir, a la tardor, a demanar hora amb el
Conseller Heràldic de la Generalitat de Catalunya, el senyor Armand de Fluvià, per
manifestar-li la decisió que s’havia pres en la Comissió del Nomenclàtor i detallar-li els
criteris, que s’havien establert en aquesta mateixa comissió, sobre com s’havia de
plantejar l’oficialització del nostre escut.
Aquesta reunió no es va poder celebrar fins al dia 2 de juliol del 2012, per causes
alienes al nostre Ajuntament.
Passat el període de l’estiu es va començar a treballar amb la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació en diferents proves fins que s’ha
anat ajustant el resultat proposat als criteris establerts per la Comissió del
Nomenclàtor.
Finalment, el passat dia 11 de febrer del 2013, van arribar les darreres proves
elaborades per aquesta Direcció General a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Unes
proves que es van presentar a la Comissió del Nomenclàtor el passat 7 de març.
D’aquesta reunió s’han demanat noves proves i així que ens siguin lliurades es tornarà
a convocar aquesta Comissió per tal que les validi i decideixi quin serà el proper pas a
dur a terme.”
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL COST DEL SERVEI
DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT ENCARREGAT A L’EMPRESA MATCH
POINT.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Vist que el Sr. Joan Lloret va deixar de treballar a l’ajuntament a finals del mes passat.
(I aprofitem l’avinentesa per transmetre-li el reconeixement per la seva tasca
professional).
Atès que una de les tasques que tenia encomanades aquest treballador a l’ajuntament
era fer el manteniment del web municipal.
Vist que l’equip de govern dóna molta importància a l’esmentada web per a informar
els vilatans de tot el relacionat amb l’ajuntament.
Preguntem a l’equip de govern si s’ha fet l’encomana a l’empresa de comunicació
Match Point, quins criteris de selecció han utilitzat per donar aquest servei a
l’esmentada empresa, i el cost del contracte, si escau.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “Arrel de la baixa del
funcionari que realitzava la gestió, redacció i correcció de les notes de premsa de
l’Ajuntament, la regidoria ha hagut de contractar a una empresa per poder assumir
aquestes tasques ràpidament.
L'empresa no és MatchPoint, com s’ha prestat a confusió, sinó que aquest només és
el domini del seu correu electrònic. L'empresa està a nom d'un particular (Santiago
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Artigas Tarragona), que conjuntament amb la Mercè Loire i una tercera persona
(treballador) formen un equip de dissenyador gràfic, informàtic i documentalista.
El procediment per la contractació ha estat directe, donat que s'ha fet només per 3
mesos com a prova per veure si aquest sistema de funcionament, mitjançant una
empresa externa, era l’òptim per l’Ajuntament. Per tant, tenint en compte que el seu
pressupost no superava els 3.000 (2.906 € és la xifra tota de la contractació), que és la
xifra a partir de la qual s'exigeixen un mínim de tres pressupostos, s'ha complert amb
la legalitat i no hi havia requisits de concurrència mínims.
En el tema de la qualitat del servei, s'ha tingut en compte els anys d'experiència que
presenta aquesta empresa, alhora que els serveis que dóna són més amplis que no
pas altres empreses, que es limiten només a donar serveis informàtics i no serveis de
redacció i revisió de textos, com si realitza aquesta empresa. A més, la seva proximitat
geogràfica també facilita molt la tasca a les dues parts.
Per altra banda, si transcorreguts aquests tres mesos es considera que aquesta forma
de funcionament és correcta, es valorarà la contractació per un període de temps més
perllongat, sempre complint la concurrència necessària que marca la legislació vigent i
cercant la millor opció, en termes econòmics i de qualitat, per l'Ajuntament.”
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LES REIXES
D’EMBORNALS I EL CABLEJAT ELÈCTRIC QUE HAN ESTAT ROBATS.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Atès que darrerament Arenys de Munt ha sofert diferents robatoris de propietats
municipals, parlem de cablejat elèctric i reixes dels embornals.
Atès que la manca de reixes en els embornals posen en perill la circulació del nostres
vilatans.
Atès que restaurar el cablejat i les reixes suposen una despesa per a l’ajuntament.
Preguntem a l’equip de govern quines mesures s’han dut a terme per restaurar les
reixes i prevenir possibles accidents, quin és el cost que ha suposat reparar el cablejat
i substituir les reixes, i el calendari previst de reposició.“
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Tal
com vaig contestar el Ple passat, vam demanar què ens costaria comprar dues reixes
dels embornals que ens havien sostret i costava més el transport que no fer-les fer pel
ferrer de la brigada. Aquestes reixes ja estan fetes i col·locades la seu lloc.
El cost que ha tingut aquesta feina no li puc dir, és una feina més que es va posar a la
llista de feines que tenia el ferrer pendents de fer, per tant seria les hores empleades i
el ferro que s’ha fet servir. Ho considero com una feina més del personal de la brigada
i que està contemplat en la partida de manteniment de vies públiques.
En quant al cablejat elèctric han tingut tres sostraccions.
La primera a la Carretera de Torrentbó té un pressupost de reposició de 2.509,27 €. La
del Passeig Joan XXIII té un pressupost de 7.083,12 €. I al de la Urbanització Tres
Turons és de 1.258,29 €.
Quan es podrà reposar dependrà dels diners que hi puguem destinar a l’Ajuntament i
del temps en què ho puguem fer.”
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22. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LES JARDINERES I ELS
PROBLEMES DE VISIBLITAT A LA CREUETA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Com ja hem reiterat diverses vegades segueixen els problemes de visibilitat a la
urbanització de la Creueta amb la jardinera, es podria fer alguna actuació com per
exemple treure les que tapen la visibilitat. I com ja vaig dir en el seu moment i he
comprovat personalment és un risc pels vehicles que surten de la urbanització.
