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ACTA NÚMERO 5/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia divuit d’abril 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 ANTERIOR.
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 9 MOCIÓ DEL GRUP ERC EN DEFENSA DEL MODEL I DEL SERVEI PÚBLIC
DE LA TELEVISIÓ DE CATALUNYA I CATALUNYA RÀDIO, pàg. 20, en la seva
intervenció:
On diu:
“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 i votaran abstenció per això.”
Ha de dir:
“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.”
I una altra esmena en el punt 10 MOCIÓ DELS GRUPS CUP, ERC I CIU DE
PAGAMENT A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA, pàg. 24, en la seva
intervenció:
On diu:
“La regidora Sra. Castillo diu que ells no pateixen, 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
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volen. Per suposat que tenen els certificats, no vol que la mal interpretin, no és decidir
pels demès, sinó que els preguntin als treballadors què volen fer amb els seus diners.”
Ha de dir:
“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 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.”
2. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE RECURS PREVI A LA VIA
CONTENCIOSA A L’ACA PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CANALITZACIÓ DE LA RIERA.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“L’any 2007 es van iniciar les obres de la canalització del projecte de la Riera, un
projecte complex i realitzat en un espai molt sensible, tant per les afectacions als
veïns, comerç i vialitat, com la presència dels nostres estimats plàtans. Per això, des
del primer moment, es va encarregar a la Regidoria d’Urbanisme la coordinació dels
aspectes relacionats amb el projecte i es va crear una comissió técnico-política que es
reunia setmanalment per poder anar seguint el projecte, fer aportacions, programar els
talls, preparar les múltiples reunions amb els veïns, consells, etc. Durant els primers
mesos, fins i tot es va contractar el tècnic redactor del projecte per part de l’Ajuntament
per tal de poder ajudar a la bona implantació del projecte. No obstant, ni la regidoria ni
els tècnics van ser acceptats mai a la direcció facultativa, que era de l’ACA i el
Ministerio. Això ha estat un aspecte que no ens ha permès estar en la part decisiva del
projecte i on es prenien les decisions. Per tant, els tècnics que la formaven no sempre
acceptaven les nostres propostes. Podem dir que el gruix principal de les obres s’han
executat bé, ara manquen uns acabats que tot i ser relativament petits, ens donen
moltes molèsties i fan que el projecte no funcioni. La pressió a l’ACA i al Ministerio ha
estat constant per aconseguir que el projecte es realitzés bé. Vam aconseguir molt, en
el que fa a l’execució del projecte en la minimització de les molèsties i resoldre
problemes, no sempre com ens hagués agradat. Fins al moment, l’ACA i el Ministerio
tenien certa resposta davant les incidències. Tot i que molt lenta, i havia resposta. Prò
en aquest últim incident, no. S’han anat passat les culpes d’un a l’altre i no han donat
cap sortida al problema del trencament i no han donat cap resposta pels acabats
pendents. Però, per això, i tot i que crec que no és bo entrar en temes judicials entre
administracions, que haurien de col·laborar, vaig demanar l’inici d’aquest requeriment
previ. I perquè la gent ens entengui, és un procediment que tenen les administracions
per poder arribar a un acord abans d’anar a judici en el contenciós administratiu.
Esperem que l’ACA, amb aquest requeriment previ, tingui una reacció favorable i no
arribem al contenciós.”
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A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“I.- Vist que a la zona de domini públic hidràulic (RIERA D’ARENYS DE MUNT A
ARENYS DE MAR) s’ha executat pel Ministeri de Medi Ambient (que va aprovar el
projecte i la va contractar), i a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, (que va realitzar
la direcció), l’obra canalització de la Riera d’Arenys de Munt. En l’execució d’aquesta
obra s’han detectat diverses irregularitats, tal i com queda demostrat en els
requeriments i escrits que aquest Ajuntament ha realitzat a l’Agència Catalana de
l’Aigua en els últims anys per a què donés una solució a aquests problemes; la qual
cosa no s’ha realitzat per part de les administracions que els hi pertocava, generant
diversos perjudicis mediambientals i econòmics a la població d’Arenys de Munt.
II.- Vist que, en concret, i a més d’altres deficiències assenyalades pels tècnics en els
seus informes (bassa de laminació, pont, connexions i reixes receptores a la carretera
de Torrentbó, canonades de clavegueram del carrer Panagall), en l’execució d’aquest
obra, es va instal·lar, al mig de l’esmentada Riera i fora de la zona urbana i sense
consultar a l’Ajuntament, a on no hi ha obligació municipal de manteniment, una
canonada de clavegueram que no s’ha protegit de forma adequada, i no només no
s’ha protegit, sinó que ha quedat desprotegida i ara està penjada a més de dos metres
per sobre del nivell de les terres i que, amb les pluges que han provocat rierades, en
repetides ocasions, s’ha trencat, abocant els residus que porta al mig del domini
públic, els quals baixen cap al municipi d’Arenys de Mar i creï un greu problema
mediambiental.
III.- Vist que aquests fets s’han produït en diverses ocasions; el dia 17/03/11 amb
denúncia a l’ACA, el dia 27/10/12, es va tornar a denunciar a l’ACA i el cap de
setmana del 2 i 3 de març, novament amb denúncia i, en tots els casos, amb les
pluges, la canonada que travessa el llit de la Riera descrita, s’ha trencat degut a la
inactivitat de l’Agència Catalana de l’Aigua i la no resolució dels problemes denunciats,
per tal d’aconseguir que les obres del Projecte de Canalització s’acabessin de forma
correcta, i això ha obligat als tècnics i treballadors de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a
fer treballs de reparació a precari en la mateixa, per tal d’evitar que les aigües brutes
baixessin fins a la platja d’Arenys de Mar.
IV.- Vist que, per la seva part, l’Ajuntament d’Arenys de Mar va requerir, en data
3/12/12 i mitjançant carta signada per l’Alcalde i el regidor d’Urbanisme a l’ACA i al
Ministeri de Medi Ambient per tal que solucionés el problemes generats per les obres,
demanant en el seu escrit que es fes càrrec dels costos econòmics que havien
suposats els fets del 27 d’octubre de 2012 per l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
V.- Vist que en data 11/02/13 es va rebre a l’Ajuntament d’Arenys de Munt un escrit
de l’ACA en el qual especifiquen que el 31 de maig de l’any 2012 van recepcionar del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient les obres de la Riera d’Arenys de
Munt, havent l’Ajuntament de fer el manteniment, al qual l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, segons escrit de l’Alcalde signat en data 12/02/13, va respondre que no tenia
coneixement del tema i que no ha participat en aquesta recepció, per la qual cosa no
poden traspassar a l’Ajuntament l’obligació de fer obres en la infraestructura; una
infraestructura en la qual l’Ajuntament no ha participat. En aquest escrit de febrer,
l’ACA ja esmenta que el 21 d’abril de 2011 es va enviar una petició al Ministeri
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d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a fi d’executar unes obres d’emergència per
a la protecció de la zona final de la Riera, de la qual informa que no ha rebut resposta
fins el moment; amb la qual cosa ja reconeix un problema en l’execució d’aquestes
obres.
VI.- Vist que segons proposta del regidor d’urbanisme de data 28/02/13, es van iniciar
els tràmits del recurs previ a la via contenciosa i, en la mateixa, es demanava als
tècnics municipals la valoració de les despeses originades, fins aquest moment a
l’Ajuntament per la deficient execució de les obres d’aquesta Canalització; aquest
informe va ser emès en data 21 de març de 2013 i determina que la quantitat és de
20.687,92 euros des del mes de juliol de 2010.
VII.- Vist que l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha presentat a fiscalia tres
denúncies per delicte mediambiental contra l’ACA i el Ministeri en data:
- 16/03/11, que va ser arxivada en data 23/01/12, però que recomanava que les
administracions implicades es posessin d’acord respecte de les obres.
- 23/11/12, sense resposta de fiscalia.
- 8/03/13, sense resposta de fiscalia.
VIII.- Vist que en data 25/03/13 l’ACA envia un escrit en el qual es requereix a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, no només el manteniment de l’obra de canalització, de
la qual, una i altra vegada des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’han denunciat els
problemes provinents d’una defectuosa execució del projecte contractat pel Ministeri
de Medi Ambient i de la que l’ACA va realitzar la direcció; sinó que també demana en
el mateix escrit l’execució d’una obra al domini públic hidràulic per subsanar vicis
ocults al col·lector de clavegueram; tot això tenint en compte que és discutible que
sigui l’Ajuntament aquí hagi de realitzar aquest manteniment.
IX.- Vist que l’Alcaldia el 27/03/13 va signar i el 28/03/13 va presentar al director de
l’ACA recurs de reposició contra l’escrit de 25/03/13 recordant que es tracta d’un vici
de l’obra de Canalització de la Riera, i que segons la normativa de contractació i, en
concret, els articles 147 i 148 del RDL del Text Refós de la Llei de Contractes, és
responsabilitat del contractista la seva subsanació i en el mateix sentit es manifesten
els articles 17 a 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
X.- Vist que en data 27/03/13 i a la vista de la inactivitat de les administracions
competents (ACA i Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), l’Ajuntament
d’Arenys de Munt ha contractat, per procediment d’emergència, unes obres
provisionals a l’empresa MUNT MARCH SL, per un total de 44.594,00 euros que
inclouen l’IVA per tal de construir un baypass a la zona inferior del Torrent d’en Puig,
que elimini el problema dels vessaments que s’han ocasionat pel trencament de la
claveguera.
XI.- Vist que els articles 43 i 44 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, determinen que “quan una administració interposi recurs
contenciós administratiu contra una altra, podrà requerir-la prèviament perquè derogui
la disposició, anul·li o revoqui l’acte, faci cessar o modifiqui l’actuació material, o iniciï
l’activitat a què estigui obligada”.
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Es per això que es proposa al Ple, atès el que disposa l’article 21. 1. k) en relació a
l’article 22. 2. j) de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985, de 2 d’Abril, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Presentar requeriment previ a la interposició de recurs contenciós
administratiu contra la inactivitat per part de l’ACA en el projecte de Canalització de la
Riera d’Arenys, per tal que doni solució als vicis que l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
denunciat reiteradament i que l’ACA requereixi oficialment al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, per tal que iniciï el procediment per a subsanar, en base al
que determina la normativa de contractació.
Segon.- Demanar, en concret, l’execució de les obres necessàries per tal d’eliminar el
perill de trencament del col·lector que baixa per mig de la Riera en el tram no urbà, així
com la subsanació de la resta de problemes tècnics existents, ja que encara estem en
termini de garantia des de l’acta de recepció. Requeriment que es demana que es faci
per compte de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja que aquest no ha estat part en aquest
procediment de contractació, fet que l’impedeix portar a terme aquest requeriment de
forma directa.
Tercer.- Requerir a l’ACA i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya de forma subsidiària, l’abonament a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, de
les següents despeses abonades per aquesta administració com a conseqüència dels
vicis de l’obra de Canalització de la Riera, des del juliol de 2010:
- Personal i factures diverses de material: 20.687,92 euros (s’adjunta detall)
- Obres provisionals del bypass de la claveguera: 44.649,00 euros (s’adjunta
decret de contractació, que per altre part, ja va estar notificat el 28/03/13).
Quart.- Comunicar aquesta resolució a l’Agencia Catalana de l’Aigua i al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que volen aclarir alguns punts
foscos que veuen. A continuació diu textualment: “El novembre de 2007, des d’ERC ja
vam dir en aquest Ple que la correcta execució del projecte de canalització era cabdal
per a Arenys de Munt i vam dir que COPASA no complia els protocols ni el calendari, i
vam subratllar, textualment, que “el rigor en l’execució de les obres queda en entredit”.
Aleshores, la regidora M. Carreras, que era regidora per AM2000, ens va contestar
que ja s’anava “fent front als imprevistos que van sortint”, i deia textualment, llegeixo
l’acta del Ple de 08/11/2007: “Per altra banda ja hi ha un regidor, el Sr. Molons, que
coordina a totes les regidories implicades d’una manera o altra en aquest projecte.” En
el mateix Ple, i així ho recull l’acta, el Sr. Molons deia que “Des del govern es treballa
intensament perquè les obres es portin en les millors condicions possibles”.
Entre el novembre de 2007 i l’abril de 2013 han passat més de 5 anys. Durant tots
aquests anys, des d’ERC no hem parat de posar de manifest mancances i errors en el
projecte de canalització i d’urbanització superficial de la Riera. N’hem parlat en més
d’un butlletí TAV, li hem dedicat números especials. Alguna de les reivindicacions
republicanes creiem que són molt evidents. Només en citem un parell en aquest Ple: el
projecte indicava que sota els caixons de la riera hi havia d’anar una solera de formigó,
pressupostada en 107.567,00 €, el projecte indicava que es posava la solera de
formigó i, a sobre, els caixons... i no es va posar. També vam posar de manifest que
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les reixes de captació d’aigües superficials estaven clarament infradimensionades. I