Prec: Que si poden treure almenys una part de les plantes que dificulten la visibilitat.”
El Sr. Alcalde diu que no tenen la resposta i que li donaran al proper Ple, perquè hi ha
hagut una confusió.
23. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE CURSES A LA ZONA DEL
ZIAM.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Veïns de Riera i Peña ens han comunicat que de setmana si i d’altres també jovent es
dedica a fer curses al tram que arriba fins al Ziam. Amb la conseqüència de perill per
als vianants i per ells mateixos, a més de la brutícia que generen.
Normalment ho fa els divendres i dissabtes sobre les 23:00, per tant agrairíem que es
faci un control en aquet sentit.
Prec: Demanem que si es pot fer actes de presència policial per evitar les curses.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Per
part d’aquesta Regidoria no es té constància d’aquestes curses que vostè diu i els
veïns no ens han fet arribar cap queixa en aquest sentit.
Sí que ens van fer saber el malestar que els produeixen les trobades de joves que es
fan a la nit dels caps de setmana a la Plaça de Can Sala de Baix que comporta un
soroll gran i que al matí la Plaça estigui bruta de llaunes i ampolles, és per això que
des de fa unes tres setmanes aquests dies a la nit es passa més sovint per aquest lloc
i es controla que els joves no hi facin parada per tal de respectar el descans dels
veïns.”
24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE DESFIBRIL·LADORS EN
ESPAIS MUNICIPALS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Des de la nostra formació volem saber sobre els desfibril·ladors. Quin és l’estat en cas
de tenir-ne, si no se’n tenen, per què i quines accions pensen prendre al respecte,
sobre l’obligació de disposar d’aparells de desfibril·lació automàtics que han d’estar
presents en tots el edificis públics i instal·lacions esportives segons el Decret
151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableix la regulació d’aquests aparells fora
de l’àmbit sanitari, així com la formació de personal no sanitari per poder fer-ne ús.
Pregunta: Tenim en els espais municipals desfibril·ladors? Si no en tenim, vostès
tenen intenció d'implantar els desfibril·ladors.”
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La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu que
no tenim desfibril·ladors i es va mirar l’any passat però no hi havia partida
pressupostària. S’han estudiat els espais municipals en els quals s’haurien de posar i
en les instal·lacions esportives s’han de fer càrrec el personal de les entitats i no
estaven disposats, però es tornarà a plantejar: en el ple ordinari del 3 de gener de
2010, també es va presentar una moció en aquest sentit.
25. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ S’ENDRECI I SEPARI
CORRECTAMENT LA BROSSA QUE ES RECULL DELS CARRERS I
LLOCS PÚBLICS I QUE ES DIPOSITA A L’ESPLANADA DE DARRERE EL
CEMENTIRI.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que a l’esplanada on es descarrega la brossa que es recull de la via i llocs
públics hi ha col·locats uns containers que poden permetre seleccionar.
Vist que hi ha dipositats alguns fanals que poden ser susceptibles de robatori.
Atès que també s’hi aboca directament a terra fent muntanya tota la brossa petita que
es recull dels carrers.
Atès que l’accé,s tot i tenir una xarxa, és fàcil de trencar-ho.
Demanem a l’equip de govern:
1r.- Que se seleccioni la brossa abans d’abocar-la als contenidors per tal que arribi a la
planta de residus en condicions favorables i ens repercuteixi econòmicament.
2n.- Que es treguin els fanals que hi ha al terra ja que s’estan deteriorant i es portin a
un espai tancat, o al lloc on correspongui.
3r.-Que la brossa petita no s’acumuli a l’estiu per la descomposició evitant l’impacte
mediambiental.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Actualment els residus generats per la neteja viària, la recollida de papereres, restes
d’obra-runa i restes de poda, s’aboquen temporalment a l’esplanada del cementiri,
abans de ser transportats a les respectives plantes de tractament. Segons el residu,
aquest s’aboca en contenidor o bé directament a terra per reduir costos i facilitar la
càrrega pel transportista. En concret:
- Poda i restes vegetals es deixen a terra i els gestiona la planta Reciclatge
Viñals.
- Runa i restes d’obres es deixen en contenidor i es gestiona a través
d’Excavacions Germans Casas.
- Rebuig, procedent de la màquina d’escombrar, es deixen a terra i ho recull i es
gestiona a través de l’empresa Ruscalleda.
- Rebuig de papereres, va directament a la planta de Tractament de Residus
sòlids urbans del Maresme (a Mataró).
Els fanals es deixen acopiats a terra donat que són d’acer galvanitzat, material que no
s’oxida ni es deteriora, ja que es tracta d’un material fet per estar a l’exterior.
Aquest és l’espai més adequat de què es disposa per portar-los i manipular-los per
reutilitzar-los. “
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26. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ L’OFICINA D’ATENCIÓ A
LA VILA OBRI ALGUN DIA PER LA TARDA.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Vist que amb l’entrada en funcionament de l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) s’ha
modificat l’horari d’obertura d’aquesta oficina, impedint que els vilatans i vilatanes del
nostre poble puguin realitzar tràmits, informació, preguntes, instàncies, etc. i que
aquest horari ha quedat reduït a l’obertura des de les 9 a les 14’30 hores.
Atès que aquest servei no es dóna cap dia a la tarda, que és quan molts vilatans/es
poden fer gestions davant aquesta oficina.
Atès que molts vilatans/es ens han expressat que els hi és impossible demanar festa
al matí en el seu treball per poder fer gestions davant l’administració.