que en el Panagall el diàmetre dels tubs de la claveguera era massa petit, etc.
Des d’ERC no hem parat de posar de manifest mancances i errors, hem presentat
al·legacions sobre els temes relacionats amb la Riera, per millorar, i els responsables
polítics de l’obra sempre han desestimat les al·legacions i sempre han explicat que en
feien un seguiment exhaustiu.
I així arribem al 2013, amb l’obra de canalització empantanegada, sense acabar, i el
responsable polític del projecte de canalització, el Sr. Molons, que el 2007 ja deia que
treballava intensament per a la bona execució de les obres, ara ens diu que la
canalització és un nyap.
Precisament en aquest Ple, abans de saber que hi hauria aquesta proposta de recurs
contenciós a l’ACA, ja vam entrar una pregunta al Govern municipal arran el desastre
del clavegueram trencat i les aigües brutes que baixen a cel obert a la Riera davant
dels gronxadors de Can Jalpí, una pregunta per saber si consideren que algú té
responsabilitat política sobre aquest nyap... A veure què ens contesten.
El desprestigi de la política té diverses arrels, i des d’ERC entenem que allò de dir que
“sempre és culpa dels altres” és un argument que col·labora al desprestigi dels polítics.
Avui en aquest Ple hem escoltat com el regidor de CiU deia que “s’han passat les
culpes d’un a l’altre”, que abans era culpa de què l’ACA la controlava el tripartit i que
en aquesta legislatura l’ACA “se’n renta les mans”. Del que sí estem segurs, i és
evident, és que la gestió municipal en aquest tema de la canalització de la riera ha
estat ineficaç, i l’evidència la tenim en el fet que el mateix regidor que el 2007 deia que
treballava intensament per a què les obres es fessin bé, avui presenta un recurs
perquè les obres s’han fet malament... Amb aquesta realitat, amb aquests resultats, és
impossible argumentar una feina eficaç
Abans d’anunciar el nostre vot en aquest punt, volem preguntar: per què el recurs previ
el presenten ara, a l’abril de 2013? Quines conseqüències creuen que pot tenir la
presentació d’aquest recurs previ sobre el calendari i la finalització del projecte de
canalització? I també els agrairem que ens aclareixin si l’ACA ha recepcionat l’obra de
canalització o no, si la dóna per ben acabada o no, perquè en l’expedient que
acompanya aquest punt de l’ordre del dia no queda clar. En un lloc diuen que
l’ajuntament no en té constància i en l’informe del mateix ajuntament es diu
textualment “desprès de la recepció de l’obra el juliol del 2012 per part de l’Agencia
Catalana de l’Aigua davant del Ministerio de Medio Ambiente.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Els socialistes
manifestem que estem davant la conseqüència d’un problema no resolt i que fa molt
de temps, massa temps que s’arrossega.
Els vessaments del col·lector de la riera s’han produït en diverses ocasions i s’han mig
resolt sempre, sota el nostre punt de vista, amb xapuces, perquè de no haver estat
així, evidentment no s’haguessin tornat a produir.
De ben segur hi ha altres “vicis” o mal acabats que tot i ser pagats amb diners públics
pensem que no s’ha tingut la cura ni el control adient.
De fet, així ho diu l’informe tècnic on resta reflectit que hi ha altres incompliments.
Si tirem d’hemeroteca o informes anteriors, veurem que:
El 28 de març de l’any 2011, els Ajuntaments d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar a
conseqüència d’unes fortes pluges que van desbordar la riera Sobirans provocant un
perillós aiguat i trencant el col·lector, van posar en coneixement del Fiscal de Medi
Ambient, els fets esdevinguts a la Riera de Sobirans per tal que actuessin.
_____
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Tot i obrir diligències per part de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme, es va arxivar
per no quedar acreditat que els fets fossin constitutius de delicte ambiental d’acord
amb el règim penal aplicable (article 325 del Codi Penal), tot i detectar-se
contaminació fecal en els pous d’alta de la urbanització l’Ajup.
Segons l’informe, ja es va fer constar que calia d’una reformulació del projecte per a
posterior execució, a data d’avui no s’ha elaborat ni planificat, segons la mateixa
Agència Catalana de l’Aigua.
El mes de novembre de l’any 2012, es van produir uns nous vessaments, efectuant-se
novament requeriments tant al Ministerio de Medio Ambiente com a l’Agència Catalana
de l’Aigua, com a entitats responsables en matèria d'aigües en l'àmbit de les
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya.
A primers de març d’aquest 2013 es torna a produir el recent vessament.
Aquest nou vessament ha significat un nou requeriment als organismes afectats i
presumptes responsables (Ministerio de Medio Ambiente - Agència Catalana de
l’Aigua), així com el trasllat i comunicació per part de l’ajuntament d’Arenys de Mar, al
seu coneixement al Consell Comarcal del Maresme, com a gestora del servei de
sanejament al Maresme, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Demarcació
de Costes de Catalunya i a Ports de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i
efectes.
Com veiem, tot un rosari d’organismes implicats i presumptament encarregats de
solucionar-ho.
Ara, finalment i pel que diuen els informes que ens ham enviat per aquest Ple, després
que ha hagut de produir-se l’últim vessament, ens diuen que és l’ACA qui té
recepcionada l’obra, inclús amb dates que no coincideixen i, per tant, a qui toca buscar
solució, però com sempre dependrà dels diners, diners que costa trobar.
Paral·lelament, l’Ajuntament d’Arenys de Mar i d’Arenys de Munt han anat sustentant
les despeses provocades pel trencament del col·lector. Arenys de Mar per la
necessitat de tancament dels pous d’abastament d’aigua potable. Diuen que al voltant
d’uns 80.000,00 €.
Arenys de Munt, els 20.000,00 € anteriors més el que costarà el famós bypass actual. I
probablement no s’hagi calculat quin ha estat el nivell de contaminació medi ambiental,
considerem que no és de rigor no donar importància a aquest fet.
I pel fet de no donar importància, doncs trigar més de 6 setmanes en posar solucions, i
pel que hem vist a requeriment de la Fiscalia de Medi Ambient, una solució que
tampoc és definitiva i que no assegura un nou trencament.
Pensem, els socialistes que la política d’actuar sobre els fets consumats no és
l’adequada quan es tracta de temes tan seriosos i que afecten la salut i la
contaminació medi ambiental, sigui qui sigui l’organisme que tuteli l’obra.
Si les canonades d’un particular, d’una finca, es trenquen estem segurs que des de
l’Administració es requerirà l’arranjament ràpid, doncs mirin de donar exemple. Quan
es trenca un col·lector actuïn també ràpid i desprès busquin qui l’ha de pagar o qui te
la culpa.
Els socialistes davant d’aquest problema que considerem greu hem actuat i no
deixarem de fer tot allò que estigui al nostre abast.
Ja n’hi ha prou de reiteracions en el tema vessaments del col·lector de la riera i altres
mal acabats de la canalització.
Ens hem preocupat, hem preguntat, per exemple en el Ple de:
Preguntes ple 13/10/11
Pregunta núm. 1
_____
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Sobre la utilització de sorra per tapar la canonada d’aigües fecals.
El fet de posar sorra sobre la zona afectada és una "tirita" temporal ja que en properes
tempestes tornarà a quedar a la vista la canonada. Preguntem a l’equip de govern si
ha considerat alguna mesura més duradora, que doni fi al problema, per ex. com ara
l'aplicació d'un sauló de formigó per tal que no sigui necessària una nova actuació.
I també ho hem fet ara, hem intermediat a través de la nostra diputada al Parlament de
Catalunya entrant 4 preguntes per tal que accelerin i busquin solucions.
I continuarem fent-ho encara que vostès no ens hagin admès la moció que hem volgut
presentar a aquest Ple.
Ens podran donar totes les excuses del món, ens podran intentar justificar de mil
formes allò que nomes amb voluntat política hagués estat possible.
Hem intentat col·laborar i ajudar en un problema greu i que podria ser inclús penal.
La nostra responsabilitat no ens deixarà que ens quedem de braços creuats i esperar
a veure què passa si es que podem fer alguna cosa, o ens deixen fer alguna cosa.
Aquests són els fets.
Com hem dit públicament, en aquest tema “greu” ens posen al costat de l’equip de
govern. Creiem que és clara la necessitat de denunciar, igual que demanem a l’equip
de govern que actuï amb més rapidesa quan es produeixin fets d’aquets tipus”.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que pel seu grup vistes les propostes,
els informes i les molèsties que ocasiona als veïns consideren, a data d’avui, que s’ha
de seguir demanant que es repari, que es facin càrrec del manteniment dels costos
d’emergència que s’han aprovat i que ascendeixen, de diverses partides, a un total de
65.336,92 euros. Aquestes costes no haurien de repercutir a les arques municipals,
sinó a l’ACA, que respongui de les seves obligacions. Per tant, recolzem tota actuació
que es prengui, amb qui i com es prengui.
El regidor Sr. Molons vol aclarir un parell de coses. Diu que ell no ha dit que el projecte
fos un nyap, sinó que podem dir que el gruix principal de les obres s’ha executat bé,
ara manquen uns acabats que tot i ser relativament petits, donen moltes molèsties i
fan que sembli que el projecte no funcioni, i si això és dir que el projecte és un nyap,
Sr. Rabasseda, vostè portava la seva intervenció i l’ha llegida, per tant, en aquest cas,
vostè, sense haver-lo escoltat en tota la seva argumentació, també li hagués agraït,
com si han fet els altres regidors de l’oposició, que hagués dit que es posaven al costat
del Govern, això també és desprestigi de la política, fer servir el tema de la riera per
desgastar al Govern. El desprestigi de la política és quan veuen que els polítics només
vénen a atacar als altres polítics, jo crec que avui, aquest punt, que ja teníem una
pregunta després, era per fer pinya tot el Consistori d’Arenys de Munt i posar-nos tots
al costat. No venir a atacar a la Sra. Carreras o al Sr. Molons o a qui fos, no era un ple
per fer això. Això sí que desprestigia a la política, perquè no s’han posat al costat del
govern. Han vingut avui, en aquesta taula, fins i tot han dit que es plantejarien el vot,
tot i que els altres partits de l’oposició ja han dit que votarien que sí, que es
plantejarien el vot depenent de què. Ni amb això es posen al costat del govern. Van
aprofitar tot el desenvolupament del projecte de la riera per benefici propi, per
desgastar-nos. Els hi recorda que alguna responsabilitat ERC ha de tenir en aquest
sentit. Primer, perquè vostès estaven al govern, quan es va aprovar el projecte de la
riera per part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Vostès estaven al govern, per tant,
també hi eren i també el van aprovar. Per tant, alguna responsabilitat tenen. Es va
executar el projecte, i havia marge per arreglar coses. Vostès estaven al Govern de la
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Generalitat. En canvi, el Govern de la Generalitat ara ha trobat una execució on
s’havia gastat de tot i no s’havia fet bé, i no hi ha marge. Mentre hi havia els tretze
milions d’euros que costava el projecte disponibles, la direcció de l’ACA no ens va
voler rebre mai, cosa que ara ens rep. Potser no ens dóna solucions, però ens rep.
Amb el govern tripartit, no ens va rebre mai. Per tant, tampoc va posar-se al costat de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i vostès, a l’oposició, en lloc d’intentar, a través del
Govern de la Generalitat, d’ajudar-nos, l’únic que van fer, va ser confrontar-nos amb
els veïns del Panagall, enfrontar-nos amb botiguers, enfrontar-nos amb tot de gent.
Per tant, això sí que desprestigia a la política. M’ha agradat molt el discurs que ha fet
el PP i el PSC, malgrat tot, es posen al nostre costat i s’ha de solucionar això per
Arenys de Munt. Vostès no ho han fet. Això desprestigia la política. Hi hem estat
intensament, molt intensament. I, quan una cosa no acaba depenent d’un, no pot
assumir cap més responsabilitat que dir el que sempre he dit: no ens han fet cas en
moltes coses. El tema que ha dit vostè sobre el formigó a sota, mai he dit que em
semblava bé. Vam dir que els informes tècnics i la direcció d’obra el van validar i que
no vam tenir marge. A la resposta de la pregunta 23 li acabaré de donar resposta.
També, en el cas del PSC, dir que Arenys de Mar té unes molèsties que les té quan es
trenca el nostre clavegueram i les té quan l’estació de bombeig, que no dóna l’abast, li
va malament a la platja d’Arenys de Mar. Per tant, aquest col·lector en alta té molts
problemes i, per tant, ens hi posarem, però tampoc ens pot demanar, Sra. Castillo, és
que ens gastem tots els diners que no tenim de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per
donar solucions sense saber si els cobrarem. No tenim ni recursos econòmics ni
materials. Hem de lluitar perquè l’administració, que són l’ACA i el Ministerio, que han
estat gestionant tot aquest tema, ho solucionin, quan el tub anterior, que havia estat
mantingut per l’Ajuntament d’Arenys de Munt es trencava, hi anàvem despresa i
teníem solucions i s’havia trencat, en molts i molts anys, molt poques vegades. Per
tant, ha vingut algú, ha invertit tretze milions, hi ha posat un tub que no està bé. Ens
hem d’ajudar tots perquè ens el posin bé.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que nosaltres sempre havíem
defensat que les obres estaven mal acabades, que sí que calia revisar el projecte per
arreglar els problemes que existeixen. Dir que ara estem fent el possible per resoldre
aquest problema com és la construcció d’aquest bypass, que en principi ha de resoldre
definitivament el problema de les aigües fecals a la llera d’Arenys de Mar.
El regidor Sr. Rabasseda diu que no li han contestat a cap de les tres preguntes i ha
fet un discurs polític sense escoltar-lo, ha parlat de petits acabats, però ells pensen
que és un nyap, li sembla legítim que estigui content de com ha portat les obres, però
a ells no els hi sembla. Sí que estaven al Govern en el moment de l’aprovació del
projecte, i què? Però el problema és la gestió, que no ha estat eficaç i si vostè està
content amb la seva feina, li sembla fantàstic. A continuació diu textualment: “Per
coherència i per donar credibilitat al procés agrairíem que des de la CUP diguessin en
aquest Ple, i que així constés en acta, un parell de frases senzilles, com per exemple:
“Des de la CUP volem que s’acabi correctament el projecte de canalització” i “volem
que la urbanització superficial de la riera s’enllesteixi el més aviat possible”. Fins ara,
només hem escoltat com des la CUP ens diuen que la “riera amb sorra és típic” i que
“ja ens agrada la riera tal com està”... Per donar credibilitat a tot aquest procés, per
legitimar la presentació d’aquest recurs previ, els demanem que facin en aquest Ple
una declaració sobre el compromís de la CUP amb el projecte de la riera.”
_____
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La regidora Sra. Castillo diu que ara s’està arranjant i no hi ha diners, abans també es
va trencar i segurament hi havia més diners; li sembla absurd que doni les culpes al
tripartit.
El regidor Sr. Molons diu que el director de l’ACA, al seu moment, no el va rebre i era
un càrrec polític. Per contra, a Madrid, abans els socialistes i ara els populars, sempre
l’han rebut.
Diu al Sr. Rabasseda que és cert que no li han donat resposta a les preguntes
formulades a la seva intervenció i sí que ho ha fet, ha precissat que abans hi havia
resposta de les administracions, malgrat que lenta, però ara ja no hi ha cap resposta, i
que el Ministeri diu que si han recepcionat i només tenim la informació del Ministeri,
malgrat que no tenim el document definitiu i l’ACA ha incomplert el compromís que va
agafar de cridar-nos a fer aquesta recepció, recorda que això venia d’una moció
presentada pel grup ERC que tots van votar a favor. A més, els tècnics de l’ACA estan
defensant que no hi ha hagut recepció i amb el recurs previ esperen moviments.
La regidora Sra. Vázquez diu que des de la CUP volen que les obres de la Riera
acabin correctament i estan fent tot el possible.
El Sr. Alcalde diu que aquestes obres estan produint problemes i van estar realitzades
pel Ministeri i l’ACA, i ells volen finalitzar-los; els danys mediambientals estan valorats i
s’estan demanant a l’ACA perquè estan en domini públic hidràulic; s’ha parlat que en
la canonada del particular s’actua amb rapidesa; igual s’ha fet en aquesta obra, en
cada trencament s’ha demanat a l’ACA que s’arrangi i si no ho fa es denúncia a la
fiscalia, malgrat que aquesta no ha fet res i ha dit que ja es posaran d’acord les
administracions per a reparlar-ho i això també desprestigia a la justícia, ja que actua
amb dues vares de medir entre particulars i administracions; l’Ajuntament ha actuat
correctament; ha demanat la reparació al titular i si no ho feia, es denunciava a fiscalia;
i ara s’està parlant amb tothom per a què es resolgui de forma definitiva, no amb nyaps
fets per la brigada i ara, en aquest últim cas, això no ha estat possible i malgrat que les
administracions estan dient que ho repararan, però no ho fan; però l’Ajuntament, amb
una decret d’emergència, sense partida pressupostària, ha adjudicat l’obra per fer una
solució definitiva al fer el bypass, això és possible que s’hauria d’haver fet d’inici. És a
partir de la contractació d’emergència i desprès de valorar els costos, també davant les
exigències de reparació que fan les altres administracions, es va al contenciós per
exigir responsabilitats. Diu que aquesta obra donarà un resultat definitiu, però potser la
canonada peti per altres costats; dóna les gràcies a l’oposició que estan al seu costat.
El regidor Sr. Rabasseda dóna les gràcies a la regidora Sra. Vázquez amb el
compromís manifestat; i en aquella moció que es va adoptar el compromís de no
recepcionar mentre la canalització no rutlli com hi havia d’anar, a llavors la CUP va
votar en contra i ara celebren la postura; també diu que ha escoltat la intervenció del
Sr. Molons, però diu que fa més de 5 anys que el regidor és responsable d’aquesta
obra i sobre el tripartit, diu que no volia parlar; no s’oposen al recurs previ; i si l’ACA no
actua, ja veurem què diuen el tribunals i diu que s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo diu que en temes tan importants estaran al costat del Govern,
malgrat la manca de col·laboració que hi ha; recorda que el bypass soluciona un tros,
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però es pot trencar per altres llocs i pregunta pels altres pedaços: quin calendari té
l’ACA per resoldre aquests problemes.
El regidor Sr. Molons diu que ha dit que el rebien a Madrid al ministeri, malgrat que en
aquestes visites, el que li diuen, no l’agrada i comentat que cap partit al govern ha
estat capaç de resoldre la gestió de l’ACA; a més, diu a ERC, i si el contenciós va
malament , ells sempre diran que no van votar a favor, com ho fan respecte del Pla
General; agraeix al PSC i al PP el suport que manifesten i li agradaria poder dir que els
13 regidors estan com una pinya davant l’ACA i això, amb l’abstenció d’ERC no es
podrà fer, finalment diu que li dóna igual qui mani al Govern de la Generalitat.
La regidora Sra. Vázquez diu que van votar en contra de l’obra de la canalització, però
feta aquesta, s’ha de vetllar per a què finalitzi bé.
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.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ
D’UNA ESCOLA D’EQUITACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que en els temps
que estem que algú vulgui iniciar una activitat sempre és una bona noticia; aquesta
activitat es posa en una finca que té 93.212 metres quadrats, per sobre de la piscina
municipal, per situar-nos, en la qual es proposa la implantació una activitat de
coneixement i munta de cavalls bàsicament en la tipologia de cavalls i ponis. La
totalitat de cavalls i ponis serà de 15, i les diferents activitats que es poden fer serà
realitzar activitats educatives en horari escolar, introducció a la cria dels cavalls,
iniciació a l’equitació, en aquest apartat, s’entén que poden haver-hi acords i convenis
amb escoles, jocs i activitats relacionades amb els cavalls, sortides i excursions pel
poble, dins de circuits ja definits, com a l’entorn de la piscina municipal, parcs urbans,
camins rurals, etc. I també donar a conèixer tot el que és relacionat amb aquest tipus
d’animals.
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa següent:
“Vist que en data 9-06-11, el senyor Jordi Matas i Pulido va presentar el projecte per la
implantació d’una escola d’equitació “Pony Club” en la finca anomenada La Tapiola
situada al Polígon 2, Parcel·les 101 i 208 d’Arenys de Munt, el qual va ser objecte de
resolució per part de l’alcaldia presidència en data 24/08/11 en la qual s’informava a
l’interessat dels tràmits necessaris per a què el mateix fos aprovat.
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Vist que en data 17-05-12 s’ha presentat un nou projecte, signat per l’arquitecte Josep
M. Solè Besalduch, en el mateix indret que ha estat objecte d’informe favorable per
part de l’arquitecte assessora municipal.
Vist que per Decret 151/2012 d’alcaldia presidència, de data 19-07-2012, es va
aprovar amb caràcter previ el projecte per la implantació d’una escola d’equitació
“Pony Club” en la finca anomenada La Tapiola situada al Polígon 2, Parcel·les 101 i
208 d’Arenys de Munt, redactat per l’arquitecte senyor Josep M. Solè Besalduch, així
com sotmetre a informació pública l’expedient per un termini d’un mes.
Vist que es va publicar aquest acord al BOP de data 23-10-2012, al tauler d’edictes
des del 09-10-2012 fins el 22-11-2012, en el Periódico en data de15-10-2012 i en el
web municipal en data de 22-10-2012, i en el termini atorgat a l’efecte no s’ha
presentat cap al·legació.
Vist que havent sol·licitat en data 24-07-2012 informes als Serveis Territorials de
Barcelona del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural, del Departament de
Medi ambient i Habitatge, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i a
l’Agència Catalana de l’Aigua, únicament s’ha rebut en data de 03-01-2013 informe
favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i el de la
Direcció General de Desenvolupament Rural en data 17/04/13.
Considerant el que determinen els articles 47 i 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificada per Llei 3/2012 de febrer
i el procediment desenvolupat en l’art. 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Tramitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’expedient del
projecte per la implantació d’una escola d’equitació “Pony Club” en la finca anomenada
La Tapiola situada al Polígon 2, Parcel·les 101 i 208 d’Arenys de Munt, redactat per
l’arquitecte senyor Josep M. Solè Besalduch, per tal que realitzi la seva aprovació
definitiva, si s’escau, en base a l’art. 48.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
per Decret legislatiu 1/2010.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Celebrem que a Arenys
de Munt hi hagi vilatans emprenedors que vulguin crear negocis i espais educatius i
lúdics, com és l’activitat que votarem avui al ple. Sens dubte, en aquests moments
econòmicament i socialment tan delicats, el fet d’instal·lar a Arenys de Munt una
escola d’equitació dóna un impuls econòmic i turístic al nostre poble, alhora que és
una activitat compatible i adequada a l’entorn paisatgístic i rural de l’entorn.
El que no ens agrada tant és la lentitud que ha sofert el procés administratiu d’aquest
projecte.
El propietari va entrar a l’ajuntament el projecte per a la seva aprovació, el juny de
2011, i gairebé dos anys més tard, finalment tindrà el vistiplau municipal per a què el
projecte d’escola d’equitació comenci a caminar.
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L’ajuntament va trigar 3 mesos a demanar documentació que li faltava al projecte. Un
cop rebuda la documentació, triguen 3 mesos més per a redactar l’informe favorable i
quatre mesos més per a ser publicat al BOPB. Finalment, al cap de sis mesos, avui
aprovarem el projecte.
És molt curiós que en l’informe de l’ACA hi diu, textualment: “És el nostre objectiu
prioritari que aquest expedient es resolgui en el termini més breu possible de la forma
més adequada pels valors ambientals que tutelem i pels vostres interessos, amb la
màxima economia de tràmits i celeritat administrativa”.
Pensem que dos anys és molt de temps per a desencallar un projecte, sobretot tenint
en compte que aquest equip de govern té un gerent que s’hauria d’ocupar per a què
els expedients administratius no triguessin tant de temps a resoldre’s. Segurament el
Sr. Molons, com ha fet en altres plens, justificarà la feina dels serveis tècnics; segur
que els treballadors hi esmercen temps i esforços, però una administració pública,
moderna i en una societat 2.0, hauria de donar un servei més àgil i eficaç a la
ciutadania.
Esperem que l’endarreriment del projecte no hagi suposat cap perjudici al propietari i
confiem que l’escola d’equitació esdevingui ben aviat una realitat.
El nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Considerem que
qualsevol nova activitat que s’emprengui ha de complir amb els requisits legals i tenir
els informes positius dels diferents departaments.
Hem vist que es donen en aquest cas.
D’altra banda, és important controlar que es compleixen l’adequació amb arbrat,
l’impacte paisatgístic, el respecte als camins ja existents, la conservació de la
topografia, i tot allò que té a veure amb la integració amb el paisatge.
D’altra banda, veiem positiu que s’endegui una nova activitat relacionada amb l’esport,
la natura i els animals on sembla que també es vol fer escola i no tan sols una mera
explotació comercial.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ell grup PP vol afegir que vista la
proposta i els informes estan d’acord amb l’escola d’equitació.
El regidor Sr. Molons es pregunta per què tots els tràmits lents són culpa de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt? Avui s’ha rebut un informe de Medi Rural; el primer
any, va ser perquè el particular no el va esmenar; i el particular va trigar en pagar les
despeses de publicació, per tant, no ha estat un tema de l’Ajuntament, hi ha hagut un
retard en esmenar i l’altra és el pagament de les taxes i el termini de publicació del
BOP, tampoc depèn de l’Ajuntament.
La regidora Sra. Vila comenta que com a administració pública haguessin de donar
exemple i li sembla excessiu que triguem tres mesos en fer informe favorable i no ha
dit que el particular va trigar molt en esmenar.
El regidor Sr. Planas diu que es podia haver actuat més ràpid per part de l’Ajuntament
per tal de motivar al particular.
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El Sr. Alcalde diu que els tràmits s’han d’agilitzar per tal de dinamitzar l’economia, però
que s’apliqui a l’Ajuntament els endarreriments dels particulars, com ha dit el Sr.
Molons, no toca i està veient el darrer informe que va arribar ahir i en el mateix diu que
la petició de l’Ajuntament va entrar a l’octubre de 2012 i va arriba ahir i no sempre les
culpes són del govern d’Arenys de Munt i hi ha informes que pertoquen a altres
administracions i no podem donar llicència sense els informes adequats que ens
permeti donar-ho. Per tant, s’ha de mirar de complir la normativa en vigor; ells també
voldrien més rapidesa però no tot depèn d’ells.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
4. PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA EN
EL CONSELL COMARCAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
TELECOMUNICACIONS.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vist que en data 25 de febrer de 2011 es va signar el conveni de delegació de
competències entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la
contractació agregada dels serveis de telecomunicacions (Lot 1: Telefonia fixa, Lot 2:
Telefonia mòbil, Lot 3: Dades), essent la voluntat municipal realitzar una pròrroga de
la delegació i dels convenis reguladors.
Tenint en compte que el contracte de serveis de telecomunicacions per la prestació
dels serveis de comunicacions (Veu, mòbil i dades) de forma agregada als municipis
del Maresme i els seus organismes autònoms interessats, es va signar en data 1 de
juliol de 2011 entre el Consell Comarcal del Maresme i les empreses adjudicatàries
següents, amb una vigència inicial per dos anys:
•
•
•