Vist que fins el gener d’aquest any es feia atenció al vilatà dos dies per la tarda i això
prova que no és un problema poder tornar a oferir aquest servei en algunes hores de
la tarda sense perjudici de les hores dels treballadors municipals.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “En relació a aquest prec, informar-la que l’Oficina
d’Atenció de la Vila (OAV), a diferència del que diuen en el seu prec, obre de dilluns a
divendres al matí des de les 8,30h. a les 14,00h., i les tardes de dimarts i de dijous,
s’obre de les 16,00h. fins a les 19,00h.
Dir-li que amb l’obertura de l’Oficina d’Atenció de la Vila s’ha ampliat l’horari d’atenció
als vilatans respecte al que hi havia abans que era de 9 del matí a les 2 del migdia.
Per tant, s’ha guanyat en horari d’atenció als vilatans, dues hores i mitja, als matins, i
també es fa atenció a les tardes.
Tanmateix, informar-la que amb aquest horari també s’hi realitzen les gestions
relacionades amb el Registre Civil què es realitzaven a l’edifici de la Biblioteca, entre
d’altres, també facilitant l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Tanmateix s’ha ampliat la quantitat de personal d’Atenció a la Vila, passant de dues a
quatre persones.
En breu també es donaran facilitats per agilitzar el tràmit de registre de documents.”
27. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE L’INICI DE
CONVERSES PER TAL DE CANVIAR LA GESTIÓ DEL SERVEI DE
FORMACIÓ DE L’ESCOLA DE FORMACIÓ D’ADULTS.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que des de la legislatura passada s’havia començat a confeccionar la
documentació requerida per fer el traspàs o canvi de servei i que l’actual regidoria
també ha manifestat la intencionalitat que l’Escola de Formació d’Adults sigui
gestionada de forma més diferent.
Vist que des de l’any 2011 estan fets la Memòria i el Reglament del servei.
Atès que el canvi de gestió del servei té per objectiu principal la regulació legal de la
situació laboral dels treballadors, i en aquest cas parlem de persones a qui
reiteradament se’ls ha posposat aquesta regulació donant prioritat a altres serveis.
Atès que el funcionament actual del servei, en el qual els formadors presenten una
factura mensual per cobrar els serveis la considerem injusta.
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Atès que des de la regidoria, segons ens van manifestar en el Ple del dia 13 de
desembre de 2012, hi ha el compromís que aquest traspàs s’hagi fet al setembre de
2013 i que s’inicien converses a gener d’aquest mateix any.
Preguntem a l’equip de govern:
1r.- Si s’han iniciat aquestes converses i en quin punt estan en aquest moment.
2n.-Si encara no s’han començat, per quan es té previst fer-ho.
3r.-Si tenen previst que hi participin les parts afectades i l’oposició.”
La regidora de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu que vol aclarir alguns
conceptes i que els formadors estan en situació legal; tampoc s’han prioritzar altres
serveis, sinó perquè finalitzaven concessions; estan d’acord en què les condicions han
de ser les òptimes; però no sap per què parla de situació injusta, i el terme no li sembla
adequat; s’han iniciat converses amb GUSAM i s’estan revisant els documents que ja
existeixen per tirar-ho endavant.
28. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE
CINC TUBS DE FORMIGÓ A LA RIERA DE L’EIXAMPLE AMB LA
CONFLUÈNCIA DE L’AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que durant la darrera setmana del mes de febrer a la Riera de l’Eixample
cantonada amb l’avinguda Verge de Montserrat varen aparèixer cinc tubs de formigó
de gran diàmetre i d’una alçada aproximada d’un metre.
Atès que pensem que pel fet de tenir forats així com sorra en el seu interior la idea de
l’Equip de Govern (si és que han estat vostès els impulsors de posar-los allà) és fer-los
servir de jardineres.
Atès que a priori no entenem els motius que els hi han portat a col·locar aquests tubs
de formigó si no és per dificultar maniobres d’aparcament de cotxes.
El Grup municipal del Partit dels Socialistes d’Arenys de Munt pregunta a l’equip de
govern:
1r.- Quin ha estat el motiu per tal que es col·loquin aquests tubs de grans dimensions i
si tenen caràcter temporal o de llarga durada?
2n.- Si han pensat en l’efecte visual que causen.
Alguns veïns ja se’ns ha queixat dient que seran un niu d’escombreries, utilitzant-se
més com a paperera que no pas com a guarniment.“
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Ja fa
temps que alguns dels veïns del carrer Verge de Montserrat ens van fer arribar que era
un perill la sortida del carrer per fer la incorporació a la Riera de l’Eixample.
Això és veritat, ja que a l’haver cotxes aparcats a banda i banda de la Riera dificultava
la visió dels cotxes que sortien del carrer i no diem si el vehicle aparcat era una
furgoneta.
Parlat amb el Cap de la Policia Local i l’arquitecte tècnic municipals es va decidir fer-hi
alguna actuació provisional per no deixar aparcar els cotxes tant a la vora de la sortida
del carrer i poder millorar la visibilitat dels conductors.
Degut a això es va contemplar la possibilitat de fer una prolongació de la vorera,
formant unes illetes, però això era una solució massa cara. Ja que s’està treballant des
del govern en la urbanització superficial de la Riera que si serà definitiva, es va optar
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per fer una actuació més provisional i més econòmica ja que els tubs que s’han posat
són reciclats de les obres del soterrament i recuperables quan es faci la urbanització
definitiva.
Es va procedir a la seva implantació amb el propòsit d’acabar-ho en dos dies, cosa
que per feines extres degudes als temporals de pluja i vent no es va poder portar a
terme el que va donar lloc a que alguns veïns incívics del poble aprofitessin per tirar-hi
bosses d’escombraries.