Lot 1: Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent: Telefónica de
España. SAU, amb CIF A-82018474
Lot 2: Serveis de comunicació mòbil de veu i dades: Vodafone España, SA
amb CIF A-80907397
Lot 3: Serveis de comunicació de dades i accés a internet: Telefònica de
España SAU, amb CIF A-82018474

Considerant que els imports de l’adjudicació resultaren ser els següents, segons dades
facilitades pel Consell Comarcal:
Lot
1
2
3

_____

Preu anual licitació
24.000,00
24.000,00
17.000,00

% rebaixa
61,00%
57,70%
44,00%

Preu anual adjudicat
9.360,00
10.152,00
9.520,00
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Considerant que en data 28 de març de 2013, el Consell Comarcal del Maresme va
comunicar a l’Ajuntament que té previst prorrogar per un any més els contractes de
“Servei de telecomunicacions” subscrits amb les empreses Telefònica España SAU i
Vodafone España SAU, atès que el contracte finalitza el proper dia 30 de juny de
2013. Per tant el període de pròrroga serà des del dia 1 de juliol de 2013 fins el dia 30
de juny de 2014.
Atès que és necessari que l’Ajuntament adopti el compromís de continuïtat de la
delegació de competències per a la contractació de les telecomunicacions gestionat
pel Consell Comarcal del Maresme entre l’1/07/2013 i el 30/06/2014, i aprovi la
despesa corresponent, tot abans del dia 10 de maig, termini màxim que ha marcat el
Consell Comarcal del Maresme.
Atesa la clàusula quarta del Plec econòmic–administratiu que va servir de base a la
licitació, que preveu que el termini d’execució del contracte de telecomunicacions és
fins a 30 de juny de 2013, amb la possibilitat de prorrogar pel termini màxim de dos
anys, per mutu acord de les parts manifest de forma expressa abans de la finalització
del contracte, sense que la durada del contracte, amb les seves pròrrogues, pugui
superar els quatre anys d’acord amb l’article 279 de LCSP, i amb la possibilitat
d’efectuar pròrrogues en períodes d’un mes fins arribar als dos anys o per períodes
anuals.
Atesa que la clàusula setena dels convenis signats pels ajuntaments amb el Consell
Comarcal determina que la durada dels mateixos és des de la data de signatura fins el
31 de desembre de 2011 prorrogable fins 2015.
Vistos els informes de Secretaria sobre el procediment i el d’Intervenció sobre la
consignació pressupostària.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer-. Prorrogar durant un any, en base al que determina la clàusula setena dels
convenis reguladors signats en data 25/02/11, la delegació de competències d’aquest
ajuntament en el Consell Comarcal per a la contractació centralitzada del “Servei de
telecomunicacions”, als efectes que aquesta administració pugui realitzar la pròrroga
de la contractació agregada dels: Lot 1: Telefonia fixa, Lot 2: Telefonia mòbil, Lot 3:
Dades, amb les empreses Telefònica España SAU i Vodafone España SAU. Aquesta
pròrroga començarà l’1 de juliol de 2013 i finalitzarà el 30 de juny de 2014.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa total de 29.032,00 euros, IVA inclòs, segons
el següent detall:
Lot
1

_____

Proveïdor
Telefónica de España. SAU

CIF
A-82018474

Import
9.360,00

2

Vodafone España, SA

A-80907397

10.152,00

3

Telefónica de España. SAU

A-82018474

9.520,00

Anualitat
2013
2014
2013
2014
2013
2014

Aplicació
113.920.22200
113.920.22200
113.920.22204
113.920.22204
113.920.22200
113.920.22200