Ara ja estan pintats i plens de terra on s’hi han plantat unes petites plantes.“
29. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ ES DUGUI A TERME
L’ACORD DEL PLE DEL 9 DE FEBRER DE 2012 SOBRE LA LIQUIDACIÓ
DELS IMPOSTOS DE L’AJUNTAMENT A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
CATALANA.
El regidor Sr. Rabasseda diu que es retira aquest punt perquè ja s’ha tractat en aquest
Ple.
30. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ
DEL GERENT DE L’EMPRESA ALOC I LES CONDICIONS LABORALS
D’AQUEST LLOC DE TREBALL.
La regidora Sra. Vila formula el següent prec:
“Atès que l’equip de govern, sense el consens amb els partits a l’oposició, ha creat
una nova empresa municipal anomenada ALOC, que ha de portar la gestió dels
serveis ambientals del municipi.
Atès que el dimarts dia 5 de març va tenir lloc una reunió del Consell d’Administració,
en la qual es van nomenar els nous càrrecs, president, vicepresident, secretari i
gerent.
Vist que la representant d’ERC al Consell d’Administració no ha sigut informada de cap
procés de selecció per al càrrec de gerent.
Atès que l’equip de govern parla sempre de política de transparència en la seva gestió
municipal.
Demanem a l’equip de govern el motiu pel qual no han fet cap procés de selecció per
al càrrec de gerència d’ALOC, els objectius del càrrec i la descripció del lloc de treball.”
El Sr. Alcalde diu que avui el Ple també ha ratificat aquest nomenament, a continuació
diu textualment: “El càrrec de gerent de qualsevol societat mercantil és un càrrec de
confiança de la direcció de l’empresa que és designat pels òrgans de decisió política
d'aquesta. L'article 249 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de societat de capital, estableix que el consell
d'administració pot designar una comissió executiva (forma jurídica equiparable a la
gerència) quan els estatuts no disposin d'una altra cosa.
Així mateix, l'article 222 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, estableix que la gerència és designada per la junta
general.
És a dir que tant el marc jurídic mercantil com l'administratiu reconeixen la designació
de la figura de la gerència directa pels òrgans de govern de la societat, és la resta de
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personal de la societat, la selecció del qual ha de ser regida per els principis d'igualtat,
publicitat, capacitat i mèrit.
Els estatuts de l'ALOC SL, aprovats definitivament en el ple del 17 de gener de 2013,
recullen en els seus articles 11 i 19, sengles prerrogatives de designació de la figura
de la gerència.
Pel que fa al perfil de la persona que es designi a la gerència de la societat, en l'article
21 dels estatuts s'estableix que el nomenament recaurà en una persona especialment
capacitada per exercir les funcions que s'estableixen en l'article 22: a) executar i fer
complir els acords del Consell i la Junta; b)dirigir, gestionar i inspeccionar la marxa de
la societat; c) portar la comptabilitat; d)assistir a les sessions del Consell amb veu però
sense vot; e) les demés que el consell li confereixi.
Pel que fa al compliment que estableixen les normes, entenem que el currículum d'en
Jordi Colomer i Missé abans de treballar a GUSAM ja presenta garanties del seu mèrit
i de la seva capacitat professional: en Jordi Colomer i Missé va ser un brillant estudiant
de la primera promoció de Ciències Ambientals de la UAB, la primera de tot l'Estat, va
ser becat i va obtenir diverses matrícules d'honor. Va fer el projecte de final de carrera
sobre la sostenibilitat a la conca de la riera d'Arenys dirigit pel Doctor en Ciències
Ambientals i premi Global 500 de les Nacions Unides, en Martí Boada i Juncà. Al 1997
va ser soci fundador d'una cooperativa de consultoria ambiental en el qual
desenvolupava tasques tècniques en l'elaboració d'agendes locals 21 amb els
corresponents processos participatius, optimització de processos productius per la
minimització de residus, a més de tenir càrrecs de responsabilitat en la gestió de
l'empresa. Del 2000 al 2006 deixa el sector privat i s'incorpora com a tècnic ambiental
municipal en un municipi de 20.000 habitants en el que guanya el premi a millor
projecte de recollida selectiva del 2003 atorgat per l'Agència de Residus de Catalunya.
Al 2004, el seu municipi obté els millors resultats absoluts de recollida selectiva de
Catalunya, premi automàtic de l'Agència de Residus. Al 2006 col·labora en una
consultoria realitzant estudis per a l'Agència de Residus de Catalunya. Al 2007-2008
és nomenat Comissionat tècnic per a l'Associació de Municipis de Catalunya per a la
recollida selectiva porta a porta on realitza tasques d'assessorament a municipis i es el
responsable de la gestió de l'associació. Al 2008 accepta la designació d'assessor de
presidència de la Mancomunitat Sant Marcos de Gipuzkoa (amb una població de
53.000 habitants), càrrec que ostenta fins el 2010. A Guipukoa implanta la recollida
selectiva porta a porta d'Usurbil, amb els millors resultats de recollida selectiva de tot
l'Estat; forma els equips que tiraran endavant les implantacions de la resta dels
primers municipis porta a porta de Gipuzkoa, a Hernani, Oiartzun, i la mancomunitat de
DegaGoiena a Arrassate-Mondragon.
Al 2011, quan estava col·laborant amb la Diputació de Gipuzkoa per la modificació del
pla de gestió de residus del territori foral, decideix tornar a treballar a Catalunya per
estar més a prop del seu fill. En aquest moment és quan se li ofereix col·laborar a
GUSAM per a la realització de diversos estudis.
En el darrer any i mig treballant a GUSAM, des del 7 de setembre de 2011 a jornada
parcial i a partir del 1 de juny de 2012 a jornada complerta, ha demostrat la seva vàlua
i compromís amb el sector públic.
Ha realitzat l'estudi de viabilitat de realització dels serveis de deixalleria, escola
bressol, neteja d'edificis públics, recollida de residus i manteniment d'enllumenat
públic. Demostrant en tots ells que la gestió públics directa és més econòmica i amb
millor qualitat de prestació del servei que en la gestió indirecta privada que es venia
realitzant fins el moment.
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Ha estat el responsable de l'execució de la gestió de la deixalleria, que en el primer
semestre de servei ha obtingut un estalvi del 19% respecte el projectat inicialment. Els
serveis d'escola bressol i de manteniment dels edificis públics també han tancat balanç
anual amb xifres positives, tal i com preveien els estudis que ell va fer.
En els estudis va detectar diversos incompliments en els serveis indirectes prestats per
les empreses que gestionaven l'escola bressol i la neteja dels edificis públics. Així com
la situació irregular d'una part del servei de recollida de residus i de l'enllumenat públic.
Dels quals està liderant les actuacions per regularitzar-ne la situació.
Per la seva trajectòria professional prèvia i dins de GUSAM, s'ha pogut constatar el
seu coneixement tant del sector públic com del privat relacionat amb els serveis
ambientals municipals, amb una clara aposta per la defensa de l'eficiència del sector
públic i contra la corrupció, tant habitual en el sector dels residus. Per això s'escull a
en Jordi Colomer i Missé, com a gerent de l'ALOC SL per l'adequació del seu perfil als
objectius i funcions de la gerència de l'ALOC, i a l'empara dels articles 11 i 19 dels
estatuts de l'ALOC que al seu torn es basen en l'article 222 del ROAS i l'article 249 de
la Llei de societats de Capital.
Els objectius que se li demanaran al seu càrrec són els de portar endavant totes les
encomanes que es facin a l’empresa ALOC SERVEIS AMBIENTALS des de
l’Ajuntament de la forma més eficient i efectiva per aconseguir els màxims beneficis
per al poble en la gestió mediambiental. Tal com determina l’article 21 dels estatuts de
l’empresa: el Gerent tindrà facultats de direcció, gestió i execució, així com
l’administració ordinària de la societat, de conformitat amb les directrius i les ordres del
Consell d’Administració i els acords de la Junta General.
I respecte a les seves funcions, que estan determinades en l’article 22 dels mateixos
estatuts, seran funcions del Gerent: Executar i fer complir els acords del Consell i la
Junta. Dirigir, gestionar i inspeccionar la marxa de la societat. Portar la comptabilitat.
Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot. I qualsevol altra que el
Consell li confereixi.”
31. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA PERIODICITAT I
ELS RESULTATS DE LES AUDITORIES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Vist que recentment va finalitzar la vigència de la concessió administrativa de la
gestió de l’enllumenat públic d’Arenys de Munt.
Atès que l’equip de Govern ha decidit que l’ajuntament assumeixi la gestió de
l’enllumenat públic mitjançant una empresa de nova creació, Aloc i per aquesta raó
s’ha contractat una empresa per realitzar una auditoria sobre l’estat dels punts de llum
i quadres d’enllumenat.
Atès que SECE, entenem que com a empresa gestora de l’enllumenat, hauria d’haver
elaborat informes periòdicament per a l’ajuntament d’Arenys de Munt sobre l’estat de
les instal·lacions d’enllumenat públic.
Preguntem a l’equip de govern,
Amb quina regularitat SECE presentava informes a l’ajuntament sobre l’estat de les
instal·lacions d’enllumenat públic.
Si hi ha constància d’informes en els quals SECE alertés sobre possibles deficiències
en diferents punts de llum i quadres d’enllumenat que calia renovar.
Quin és el cost de l’auditoria sobre l’enllumenat que s’està realitzant actualment.”
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La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “El 28
de febrer passat va finalitzar la vigència del contracte del servei de conservació i
manteniment de l'enllumenat públic d'Arenys de Munt, no pas una concessió
administrativa de la gestió de l'enllumenat. Aquest contracte va iniciar la vigència l'1 de
març de 2009.
Entre les obligacions de SECE referides a la presentació de documentació recollides
en el plec de condicions hi ha:
• La responsabilitat de fer una verificació anual de les característiques
elèctriques de les instal·lacions.
• Ser responsable davant del Departament d'Indústria de la Generalitat de les
instal·lacions de l'enllumenat públic i de sol·licitar les corresponents inspeccions
periòdiques per part d'una entitat d'inspecció i control (EIC) acreditada.
Durant la realització de l'estudi sobre la forma més econòmica de prestar el servei de
manteniment de l'enllumenat que es va encarrega a GUSAM, es va detectar per una
banda:
• Que els criteris de valoració de les ofertes del servei d'enllumenat es basaven
únicament en aspectes econòmics i no qualitatius.
• Que la dotació de personal i equips requerida en el plec de condicions no era
possible mantenir-la amb l'estructura de costos que presentava l'empresa i el
conveni laboral del sector. L’única forma d'encaixar el servei era dedicant
moltes menys hores de personal que les requerides en els plecs tècnics.
I per l'altra banda es va detectar que les instal·lacions d'enllumenat no estaven al dia
de les inspeccions periòdiques quinquennals a les que estan obligades. A partir dels
treballs del personal de GUSAM per posar en marxa el servei de manteniment de
l'enllumenat es plantegen tota una sèrie de dubtes sobre la seguretat de les
instal·lacions que es concreten en un correu d'alcaldia del 19 de gener a
l'assessorament en serveis d'enginyeria on es demana, entre d'altres qüestions:
1. Quins són els quadres que estan en aquesta situació (diferencials pontejats) i
quin és l'estat de compliment de la normativa de seguretat de les instal·lacions
de l'enllumenat públic municipal.