Import
4.680,00
4.680,00
5.076,00
5.076,00
4.760,00
4.760,00
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Tercer-. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció
municipal als efectes oportuns.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “En el darrer
mandat, ja es va acordar que fos el Consell Comarcal que portés la contractació de les
comunicacions, aportant als municipis adscrits un estalvi important.
Entenem que aquest benefici hi continua sent, per tant, el nostre vot serà a favor.
Val a dir que en la documentació aportada, en l’informe 5, hi ha una errada ja que es
refereix al tema contractació a la deixalleria. Els preguem que ho rectifiquin.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que ella també ho va dir a
Secretaria. Com en altres ocasions hem expressat, mancomunar serveis genera un
estalvi econòmic i procedimental.
És a dir que:
1. no hem de fer nosaltres la negociació directa amb els operadors
2. tenim una interlocució única que és el CCM
El fet de comprar per diversos municipis fa que els costos siguin més baixos.
Segons l’informe de Secretaria aquesta seria una pròrroga que, a més, ens
proporciona uns costos inferiors als que teníem fins ara. Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no han donat més importància a
l’errada i que és una anècdota. A continuació diu que el grup PP vol afegir que vist el
gran estalvi que suposa per les arques municipals, recolzarem aquesta pròrroga. Per
tant, el nostre vot serà favorable.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que això és el que té copiar i
enganxar; diu que valoren molt bé aquest tema de mancomunar serveis i acaba fent
un benefici a tots.
El regidor Sr. Galceran diu que sí que van veure l’errada, que és una anècdota i que
considera que està bé mancomunar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
5. PROPOSTA DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL PER A LA
GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN
MOBILITAT INTERNACIONAL DE JOVES, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DEL
CONVENI.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix la següent proposta:
“Vista la proposta plantejada per 17 ajuntaments del Maresme, entre ells el d’Arenys
de Munt, de disposar d’un servei especialitzat d’assessoria en mobilitat internacional
per a joves, amb l’objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i
equipaments juvenils posen a l’abast dels joves per tal de facilitar que aquests puguin
accedir a noves oportunitats que els permetin millorar la seva experiència vital.
_____
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Vist que des del Consell Comarcal del Maresme s’assumeix la funció de fer la gestió
de la contractació del servei de forma agregada (conjunta), per tal d’aconseguir un
estalvi, tant a nivell econòmic com en tot el procediment de la contractació, així com la
prestació d’un servei amb uns mateixos criteris d’intervenció en tot el territori.
Vist que segons l’art. 25.1. b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i els articles 9 i
15 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú; així com 116 de la LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 18/13 i el d’Intervenció respecte de la
consignació pressupostària.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la delegació de competències al Consell Comarcal per a la gestió de
la contractació del Servei d’Assessorament en Mobilitat Internacional, així com
l’aprovació del conveni que forma part de l’expedient a tots els efectes, el qual tindrà
vigència fins el 31 de desembre de 2013.
Segon.- Autoritzar una despesa màxima de 309,76€ per al desenvolupament del
projecte, a càrrec de l’aplicació 2013 554 337 22606 del pressupost municipal 2013.
Tercer.- Notificar els acords presos al Consell Comarcal i a Intervenció Municipal pel
seu coneixement i als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que el seu grup, el 18/10/12, va
presentar un prec que anava en la línia d’aquest punt que ara es tracta i que el Govern
va respondre que ho estaven estudiant, que hi havia algun problema tècnic i sembla
que, solucionats aquests problemes, ara es dóna resposta a aquest prec.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: ”Ens alegrem que
des del nostre ajuntament es vulgui aprofitar aquest servei d’orientació i
assessorament. Tant de bó, els nostres joves no haguessin de marxar de forma
“especial” ni forçada a l’estranger, però si ho han de fer, almenys que tinguin aquest
mínim de coneixement i assessorament.
Una altra cosa seria el voluntariat.
Les particularitats de cada jove i les seves pròpies necessitats i objectius faran que la
qüestió sigui més o menys viable.
Per la informació que tenim, els tècnics locals fan una primera rebuda i orientació i,
en funció de la demanda, els deriven cap a l'espai d'atenció presencial del Servei de
Mobilitat Internacional que s'ha ubicat inicialment i ja fa uns mesos a l'equipament de
Can Jorba (Vilassar de Mar), aquest és el municipi des d'on va sortir la proposta de
crear aquest servei.
I a partir del mes de setembre de 2012 es va posar en marxa el Servei de Mobilitat
Internacional per a Joves, un servei mancomunat i coordinat des del Consell
_____
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Comarcal que desitgem faciliti també als nostres joves un camí més clar envers la
mobilitat internacional.
Naturalment votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan totalment d’acord amb
aquestes propostes i hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que consideren una bona cosa
mancomunar serveis i que donar opcions als joves va bé; a vegades Arenys de Munt
no ha tingut ni tècnic de joventut i aquest servei anava bé; a més, com ha avançat la
Sra. Castillo, no és igual iniciar aquest camí d’una manera que d’una altra, està be
tenir aquest servei.
El regidor Sr. Galceran diu que els joves són els que tenen més problemes i que s’han
de donar eines per a què puguin tenir sortides.
La regidora Sra. Castillo diu que es faci el màxim de difusió a tots els mitjans possibles
i que al web hi hagi un apartat específic que reculli tot el que faci referència als joves.
Qüestió que hem demanat en tots els consells de joves que hem assistit.
El regidor Sr. Galceran recull el suggeriment i li agraeix la predisposició que té sempre
en el tema de joventut.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DELS GRUPS DE GOVERN
PER TAL DE DECLARAR NON GRATA A LA DELEGADA DEL GOVERN
ESPANYOL A CATALUNYA.
La regidora Sra. Vázquez llegeix el text següent:
“Atès que la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna,
està judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els
consistoris catalans en representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a
expressió de la seva llibertat de pensament i d’acció.
Atès que un càrrec institucional té com a funció representar i col·laborar amb tots i
cadascun dels ciutadans, sense discriminació de pensament o tendència política. I en
aquests moments, la delegada del govern exerceix única i exclusivament directrius
polítiques marcades des de Madrid, molt allunyades del pensament de la majoria de
catalans i catalanes i sense cap mena de respecte cap a la diversitat política.
Atès que Catalunya és una nació i com a tal mereix un reconeixement per part dels
seus governants amb tota la diversitat i diferència que això implica a través de
múltiples manifestacions ja siguin lingüístiques, culturals, socials, o de símbols.
Atès que al nostre país ha prevalgut, en les darreres dècades, un equilibri i una pau
_____
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social, tot i la gran diversitat, basada en el respecte mutu i la posada en relleu de la
nostra identitat com a element clau, com a columna vertebral de tota la convivència.
Atès que la Sra. Llanos de Luna ha basat el seu mandat com a delegada del govern en
subjugar elements simbòlics però amb una gran càrrega sentimental com poden ser
les banderes sota l’estendard del poder imperialista d’Espanya i això pot suposar una
humiliació per a molts ciutadans que es senten per davant de tot catalans i no
espanyols.
Atès que aquestes accions, totalment gratuïtes i dirigides pel govern del Sr. Mariano
Rajoy, posen en perill la pau social i tenen com a únic objectiu imposar una sèrie de
símbols imperialistes que el poble no sent com a propis.
Atès que els ajuntaments representen democràticament la sobirania popular
expressada pels ciutadans a través de les urnes i aquesta sobirania ha d’estar, per
davant de tot per damunt de qualsevol legalitat imposada.
Atès que en el poble català es troba en un procés històric en el qual es posa de relleu
la inutilitat del càrrec de delegat del govern espanyol a Catalunya, perquè aquest país
no necessita que Espanya el tuteli, que li negui els seus drets fonamentals i que
judicialitzi constantment la política catalana amb una total absència de voluntat de
diàleg i acord.
Atès que, de forma continuada, la delegació del govern està portant als tribunals
acords de Ple respecte a la declaració dels municipis com a territori lliure i sobirà,
podem afirmar que ens trobem davant un atac a la dimensió dels Ajuntaments com a
ens polítics, tractant-los com a uns mers ens administratius i negligint la seva vessant
representativa. El Ple Municipal, com a òrgan de formació i expressió de la voluntat
municipal, pot manifestar la seva opinió sobre assumptes que siguin d’interès general,
sense capacitat decisòria.
Atès que s’estan sobrecarregant els ens municipals d’un costos judicials que, en
molts cassos no poden assumir donada la seva escassetat de recursos i menys ara
que ens trobem en un moment d’una greu crisi econòmica.
Atès que no ens trobem davant d’un veritable acte administratiu, sinó davant d’un clar
pronunciament polític totalment impropi d’una institució que ha defensar tots i
cadascun dels catalans.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents
acord:
Primer.- Declarar persona non grata al municipi d’Arenys de Munt a la delegada del
govern espanyol a Catalunya, Sra. Maria de los Llanos de Luna, per la seva reiterada
actitud de menyspreu vers els ajuntaments catalans, institucions que representen,
democràticament, al poble que els ha escollit lliurement a les urnes.
Segon.- Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua,
la seva cultura i els seus símbols.
_____
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, al
president del govern de Catalunya, al president del govern d’Espanya i a l’Associació
de Municipis per la Independència.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estem en temps
molt difícils, des de el Govern Espanyol,no es respecta la diferència ni la singularitat
del poble català.
La delegada del govern, hauria de ser la persona mediadora, amb empatia suficient
per entendre les decisions de la ciutadania del nostre poble, i ser l’encarregada de
traslladar les nostres necessitats al Govern Espanyol, aquest en el nostre entendre
hauria de ser el paper de la delegada del govern.
Però lluny d’assolir aquest objectiu, aquesta figura de delegat del govern sols fa que
posar llenya al foc en tot allò que reflecteix la identitat del poble català, no ens cal, cap
persona així, som un poble respectuós, divers i diferent, tots els pobles són diferents, i
això és el que no s’entén.
Més que a la Sra. LLanos, a qui hauríem de declarar non grat és a la figura del
delegat/ada del Govern Espanyol, perquè en comptes d’apaivagar, aplanar i trobar
diàleg entre els dos països, el que fa és instigar desacords, buscar polèmiques on no
ni ha i fer que tot plegat sigui una mica més feixuc encara al poble català.
Recolzarem la moció.
El nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que veuen que algunes coses si que es
fan bé, mocions en contra de tothom que no pensen com vostès. No s’imagina com
podem fer aquesta moció contra la Sra. Llanos, per ser una persona que demana que
s’apliqui la Llei. L’Ajuntament vol fer complir la llei als ciutadans però vostès no la
volen aplicar en les seves obligacions legals. L’últim punt el poden aplicar a nivell
nacional, és a dir, en les eleccions passades, quants vots democràticament va treure
el PP? Cal que reflexionin i pensin en el que fan. Declarar aquesta Sra. persona non
grata és vergonyós, insultant. Que actuïn d’aquesta manera contra una bona política i
com a persona. Afegir que, el que fa, és aplicar la Llei, agradi o no. Encara que això
d’aplicar la Llei, a vostès, només quan els hi convé. Dit això i com a resposta al
continu ataca al PP i, en aquest cas concret, a la Sra. Llanos de Luna, marxaré en
aquesta moció, per tal que penseu i mediteu, com una protesta personal, de què no
seguim per aquest camí, perquè això només comporta confrontacions, i el PP, des de
sempre, ha demanat, aquí, en aquest Ajuntament, que siguem curosos amb les
maneres de fer, de què fem i cap a on volem anar, volem tirar el poble endavant, sí,
però com, buscant confrontacions? Hem anat en contra de tots, contra membres del
PP, i sobre això vol que es reflexioni i es mediti. Marxarà quan acabi la votació sobre
aquest punt.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que el fet de presentar aquesta moció
des del Govern i amb el recolzament d’un grup de l’oposició, no es busca la
confrontació, sinó fer meditar que hi ha accions que, en l’estat actual, no sembla el
més important perseguir als ajuntaments que manifesten la seva voluntat; tampoc
s’entén la delegada del govern quan hi ha una Generalitat i es podria fer un estalvi en
institucions i hi donaran suport.
_____
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El Sr. Alcalde diu que la Sra. Llanos aplica la llei, però són lleis en contra de la
voluntat del poble i això és il·legítim i recorda que el Sr. Francisco Franco també
aplicava la llei, però la llei es pot aplicar amb flexibilitat.
El regidor Sr. Planas diu que el punt de Franco sobrava, ja que estem en una
democràcia, no en dictadura. També considera que s’han d’aprimar administracions,
recorda a l’alcalde que en el punt anterior se li ha omplert la boca de complir la llei; a
més, si un ciutadà no paga una taxa, faran que compleixin la llei; llavors, l’Ajuntament
ha d’aplicar la llei i diu que les lleis es poden canviar perquè estem en un estat de
dret.
El Sr. Alcalde diu que hi ha dos tipus de lleis: les d’ordre i les que toquen temes
simbòlics i la Sra. Llanos vol aplicar la llei sobre els símbols; tothom ha de pagar
impostos i cridar per no pagar-los seria demagògia, en el tema dels símbols es
pregunta per què un ajuntament no es pot declarar lliure i sobirà i, per contra, la Sra.
Llanos la porta al contenciós quan és una declaració política. Les lleis que no són
volgudes pel poble, que no s’ajusten al poble i que és el poble el que s’ha d’ajustar a
la llei, semblen lleis coercitives. Diu que també ha parlat de per què es parla de
dictadura ara que estem en democràcia; però això es diu en un partit que no ha fet
cap crítica al règim franquista i això no es pot oblidar.
El regidor Sr. Planas diu que l’Alcalde segueix en el seu monotema i la seva ideologia,
ell no ha fet una crida a no pagar impostos, només ha posat un exemple i que la llei
s’ha d’aplicar sempre, agradi o no.
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; 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.
El regidor Sr. Planas, del grup PP, abandona la Sala de Plens.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP CUP PER EVITAR
ELS DESNONAMENTS AL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Flores llegeix el text següent:
“Atès que amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies
han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més
bàsiques.
Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2008 i
el tercer trimestre del 2012, a l'Estat Espanyol s'han produït 216.418 execucions
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hipotecàries i 16166 només a les Illes Balears, situant-nos en el tercer lloc de la
classificació de Comunitats Autònomes que ha elaborat la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca tenint en compte l'indicador “desnonament per cada mil llars/l'any”.
Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del
seu habitatge sinó també a una condemna financera per a tota la vida: l'entitat
bancària interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza
amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual
context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat
bancària s'adjudica l'habitatge pel 60% del valor de taxació i segueix reclamant el
pagament del deute restant, més els interessos i costos judicials, a les persones en
situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc., així com
embargaments als avalistes. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies
s'enfronten a una condemna financera per a tota la vida que es tradueix en una
condemna a l'exclusió social i l'economia submergida.
Atès que quan el banc adquireix l'immoble, aquell que perd el seu habitatge ha
d'abonar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
també conegut com a Plusvàlua, al seu Ajuntament i que, per tant, no només ha perdut
el seu habitatge sinó que a més ha de suportar un tribut de difícil assumpció donades
les circumstàncies.
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic
de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de
l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir
cap responsabilitat, al mateix temps que segueixen generant milers de milions de
beneficis anuals.
Atès que considerant que tot allò exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret a
l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la
Constitució espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i
adequada. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les
normes pertinents per a fer efectiu aquest dret...” però també en l'article 33, que limita
clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a
dia d'avui s'incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i
caixes), o en l'article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos
d'execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió), així com els compromisos
jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat espanyol al ratificar tractats
internacionals vinculants com són, entre uns altres, la Declaració Universal de Drets
Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i Culturals
(article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 -que
concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i l'Observació General número 7
-que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del
dret a l'habitatge.
Considerant que tot allò exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència
estatal, però els efectes dramàtics de la qual es concreten en l'àmbit municipal, ja que
és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon
lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai,
reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides.
Considerant que s‘hauria de crear una Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi a
Arenys de Munt que hauria de ser una taula de coordinació entre la Plataforma dels
afectats per la hipoteca i els departaments socials que puguin resultar afectats de
l’ajuntament i que hauria de tenir entre les seves finalitats, conèixer els casos que
existeixin de procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per causa
d'impagament d'hipoteca o lloguers i proposar l'assessorament als afectats dels
serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament.
És pels motius exposats que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular presenta
al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Crear una Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi a Arenys de Munt que
hauria de ser una taula de coordinació entre la Plataforma dels afectats per la hipoteca
i els departaments socials que puguin resultar afectats de l’ajuntament.
Segon.- Sol·licitar al partit judicial d’Arenys de Mar que faci arribar a aquesta Comissió
d'Avaluació i Seguiment de la crisi, l'inici de processos judicials contra persones
residents al nostre municipi i que poguessin finalitzar amb el desnonament de les
persones demandades.
Tercer.- En el cas que es detecti algun cas de possible desnonament per motius
econòmics de l'habitatge únic i habitual, convocar, a través de la Comissió d'Avaluació
i Seguiment de la Crisi, als directors de les entitats financeres afectades, o bé als
administradors o propietaris, als efectes de rebre informació sobre l’estat
d’impagament d'hipoteques o contractes de lloguer, i intentar acordar sistemes que
permetin la moratòria dels processos de desnonament o, com a mínim, la dació en
pagament.
Quart.- En el cas de no poder impedir el desnonament, treballar, des de la Comissió,
per aconseguir el reallotjament digne de les persones afectades, mitjançant la cerca de
lloguers assumibles o amb acords amb les entitats financeres.
Cinquè.- Difondre, tant per mitjans comunicatius tradicionals, com virtuals, el servei
municipal d’assessorament i funció de mediació amb els bancs i caixes o
administradors, que es farà a traves de la Comissió, per trobar alternatives que no
comportin la negació del dret a l’habitatge a les famílies en procés de desnonament.
Sisè.- Deixar d’operar amb entitats bancàries que promoguin desnonaments per
motius econòmics d'habitatge únic de persones empadronades al municipi.
Setè.- Manifestar la voluntat de no col·laborar en els desnonaments per motius
econòmics d'habitatge únic i habitual.
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Vuitè.- Valorar la creació d’una bonificació en l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius en els casos de dació en
pagament i execució hipotecària d'habitatge únic i habitual, per motius de renda, en la
propera modificació de les ordenances fiscals pel 2014.
Novè.- Instar al Parlament espanyol que s'aprovi la Iniciativa Legislativa Popular,
promoguda especialment per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, tal i com s'ha
presentat o, si més no, respectant l'esperit de la iniciativa legislativa.
Desè.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, així com als grups
parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic i a la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que donen recolzament a aquesta
iniciativa de la CUP. Consideren que la Llei hipotecària és injusta, que fa anys es va
aprovar una moció en aquest sentit que no és conscient que s’apliqui, que consideren
que és una bona proposta i seria interessant que arribés a altres ajuntaments i
aprofiten la ben entesa perquè també s’enviï al Consell Comarcal del Maresme que
està vehiculant el tema de les preferents i, pel que fa al punt novè, diu que serà difícil
de portar a terme, ja que avui el Parlament espanyol ha aprovat una nova llei que no
dóna resposta a la situació actual i que espera que no passi com el tema de la mesa
local anticrisi, que es va aprovar per unanimitat i no es va executar.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Primer de tot, dir que
ens ha sobtat força l’enunciat de la moció.
Tant de bo poguéssim evitar els desnonaments amb l’aprovació d’aquesta moció.
Estem d’acord en tota la part expositiva. És cert que tots tenim dret a una vivenda
digna i que ara, més que mai, s’està produint més injustícia social en aquest sentit.
Si els bancs tenen pisos tancats doncs haurien d’estar a l’abast de qui els necessita
amb un lloguer social.
I, òbviament que la dació en pagament fos una realitat, però hem de continuar lluitant i
considerem una bona proposta.
Voldríem saber, quina relació hi haurà entre la PAH (Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca) que ja estan fent assessorament a Arenys de Munt els dimarts.
Si aquesta Comissió d’Avaluació i seguiment de la Crisi serà només en relació amb els
desnonaments”.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que val la pena donar suport a la
moció i malgrat la manca d’un regidor del seu grup, aquest serà molt ampli i el fet de
fer accions d’aquest tipus es posar-se al costat de la gent i buscar solucions i en
aquest sentit és una bona moció, malgrat que amb aprovar-la no fem cap miracle.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que s’haurà de veure com es
coordina en el futur amb l’Assemblea d’afectats per la hipoteca.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
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8. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE L’ENDURIMENT DE
LES CONDICIONS PER A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“El passat divendres 15 de març de 2013 el Consell de Ministres va aprovar un Reial
Decret Llei que endureix les condicions d’accés a la jubilació anticipada i parcial amb
l’excusa d’assegurar la viabilitat del sistema de la Seguretat Social.
Algunes de les mesures d’aquest reial decret són exigir un mínim de 35 anys cotitzats
per poder jubilar-se anticipadament de forma voluntària i 33 anys en el cas de les
jubilacions anticipades forçoses (mitjançant acomiadament) i parcials. També s’eleva
l'edat per accedir a aquestes modalitats (fins als 63 anys en el cas de rescissió
obligatòria), en consonància amb la reforma de pensions de l’any 2011 que va elevar
l'edat de jubilació legal dels 65 als 67 anys. Però especialment preocupant és
l’enduriment de les condicions per accedir al subsidi als més grans de 55 anys. El
Govern espanyol ha establert que, per cobrar-lo, no es tindran en compte com fins ara
només les rendes del beneficiari sinó les de la unitat familiar. La mesura no afecta
l'assegurança de desocupació, sinó el subsidi al qual tenen dret els treballadors en
atur després d'haver esgotat els fins a dos anys de la prestació. Els nous sol·licitants
de subsidi per desocupació més grans de 55 anys només hi accediran si les rendes
obtingudes a la unitat familiar dividida pel nombre de membres no supera el 75% del
salari mínim professional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
En definitiva, aquesta reforma trenca l’acord que en matèria de pensions va
aconseguir-se el febrer de l’any 2011, així com el consens polític i social del Pacte de
Toledo. Es tracta d’una reforma innecessària perquè la reforma de la jubilació
anticipada i parcial ja estava prevista a la llei 27/2011 amb un ampli acord social i
polític. La reforma del Govern del PP farà que jubilar-se abans de temps sigui més
difícil i suposi una menor pensió, que faci falta més edat, més cotització i augmentin
les penalitzacions.
A més, l’Executiu central ha recorregut a un reial decret urgent sense cap justificació
més enllà de servir abans els interessos de la banca i dels plans de pensions privats
que els de les persones.
Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Que es derogui aquest Reial Decret Llei 5/2013 per recuperar el consens
polític i social del Pacte de Toledo.
Segon.- Instar el Govern central a dialogar per buscar el màxim consens possible entre
sindicats, empresaris i partits polítics sobre l’edat i les condicions específiques per a
jubilar-se de forma anticipada.
Tercer.- Denunciar la condemna a la misèria que suposa aquesta reforma per a les
persones majors de 55 anys que es prejubilin. Una reforma que comportarà més
patiment i incertesa per a molts treballadors i treballadores que, de sobte, han vist com
les seves expectatives per jubilar-se s’han endarrerit dos anys.
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Quart.- Comunicar aquest acord al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, 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 y Províncies, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Un dia després que la
Comissió Europea tornés a reclamar al govern espanyol més reformes en el mercat de
treball i en les pensions, el Govern espanyol treu pit amb la seva personal manera de
menysprear la ciutadania i treu una reforma de la jubilació anticipada i parcial.
El Partit Popular ha utilitzat perversament la seva majoria absoluta per a defensar
aquest Real Decret-llei, que exigeix més anys cotitzats per a tenir dret a la jubilació i
restringeix el subsidi d’atur per al més grans de 55 anys en funció de la seva renda
familiar. Cap més partit li va donar suport.
La ministra encara té la barra de dir que ha dialogat amb tots els agents socials i amb
els grups parlamentaris; injusta, cínica, innecessària... És que ni tan sols els grups a
l’oposició no han tingut el dret de fer propostes de modificació ni esmenes a aquest
decret, un fet intolerable.
Què representarà aquest decret? Increment de la pobresa, exclusió social de les
persones grans que perdin la feina, encara que hagin cotitzat durant anys. Les
persones que majoritàriament accedeixen a la jubilació anticipada són els que d’una
forma o altra han estat expulsats literalment del mercat de treball, amb
indemnitzacions molt més baixes. Allargar, doncs, l’edat d’accés a les prestacions, és
com retirar-los la corda que els evita caure al precipici de l’exclusió.
El vot republicà serà favorable a la moció.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que les finances, a tots els nivells,
estan malament. S’entén que hi ha sectors més sensibles i hi ha el Pacte de Toledo
sobre la taula, no s’ha pogut fer cap aportació, malgrat com estan les coses, les formes
són importants i donaran recolzament a la moció.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP,
entenem que l’aprovació d’aquest Reial Decret Llei vulnera els drets reconeguts dels
treballadors i treballadores que han costat vides al llarg dels temps.
L’actual sistema capitalista, neoliberal, no ens tracta com a persones, sinó com a mà
d’obra que ha de resultar molt barata i de la qual s’ha de treure el màxim rendiment.
Aquest sistema ens esclavitza, ens fa presoners i fa que uns pocs acumulin tota la
riquesa mundial. És un sistema salvatge, individualista, egoista.
Des de la CUP, volem un altre model de societat, una societat on es reparteixi la
riquesa, el treball, una societat on tothom tingui garantits els seus drets, un model
social just.
Els catalans estem patint un doble ofec: ofec del sistema i ofec de l’estat espanyol. I
volem alliberar-nos dels dos, per ser persones lliures en un país lliure.”
La regidora Sra. Castillo agraeix els vots, ja que aquestes mesures afecten a les
persones, aquelles que s’han de jubilar anticipadament i se’ls hi ha de donar suport.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
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9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP ERC A FAVOR DE
LA TRANSPARÈNCIA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN
GENERAL I A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT EN PARTICULAR.
El regidor Sr. Sánchez llegeix el text següent:
“El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de
valors que fan necessari un procés de regeneració de models de les administracions
públiques. Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi
posant a tothom en el mateix sac, i l’existència d’alguns casos de corrupció – també en
l’àmbit local – provoca la sensació que tota l’administració en el seu conjunt estigui
immersa en una corrupció sistèmica.
Considerem que cal acabar amb aquesta sensació, ja que si volem construir un país
nou vol dir també construir una societat on certes conductes estiguin eradicades i
mereixin un rebuig social, no pel conjunt de la gent que honradament gestiona
l’administració pública, sinó per aquells que aprofitant la seva condició de càrrec electe
en fan un mal ús.
L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, i on
aproximadament 9.000 persones a Catalunya hi dediquen moltes hores de manera
desinteressada pot ser un punt on arranqui aquesta transformació política que ens cal.
Segurament els ajuntaments no disposen de les eines legals necessàries però
tanmateix poden convertir-se en motors dinamitzadors d’aquestes canvis, d’una banda
reclamant als poders legislatius l’aprovació de noves normes o el compliment de les
existents, i per l’altra aplicant canvis en el funcionament diari que permetin introduir
mecanismes de major proximitat i transparència.
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.- Instar al Parlament espanyol a aprovar la Llei de Transparència i del dret al
lliure accés a la informació pública, que obligui a tots els poders públics a ser ràpids i
eficaços en la facilitació d’informació a la ciutadania.
Segon.- Instar a la regulació d’un salari màxim per a l’exercici de servei públic, la no
acumulació de sous en l’exercici de càrrecs públics i la limitació de les retribucions de
càrrecs d’empreses privades que reben fons públics.
Tercer.- Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i
mitjans públics, incloent-hi vehicles oficials, els regals i convits institucionals; que
suprimeixi les targetes de crèdit de què gaudeixen alguns càrrecs institucionals; i
estableixi mesures que fiscalitzin l’oportunitat i les despeses dels viatges oficials.
Quart.- Manifestar la voluntat de treballar per fomentar l’obertura de dades públiques
d’acord amb els 8 principis del moviment Open Government Data, i continuar amb la
política de publicació de dades al web de l’ajuntament d’Arenys de Munt.
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Cinquè.- Manifestar el compromís de treballar 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.
Sisè.- Impulsar els Pactes d’Integritat com a eina per ajudar els governs, les empreses
i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública.
Aquests Pactes inclouran el compromís de les parts contractants i contractades a no
pagar, oferir, exigir o acceptar suborns així com l’obligació a revelar totes les
comissions i despeses similars pagats pels licitadors en relació amb el contracte.
Setè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, del
Congrés de Diputats i Senat, i a tots els partits polítics amb representació a les
cambres catalana i espanyoles.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Estem a favor i
totalment d’acord en tot el contingut d’aquesta moció.
Pensem que part de la nostra la credibilitat radica justament en la transparència.
Perquè transparència vol dir: que tot allò públic és visible i està a l’abast de tothom
perquè li pertany .
A nivell de Catalunya: seria una molt bona transparència de l’Administració i de l’acció
de govern: per ex.
• Aconseguir el consens per aconseguir una Llei electoral a Catalunya, amb
llistes obertes entre d’altres coses.
• Fer públiques les retribucions dels alts càrrecs per assistir a Consells
d’Administració.
• Potenciar els organismes de Control de la gestió Pública com per ex. la
Sindicatura de Comptes o l’Oficina Antifrau de Catalunya.
A nivell municipal:
Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que recollia El
Periódico aquesta setmana, nomes 64 ajuntaments catalans, entre aquests Pineda de
Mar, aproven en transparència informativa.
L'estudi posa de manifest que la majoria d'ajuntaments catalans, el 93%, suspenen ja
que no ofereixen a Internet dades clau pel control democràtic.
L'estudi realitzat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
de la UAB puntuava diversos aspectes informatius dels webs dels Ajuntaments. Entre
aquests criteris destaca que el web expliqui el compliment dels programes electorals i
els recursos i les eines que ofereixen per a la participació ciutadana en el control
democràtic. També s'avaluen les dades que hi ha als webs dels ajuntaments i si es
publica informació sobre els processos de contractació dels consistoris amb empreses
i particulars.
Arenys de Munt no aprova, se li atorga un 49 % en transparència i informació.
Queden en negatiu preguntes o informació, com per exemple:
• Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o
Comunicació de la Corporació? No