2. Quines inversions, amb el corresponent dimensionament econòmic, encara que
sigui una aproximació, caldria fer per esmenar les deficiències en seguretat.
3. Quines responsabilitats té en aquest possible incompliment de la normativa de
seguretat SECE?
4. Quins són les dates dels terminis de les inspeccions periòdiques de cada 5
anys de cadascuna de les instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència
màxima admissible superior a 5kW?
5. Quins quadres han passat les inspeccions periòdiques amb ECAs que havia
d'assumir SECE?
6. S'han esmenat les incidències que es detectaven en les inspeccions?
7. Tenim algun requeriment d'indústria?
8. Estan legalitzades (inscrites) totes les instal·lacions d'enllumenat públic
municipal? Si n'hi ha alguna pendent d'inscriure, quin és el motiu per no haverles inscrit seguint la instrucció 9/2012, de 5 de juliol, de la Direcció general
d'energia, mines i seguretat industrial, per la qual s'estableixen les normes
d'aplicació per a la inscripció d'instal·lacions receptores d'energia elèctrica ja
existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica?
_____
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A partir d'aquestes preguntes es generen dues línies de treball. Per una banda, la de
resoldre la situació actual de l'enllumenat i per altra la d'aclarir les responsabilitats per
haver arribat a aquesta situació.
Primera línia: Resoldre la situació actual, SECE, a partir de la demanda de l'alcalde del
19 de gener, encarreguen una tanda d'inspeccions periòdiques que es realitzen en les
següents dates: 5 el 22 de gener, 6 el 23 de gener, 5 el 24 de gener, 5 el 25 de gener,
6 el 28 de gener, 3 el 29 de gener, i 5 el 5 de febrer. En aquestes inspeccions, dels 36
quadres inspeccionats (els més nous encara no han superat els cinc anys des de la
seva posada en marxa) es detecten 166 defectes. Dels 36 quadres, 4 tenen la
inspecció favorable sense defectes; 1 té la inspecció favorable amb defectes lleus a
esmenar en 5 anys; 31 té la inspecció condicionada, amb defectes greus a esmenar
en 6 mesos; i no n'hi ha cap que tingui una qualificació de negativa amb defectes molt
greus i que hagi de quedar fora de servei.
A més de les inspeccions als quadres de més de 5 anys, l'enginyer especialista en
enllumenat contractat per fer la diagnosi de les instal·lacions,
també està
inspeccionant la resta de quadres per poder detectar-hi possibles deficiències.
La valoració econòmica del cost de la resolució dels diferents defectes, s'encarrega
també a l'enginyer especialista en enllumenat, per no disposar de temps
l'assessorament en serveis d'enginyeria. Aquesta valoració és complexa i és molt
important la concreció de la causa dels defectes detectats ja que una bona delimitació
del problema pot permetre ajustar molt més la necessitat d'inversió.
Un cop estigui feta aquesta valoració econòmica es valorarà quina modificació de
crèdits es pot fer per tal de dotar-se d'inversió i plantejar, si s'escau, un pla d'etapes al
departament d'indústria.
Les actuacions que calgui plantejar per resoldre els defectes es prioritzarà incloure-les
en l'encomana a l'Aloc per tal de no estar subjectes al 21% d'IVA i poder realitzar més
actuacions amb els mateixos recursos econòmics.
Segona línia: d'aclarir les presumptes responsabilitats per la situació actual de
l'enllumenat, la junta de govern del 14 de gener va requerir a SECE documentació
relativa a informació del servei. A més d'aquesta informació requerida, també s'ha
sol·licitat informació a dues entitats d'inspecció i control sobre les darreres inspeccions
realitzades, i s'ha considerat tota la informació facilitada per l'assessorament en
serveis d'enginyeria.
Segons la documentació a que s'ha tingut accés, les darreres inspeccions periòdiques
que es va realitzar a les instal·lacions d'enllumenat públic d'Arenys de Munt, abans de
les actuals de febrer de 2013 es van fer en dues tandes, al juny de 2000 i al setembre
de 2001.
El 27, 28 i 29 de juny de 2000 es van fer 5, 3 i 2 inspeccions respectivament. És a dir
un total de 10 quadres. En aquestes actes es donaven terminis de 10 dies o 6 mesos
per solucionar els defectes.
El 31 de juliol de 2000 finalitza el contracte de manteniment de l'enllumenat a
INCUNART.
L'1 d'agost del 2000 entra en vigor el 1r contracte de manteniment de l'enllumenat a
SECE.
El 14 de març de 2001, el Cap de seguretat industrial de l'àrea de Barcelona de ICICT
SA, informa a l'Ajuntament d'Arenys de Munt que ha transcorregut el període d'esmena
dels defectes de les inspeccions realitzades el juny de 2000, que no s'ha fet arribar la
certificació de la seva reparació.
_____
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El 29 de març de 2001, es respon a la carta d'ICIT del 14 de març de 2001 dient que
davant la impossibilitat econòmica de l'ajuntament per fer front a la reparació dels
esmentats defectes de manera immediata l'ajuntament té la intenció de sol·licitar al
Departament d'Indústria un pla d'adequació per etapes.
El 4, 5, 6, 14 i 19 de setembre de 2001 es realitzen 17 inspeccions, repartides
correlativament 4, 4, 4, 3 i 2, en els dies esmentats. En aquestes actes es donaven
terminis de 10 dies o 6 mesos per solucionar els defectes.
El 25 de setembre de 2001, l'assessorament en serveis d'enginyeria informa al
Consistori de la realització de les inspeccions i de la necessitat de presentar un pla
d'etapes als servies d'indústria per a la seva aprovació.
El 21 de febrer de 2002, en un informe signat per l'assessorament en serveis
d'enginyeria, es pressuposten les inversions necessàries per solucionar els 184
defectes agregats de les 10 inspeccions del juny de 2000 i de les 17 inspeccions de
setembre de 2001. L'import previst de la inversió és de 377.0012,24€, en millores
d'instal·lacions més 210.468,01€ per el quadre de Collsacreu que tenia tants defectes
que s'havia de fer nou.
El 7 de març de 2002, l'assessorament en serveis d'enginyeria torna a informar del pla
d'adequació de les instal·lacions per resoldre els defectes en 5 anys, si així ho accepta
la Direcció General d'Energia.
El 7 de juny de 2002, ICIT informa que ha transcorregut el termini de la correcció de
defectes.
El 13 de juny de 2002, l'assessorament en serveis d'enginyeria, informa de totes les
inspeccions realitzades per les EIC, del seu informe del 25 de setembre de la
necessitat de corregir les deficiències de les instal·lacions d'enllumenat; que ICIT SA
va reclamar el 14 de març de 2001 la solució als defectes de les inspeccions de
setembre de 2000; i que el 7 de juny de 2001 reclamà la solució als defectes de les
inspeccions de setembre de 2001.
L'1 d'octubre de 2002, l'assessorament en serveis d'enginyeria, torna a presentar el
Pla d'adequació proposant que es tramiti al Departament d'Indústria demanant una
inversió anual de 75,402,45€ (IVA no inclòs) en cinc anys, des de 2003 fins a 2007.
El juny de 2005 no hi ha constància que es realitzen les inspeccions prescriptives a 10
quadres.
Al setembre de 2006 no hi ha constància es realitzin les inspeccions prescriptives a 17
quadres.
El 2006 era preceptiu realitzar la primera de les inspeccions periòdiques d'un altre
quadre amb 5 anys d'antiguitat.
El 28 de febrer de 2009 finalitza el primer contracte de manteniment de l'enllumenat de
SECE.
L'1 de març de 2009 s'inicia el segon contracte de manteniment de l'enllumenat de
SECE.
El 2009 era preceptiu realitzar la primera de les inspeccions periòdiques de 4 altres
quadres amb 5 anys d'antiguitat.
El juny de 2010 no hi ha constància que es realitzin les inspeccions prescriptives a 10
quadres.
El 2011 era preceptiu realitzar la primera de les inspeccions periòdiques de 4 altres
quadres amb 5 anys d'antiguitat.
Al setembre de 2011 no hi ha constància que es realitzin les inspeccions prescriptives
a 17 quadres.
_____
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El 2012 era preceptiu realitzar la primera de les inspeccions periòdiques d'un altre
quadre amb 5 anys d'antiguitat.
El 10 d'octubre de 2012, amb registre d'entrada 3981, GUSAM lliura a l'Ajuntament
l'estudi de viabilitat de prestar el servei de manteniment d'enllumenat públic a través
d'empresa pública.
El 13 de nombre de 2012, amb registre d'entrada 4412, GUSAM lliura a l'Ajuntament
un estudi de viabilitat de prestar els serveis de deixalleria, recollida de residus i
manteniment de l'enllumenat públic a través d'una empresa pública municipal de nova
creació.
El 19 de gener de 2013 alcaldia sol·licita a l'assessorament en serveis d'enginyeria
quin és l'estat de la seguretat de les instal·lacions d'enllumenat públiques municipals.
El 22 de gener de 2013, l'assessorament en serveis d'enginyeria, elabora un informe
sobre la responsabilitat de la seguretat de l'enllumenat públic, on indica que les
deficiències de l'enllumenat són les que es recullen en la proposta de pla d'adequació
de setembre de 2002
El 12 de febrer de 2013, amb registre d'entrada 586, SECE presenta les actes de les
inspeccions periòdiques quinquennals, realitzades per una EIC, de 36 dels 46 quadres
d'enllumenat públic municipals (els 10 restants tenen menys de 5 anys o no estan
recepcionats per l'ajuntament).
El 26 de febrer de 2013, amb registre d'entrada 788, SECE presenta els dictàmens de
reconeixement anuals dels 46 quadres d'enllumenat públic municipals.
El 28 de febrer de 2013 finalitza el contracte de manteniment d'enllumenat de SECE.
El 12 de març de 2013, l'assessorament en serveis d'enginyeria, informa que des de la
data de signatura del contracte, el 28 de febrer de 2009, cada mes de març de cada
any, 2010, 2011 i 2012, SECE presentava a l'assessorament en serveis d'enginyeria
un informe de les inspeccions realitzades a cada quadre.
En l'actual mandat, no hi ha cap informe, ni de SECE ni de l'assessorament en serveis
d'enginyeria municipals, entrat per registre abans del 18 de gener de 2013, data en
que l'alcalde sol·licita a l'assessorament en serveis d'enginyeria si hi ha deficiències en
les instal·lacions d'enllumenat públic, que indiqui quin és l'estat de l'enllumenat.
S'estudiarà tota aquesta documentació, més la que es pugui recopilar de nou per
estudiar la situació i prendre les mesures oportunes.
Referent al cost de l’auditoria realitzada aquest és zero donat a que entrava dins el
contracte que teníem amb ells.”
32. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ
S’ENCARREGA A LA POLICIA LOCAL EL SERVEI DE RECOLLIR LES
CAQUES DE GOS QUE VAN APARÈIXER A LA PORTA DE
L’AJUNTAMENT AMB UN CARTELL DE PROTESTA DE VEÏNS DE
L’EIXAMPLE.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Vist que el passat 20 de febrer va aparèixer a la porta de l’ajuntament una bossa amb
un cartell que deia: “Senyors, senyores això són les caques dels seus estimats gossos
només en 100 metres de l’Eixample”.
Atès que, un cop retirat el cartell, l’alcalde va trucar a la policia local per a què anessin
a recollir l’esmentada bossa a la porta de l’ajuntament.
_____
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Preguntem a l’equip de govern perquè s’encarregà aquest servei a la policia local i si
forma part de les seves funcions.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Tal
com diuen vostès el proppassat 20 de febrer a les 19,10 per part de la Policia Local
es va rebre una trucada de l’alcalde preguntant als agents si tenien alguna eina per
tallar un filferro que aguantava una bossa amb excrements de gossos que havia estat
penjada a la porta de l’ajuntament.
Els agents es van desplaçar fins la porta de l’edifici i van tallar el filferro ja que amb les
mans no es podia fer, cosa que ja havia provat el mateix alcalde quan a l’entrar a
l’edifici de l’Ajuntament i es va trobar amb la bossa penjada a la porta.
Degut a què a aquesta hora ja no hi ha personal de la brigada i que és una hora on hi
ha visites i reunions de persones que han sol·licitat entrevistes amb l’alcalde i regidors,
l’alcalde amb bon criteri i a fi de no donar una imatge no adequada de la institució que
representem va optar per trucar a la Policia Local per sol·licitar l’ajuda pertinent.
Segons l’article 11 de la Llei 16/1991 de les Policies Locals de Catalunya en l’apartat
a) li correspon a la Policia Local: Protegir les autoritats de les corporacions locals i
vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d’aquestes
corporacions.
Per tant, com a regidora de Seguretat i Prevenció i sabent que no hi havia cap més
treballador de l’Ajuntament en aquell moment amb una eina que pogués tallar el
filferro, considero que l’actuació va ser del tot correcta.
El que no trobo correcte és que s’aprofités aquesta actuació per fer-ne ressò a les
xarxes socials, tant incívica és l’actuació de les persones que no recullen els
excrements dels seus gossos, com la dels veïns que van penjar la bossa.
Des de començament d’any s’està fent una vigilància amb el zelador municipal i la
Policia Local a diferents hores i a diferents llocs per avisar i sancionar a les persones
que no les recullen o porten els gossos solts per la via pública.”
El Sr. Alcalde diu que a l’inici del mandat es va arribar a una entesa entre els grups per
mirar de reduir els plens i l’acord era fer un Ple ordinari al mes, en el qual es
presentaria una moció per grup i un màxim de 4 precs i preguntes i una sempre havia
de ser un prec que no es debatia; això es pot modificar, però no podem interpretar
l’acord de la forma que li sembli bé a cada grup.
33. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Sánchez diu que és vergonyós haver de sentir llegir un informe
desfavorable, i que la legalitat va segons li interessa a l’Alcalde. Pel que respecta al
discurs del Sr. Galceran no cal fer grans inversions per donar compliment al que es
demana, no cal fer res per penjar informació sobre una obra municipal que s’ha fet la
legislatura anterior, tampoc costa res posar les mocions que tenen informe
desfavorable de secretària.
El Sr. Alcalde li respon que és l’acord al qual van arribar totes les forces polítiques
respecte del Ple i la seva també.
El regidor Sr. Sánchez diu que l’Alcalde també.
_____
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El Sr. Alcalde diu que el Ple el regula l’Alcalde, i segurament si el regidor és Alcalde en
el futur, ho podrà fer, a més li diu que té el costum de tallar als oradors de forma
sistemàtica, fins i tot als ponents del seu grup, hauria de tenir més contenció, parla que
és revolucionari, però el que s’ha de ser és educat.
La regidora Sra. Castillo diu que al final de l’ordre dia del Ple passat un Sr. va demanar
una resposta a una pregunta que va fer i no està recollida.
El Sr. Alcalde explica que les preguntes dels vilatans no queden a l’acta de la sessió,
sinó que es fan fora del mateix, i que si ve el ciutadà, se li donarà.
La regidora Sra. Castillo diu que hi ha hagut una reunió del nomenclàtor i no se l’ha
convidada.
El regidor Sr. Molons diu que, si no recorda malament, el representant de la Comissió
del Nomenclàtor era un per grup i no necessariament un regidor i així ho diu el
reglament.
El Sr. Alcalde diu que el representant del PSC és un vilatà i que hauria comunicar si hi
ha canvis.
La regidora Sra. Castillo pregunta per què hi havia dos representants abans.
El Sr. Alcalde diu que sempre ha estat un per grup i que a l’última reunió va venir el Sr.
Pruna, no s’ha canviat el reglament.
La regidora Sra. Castillo comenta que l’OAV a les tardes no fa els mateixos tràmits que
abans i és important que hi hagi la possibilitat d’entrar documentació per registre.
El regidor Sr. Planas diu que ell sí segueix les normes pactades amb tots els grups en
el Ple i que la pregunta de seguretat es va demanar que es retirés i així ho va fer.
El regidor Sr. Rabasseda vol que se li aclareixi el criteri de les mocions que han de
venir a Ple, ja que en aquest Ple es van votar mocions amb informe favorable de
secretària, informe desfavorable i avui sense informe se n’ha votat una que es diu que
hi ha un punt que es diu que no és moció, que estaria bé saber si el que està penjat al
web sobre els criteris de les mocions són correctes o no, el que ha de ser una moció
per anar a Ple.
El Sr. Alcalde diu que el criteri és de Serveis Jurídics de l’Ajuntament i no de l’Alcalde,
però es respondrà al Ple que ve.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-tres hores i quinze minuts del dia esmentat al
començament, de la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.

_____