• S'ofereixen al web eines de participació per l'elaboració i/o el seguiment del Pla
de Govern, el Pla d'Actuació Municipal i/o el Pla estratègic? No
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• Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern
relacionades amb el rendiment de comptes? No
• Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres
del govern, de l'oposició, i de tècnics si s'escau? No
• Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria de la gestió
econòmica de la Comissió Especial de Comptes? No
• Es publica informació sobre l'execució del Pressupost? No
• Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal
(PAM) i/o el Pla estratègic? No
• Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local? No
• Es fan publiques i obertes qualsevol tipus de contractació? No.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que aprofundir amb la transparència
en els moments que estem és important, ha sentit intervencions i ha pensat que la
ciutadania pot pensar que ens tapem uns als altres, el regidor de Comunicacions
s’ocuparà, malgrat no comptar amb infraestructura, i considera que la publicació en
aquest mandat és important malgrat que pugui no ser suficient, i segurament els partits
han tingut culpa de com ens veu a la societat i també considera que també s’ha de
treballar per la presumpció d’innocència. Votaran a favor.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que han invertit molta energia i
il·lusió en aquest tema, és evident que tot no està acabat i que hi ha feina per fer, que
sempre han volgut posar el màxim d’informació a l’abast del poble. A continuació diu
textualment: “Des de la CUP estem molt d’acord amb tot el que aquí s’ha exposat i
afegir que l’essència d’aquesta moció forma part de l’ADN de la nostra formació. De la
CUP.
Els regidors de la CUP d’aquest ajuntament no percebem cap salari, concretament a
nivell municipal de tots és sabut que l’única percepció dels càrrecs electes és en
concepte de dietes. A nivell nacional recordar també que els nostres diputats al
Parlament perceben un sou limitat decidit en assemblea de 1.600,00 euros al mes i
que a més no poden ser reelegits.
Pel què fa als fons públics per empreses privades des d’aquest govern des del primer
dia hem donat un clar suport a l’empresa municipal i hem intentat contractar el mínim
d’empreses externes. Donant suport a les empreses públiques generem benefici pel
propi municipi i al mateix temps guanyem en transparència, considerem que es guanya
en la qualitat dels serveis i el seguiment que se’n pot fer és millor.
També pel que fa al concepte de transparència afegir que quan hem creat empreses
des de l’ajuntament aquestes han contemplat en els seus estatuts la presència de tots
els grups municipals en el seu consell d’administració.
A nivell de transparència seguim treballant en el web municipal on mica en mica hem
anat publicant més informació pels vilatans on hi poden trobar tot tipus de dades ja
explicitades repetidament en aquest ple i en els mitjans.
Les despeses que des de l’administració local tenim en concepte de protocol val més
ni explicar-les.
En definitiva que des de la CUP subscrivim el que diu aquest text i considerem que
seria bo anar impregnant a la resta de formacions, sobretot de l’àmbit espanyol, de
l’essència d’aquesta moció.”
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El regidor Sr. Sánchez diu que l’estudi que esmenta la portaveu del PSC també l’han
mirat i que estem en un 49% i amb un esforç podríem aprovar; Llavaneres i Arenys de
Mar aproven; a més, no posa en dubte la voluntat del Govern, però hi ha temes que es
valoren molt, com l’estat d’execució del pressupost i mai ha estat a l’abast al web de
forma trimestral; també han demanat els criteris d’OPEN GOVERMENT i són fàcils de
complir i no costen diners; com la relació de llocs de treball amb retribucions i són
valorats molt bé, a més són coses objectives que no hi ha interpretació. Valoren molt
positivament que hi votin a favor.
La regidora Sra. Castillo diu que no vol retraure res al Govern i li reconeix l’esforç, es
per això que ha tret l’estudi; diu que ningú s’ha de posar a la defensiva i que al regidor
de Comunicacions li sembla que està en el bon camí.
El regidor Sr. Galceran diu que han sembrat la llavor i la voluntat és la de seguir
treballant i que tinguin paciència.
El Sr. Alcalde afegeix que són conscients de l’informe i la puntuació és 49 sobre 100 i
han analitzat els punts i alguns sí que estan i sembla que no s’han sabut trobar; a més,
en el pressupost 2014 està previst crear la figura d’un informàtic per a què actualitzi la
pàgina web i recorda que el sistema que tenim és molt antic i necessita molt d’esforç i
hem de modificar tot el sistema i es necessita una persona a jornada completa
dedicada a això. El gerent ja té a l’abast aquest informe i les ordres per a què es vagin
corregint.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
10. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP CIU EN DEFENSA DEL MODEL
PROPI DE COMERÇ I DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI
D’HORARIS COMERCIALS.
La regidora Sra. Carreras llegeix el text següent:
“Atès que Catalunya, per motius històrics i socio-econòmics, disposa d’un model de
comerç amb singularitat pròpia que cal preservar i adaptar-lo a les noves necessitats
socials, econòmiques i territorials del sector comercial.
Atès que la competència en matèria de comerç, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, és exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el RDL 20/2012, de 13 de juliol, aprovat pel Govern espanyol i convalidat pel
Congrés dels Diputats, pel que fa a la modificació de la Llei estatal d'horaris comercials
i la Ley de Ordenación del comercio minorista envaeix clarament competències
exclusives de la Generalitat, a part d’haver estat tramitat com un decret llei, sense
existir l’extraordinària urgència i necessitat.
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Atès que com a país no ens podem permetre els efectes irreparables de la manca
d’una regulació adequada del sector comercial català, basat en bona part amb el
comerç urbà de proximitat, vertebrador del territori.
Atès que CiU i ERC han presentat al Parlament de Catalunya una proposició de llei
d’horaris comercials per tal de preservar el nostre model i la competència exclusiva de
la Generalitat en matèria de comerç.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern Central que no s’extralimiti en les seves competències i no
vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç
(art. 121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), tot retirant el recurs
d’inconstitucionalitat presentat davant el Tribunal Constitucional contra la llei catalana.
Segon.- Donar ple suport a la tramitació de la Llei d’horaris comercials pel procediment
d’urgència extraordinària, per tal de preservar el model català i bloquejar les
ingerències estatals, així com també al recurs d'inconstitucionalitat que presentarà el
Govern de la Generalitat contra el Reial Decret-Llei d'horaris comercials del Govern
espanyol.
Tercer.- Donar trasllat de la present moció al President de la Generalitat de Catalunya,
a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a la Secretaria de Estado de Comercio
del Ministerio de Economia y Competitividad, així com a les associacions de
comerciants del municipi.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “Catalunya
originàriament ha estat una terra de comerciants.
Els nostres pobles, els nostres camins, han estat centres d’intercanvi de mercaderies, i
en aquests entorn, el nostre país ha teixit una xarxa de comerciants que ha mantingut
l’economia de moltes i moltes famílies.
En el decurs del temps, hem hagut de veure com les grans superfícies comercials han
anat creixent en detriment del petit comerç.
És ben cert que moltes botigues han plegat, i han subsistit a la crisis aquelles que han
donat serveis especials, perquè han apostat per diferenciar-se, o les que s’han fet
insubstituïbles pel seu veïnat.
La Llei catalana que fixa els horaris comercials ha entès bé aquest entorn i ha procurat
protegir i alhora permetre una convivència entre aquests dos tipus de comerç.
És per aquesta raó i també perquè no es respecta les decisions del govern de la
Generalitat, govern legítim del poble català, que nosaltres recolzarem aquesta moció.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Com bé diu la
introducció de la moció presentada per CiU, l’article 121 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya de 2006 atorga competències exclusives a la Generalitat en matèria de
comerç i fires, i en el seu apartat c) s’especifica “la regularització dels horaris
comercials, respectant en l’exercici d’aquesta competència el principi constitucional
d’unitat de mercat”.
_____
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El govern del Partit Popular, per la seva part, diu que per tal de poder millorar la
complicada situació estatal ha fet un decret-llei i estableix, entre d’altres mesures:
ampliació d’horaris (90’ hores setmanals en comptes de 72), obertura de festius (10
dies en comptes de 8) i “barra lliure” a establiments d’alimentació de menys de 150
metres quadrats, i a més, presenta posteriorment un recurs d’inconstitucionalitat a la
norma reguladora catalana ja que considera que la Generalitat, encara que té
competència suficient, troba límits en altres títols de la Constitució.
El Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, és un compendi, segons diu,
d’actuacions necessàries per sortir de la crisi i reduir el dèficit, avalades per la Unió
Europea o, millor dir, per les polítiques neolliberals implantades per la Sra. Angela
Merkel. Mesures que, com tots sabem, l’únic que estan generant és més atur, més
pobresa, menys qualitat de vida i més incertesa entre els inversors, ja que estan
fracassant estrepitosament. Com a mostra, els casos de Grècia, Irlanda, Itàlia,
Portugal i darrerament Xipre.
Mesures, com ara la reforma laboral, que suposadament hauria reduït a la meitat l’atur
i que de moment l’únic que ha aconseguit és que la taxa de desocupació estigui a prop
del 27 % a l’Estat espanyol i al 25 % a Catalunya, o com la pujada del tipus impositiu
de l’IVA, passant del 18 % al 21 % i en alguns casos del 4 % i 7% al mateix 21 %, fet
que ha suposat una baixada tant a les quotes de consum de les famílies com en el
volum de vendes per part dels distribuïdors i comercials.
Només un dada: en els dos darrers anys el volum de vendes dels petits comerços a
Catalunya ha caigut més d’un 12 %.
El Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya creiem fermament en el
comerç de proximitat, en el comerç al detall, en la botiga de tota la vida, en els
autònoms, així com també creiem en la necessitat de grans superfícies i centres
comercials, creadors de gran quantitat de llocs de treball encara que gràcies a les
deficiències i trampes de la reforma laboral també funcionen amb contractes
escombraries, amb sous precaris i amb drets cada cop més retallats.
Això sí, volem cada cosa al seu lloc de manera que no es perjudiqui a ningú.
Creiem que la solució no radica en si s’obren més o menys dies, sinó en el fluxe dels
diners a les empreses productives que generaran la creació de llocs de treball i farà
que les famílies tinguin recursos econòmics i puguin tirar del consum. Al cap i la fi, tot
és un cercle.
Esperem el veredicte del Tribunal Constitucional sobre qui té la raó sobre la definició
de la competència, creiem que la nostra legislació, la catalana, és l’adequada perquè
defensa tant els interessos d’un tipus de comerços com d’altres i per tant votarem a
favor.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP
(Candidatura d’Unitat Popular) sempre hem defensat el model de comerç de
proximitat, compacte, que facilita que els pobles siguin socialment i econòmicament
cohesionats, eficients, sostenibles i de qualitat. Allò que justament representa el
comerç familiar i que és el tradicional del nostre País.
Tenim molt clar que el comerç cohesiona els nostres pobles i ens atreviríem a
sintetitzar que, sense comerç, Catalunya no seria com és. Aquest és un dels fets més
rellevants de la nostra idiosincràsia i la columna vertebradora, des de segles remots,
de la nostra personalitat. Tant política com social. Existeix un esperit de negociadors,
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de comerciants, d’independència financera que dóna sentit a l’essència mateixa de la
catalanitat.
Entenem doncs que des de l’Estat s’estigui envaint clarament competències que són
exclusives de la Generalitat ja que tenim un bon model social des de fa anys i és
diferent al seu.
Estem d’acord doncs que com a país no ens podem permetre els efectes irreparables
de la manca d’una regulació adequada del sector comercial català per tal de preservar
el nostre model .”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
11. DIMISSIÓ DE LA REGIDORA SRA. NAVARRO I PROPOSTA DE
NOMENAMENT DEL SEGÜENT CANDIDAT DE LA LLISTA DE CIU.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Vist que la regidora Sra. Elena Navarro i Sanchís, del grup municipal CIU, ha
presentat en data 10/04/2013, un escrit en el qual comunica la seva voluntat de deixar
el seu càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Atès que segons l’art. 9.4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, els membres de les entitats locals perden la seva condició per renúncia que
haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació, la qual cosa s’ha fet
en el present cas.
Tenint en compte que a la llista de la candidatura presentada pel grup municipal de
CIU en les darreres eleccions municipal, correspondria ocupar el càrrec vacant al
senyor Félix Oliván i Mayoral.
Considerant que segons l’art. 19.1 l) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, correspon a la Junta Electoral Central expedir les credencials,
entre d’altres, dels regidors, en cas de vacant defunció, incapacitat o renúncia.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora presentada per la
senyora Elena Navarro i Sanchís.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central les credencials del senyor Félix Oliván i
Mayoral, per tal que pugui prendre possessió del càrrec de Regidor d’aquest
ajuntament, d’acord amb la llista electoral de la formació Convergència i Unió a les
darreres eleccions municipals.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Per part de les
regidores i regidors de la CUP treballar amb la regidora Helen Navarro ha estat
productiu i positiu, ens ha permès tirar endavant projectes conjuntament i bo i les
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dificultats treballar per l’objectiu comú, que ha estat intentar millorar el nostre poble.
Esperem que en endavant, i en el camí que elegeixis tinguis molta sort.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, li desitja molta sort i li agraeix la feina
feta.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, li dóna les gràcies per la feina i per la
valentia per voler-se dedicar a la política, això comporta molta dedicació i deixar-la de
donar a les famílies, moltes vegades aquesta dedicació no dóna els resultats que es
pretenen, li dóna les gràcies.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Bé, tot són etapes...
Amb aquesta dimissió, el plenari d’Arenys de Munt deixarà de està format per una
majoria de senyores. Els republicans defensem la igualtat de gènere i, personalment,
sóc dels que creuen que si les dones manessin més en molts nivells hi hauria menys
situacions conflictives. A partir d’ara, tornarem a ser majoria els homes i, a més,
tindrem dos Fèlix.
Des del grup municipal d’ERC volem agrair a Helen Navarro la seva feina i, també, el
seu coratge en prendre aquesta decisió. Renunciar al càrrec i no voler ser més
corresponsable de com s’estan fent les coses, mereix el nostre reconeixement per
l’element que té d’honestedat i de valentia. Des d’aquest grup municipal esperem que,
malgrat tot, la Helen s’endugui records bons d’aquesta etapa. I ben segur que ens
anirem retrobant, sigui per la Riera o per la Breda del Pi Gros. Helen, gràcies i fins
aviat.”
La regidora Sra. Navarro agraeix a les persones que li han donat suport en el Ple i que
no s’han pogut quedar fins al final. Agraeix el reconeixement que li han fet tots els
grups municipals i els diu que es continuaran veient pel Poble. “Quan vaig decidir
dedicar part de la meva vida a fer política estava convençuda que política era treballar
en equip, amb diàleg, amb un debat dels diferents punts de vista dels membres del
govern escollits democràticament pel poble, respectant l’opinió de tots sense
menysprear ni menystenir a ningú, treballant amb transversalitat per optimitzar els
recursos del poble, analitzant i consensuant les accions que s’han de portar a terme
amb l’objectiu de millorar la vida dels nostres vilatans.
En segueixo convençuda.
Discrepàncies en la manera de treballar, m'han fet prendre la decisió de renunciar al
meu càrrec de regidora, decisió que no ha estat fàcil, però he decidit no ser més
corresponsable.
Agraeixo l’oportunitat d'haver treballat pels vilatans d’Arenys de Munt.
I em poso a la vostra disposició per a qualsevol cosa en què pugui ajudar-vos.”
El Sr. Alcalde diu que s’afegeix a les paraules dels regidors i certament ens ha tocat
viure uns temps difícils i tots estan fent un esforç per tirar el poble endavant en la
situació que s’ha trobat i agraeix tot el treball que han fet amb el govern i els companys
i des de l’Ajuntament es vol fer-li un detall de record, que és una rosa d’orfebreria i
amb una placa que diu: “A Helen Navarro pels anys de dedicació al poble d’Arenys de
Munt com a regidora. 18 d’abril de 2013”.
La Sra. Navarro agraeix les paraules que se li han dit.
_____
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PART DE CONTROL:
12. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 55 a la 90, ambdues
incloses, des de l’11/03/13 al 14/04/13:
-

Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’economia: 14
Resolucions en matèria de béns: 4
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 1
Resolucions en matèria de representació: 3
Resolucions en matèria de delegació: 1
Resolucions en matèria de prevenció d’incendis: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/03/13 i el 14/04/13, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 7
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 2
13. INFORMES DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL PRIMER
TRIMESTRE DE L’ANY 2013

“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 021/13
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIO
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 31/03/2013
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 €
a data 31/03/2013.
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Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 30 DIES (EXERCICI 2013)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 30 dies (exercici 2013) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 0,00 €
(sense considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es resumeix en:
Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
31/03/2013

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

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

31/03/2013

0

-€

-€

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
Afegeix que durant aquest primer trimestre del 2013, en total s’han pagat 718 factures,
que pugen a un total de 987.272,98 euros.
PRECS I PREGUNTES:
14. PREC DEL GRUP 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.”
_____
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La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Temps enrere ja es va plantejar i es va retallar per part del servei de manteniment de
zones verdes. Ara s’ha tornat retallar i eliminar algun arbust a les dues rotondes on
pràcticament s’ha eliminat tota la planta. Ens plantegem plantar planta entapissant que
no creix tant i així s’evitaran els problemes de visibilitat.”
15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS DE LES MOCIONS
QUE ES PORTEN A PLE.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“El regidor Sr. Rabasseda vol que se li aclareix 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 s’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, com que són criteris de secretaria, ella llegirà la resposta.
A continuació, la secretària de l’Ajuntament llegeix el text següent:
“Que tal i com s’ha explicat en l’informe 15/13 d’aquesta secretària, a la part de
conclusions, i respecte de la moció de recolzament a l’Alcalde votada al Ple de
14/03/13, aclarir que la mateixa no és il·legal i que respondria al que determina l’art.
46. 2 e) de la Llei de Bases de Règim Local en la redacció donada en la modificació de
la mateixa de l’any 1999.
Que els criteris respecte de les mocions continuen essent els mateixos que estan
penjats al web.
Que respecte als temes votats pel Ple amb informe desfavorable de secretaria han
estat tres en aquesta legislatura:
- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC I CIU PER A LA
DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA, la qual va ser aprovada pel Ple de
13/09/12. Aquesta secretaria suposa que l’acord entre els grup que la
proposaven, incloent el grup al qual pertany l’Alcalde, va possibilitar el debat i
l’aprovació pel Ple.
- MOCIÓ DEL GRUPS ERC, PSC I CUP PER REPROVAR L’ACTUACIÓ DE
L’ALCALDE EN EL DEBAT DE LA RÀDIO I INSTAR A DEMANAR QUE NO
CARREGUI ELS 5.938,00 € DEL JUDICI PEL “DRET A L’HONOR” AL
PRESSUPOST MUNICIPAL; aquesta moció va ser refusada en el Ple
19/07/12; sobre ella la Junta de Govern, com a òrgan delegat per l’Alcaldia,
per la naturalesa de la moció, va acordar que fos examinada per la Junta de
Portaveus i aquesta va votar la seva inclusió per urgència, en l’Ordre del dia
del Ple i, posteriorment, desprès de ser debatuda, el Ple no la va aprovar.
- MOCIÓ DEL GRUP ERC PER A UN SERVEI INTEGRAL D’ENLLUMENAT
PÚBLIC MÉS EFICIENT I PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC DE
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT; aquesta moció va ser presentada
per urgència a la Comissió Informativa del Ple de 17/01/13; aquesta
secretària va emetre informe desfavorable a la mateixa i abans que la Junta
de Govern resolgués al respecte, va entrar al registre de l’Ajuntament una
proposta de convocatòria del Ple extraordinari dels grups ERC i PSC amb el
_____
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següent punt: PROPOSTA D’ACORD PER A UN SERVEI INTEGRAL DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC MÉS EFICIENT I L’ESTALVI ENERGÈTIC A
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT; la qual tenia el mateix text que la
moció enunciada i a l’estar demanat pel quòrum necessari de regidors, el Ple
es va celebrar en data 14/02/13. La proposta es va debatre però no és va
votar, sí es va fer una votació prèvia precisament per decidir si s’havia de
considerar votar, o no, el fons de la mateixa, ja que, segons informe de
secretaria no s’ajustava a la Llei de contractes, i no havia de ser votada pel
Ple ja que versava sobre un tema il·legal, i el Ple de l’Ajuntament va decidir
ajustar-se a la legalitat amb els vots de CUP i CIU i dues abstencions de la
regidora Sra. Flores del grup CUP i el regidor del PP; els grups ERC i PSC
van votar en contra.”
16. PREC DEL GRUP PSC SOBRE EL MANTENIMENT
CARTELLERES INFORMATIVES MUNICIPALS.

DE

LES

La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que les cartelleres municipals han de ser un instrument més d’informació pels
veïns/es del nostre poble i entenem que el seu estat ha de ser impecable en netedat i
òbviament en actualització de la informació.
Atès que el deteriorament en pintura va degradant cada vegada més aquestes
cartelleres i que tampoc la neteja, tant de dins com del vidre exterior, es té en compte.
Vist que la cartellera situada a l’entrada de la urbanització l’Ajup a tocar de la
benzinera conté encara informació de les activitats de l’any 2011 la qual els hi podem
mostrar, i que fa temps que ni es neteja ni es canvia aquesta informació.
Atenent les diverses queixes dels veïns/es del nostre poble i per la nostra pròpia
valoració.
Preguem a l’equip de govern que valorin poder fer un manteniment integral i complert
tant en pintura com en neteja i actualització de la informació.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “A la nostra població
hi ha dos tipus de cartellera aptes per a la difusió de les activitats que es generen
contínuament per part de l’ajuntament i per part de les entitats locals.
1.- Les cartelleres de vidre, tancades amb candau, que només contemplen informació
generada per la corporació municipal. Aquestes tenen molts anys i n’hi ha de
deteriorades, que s’hauran de substituir quan hi hagi pressupost per tal fet. D’aquestes
n’hi ha 10 repartides entre les urbanitzacions i alguns carrers de la població.
2.- Les cartelleres de PVC, més noves, a les quals hi pot accedir indistintament
qualsevol entitat, particular o la pròpia corporació. Pel fet que són més accessibles,
també és més fàcil trobar-les brutes o amb informació caducada i restes de celo o
cola, que algunes entitats a vegades fan servir. D’aquestes n’hi ha 18 també repartides
a tota la població.
Per al seguiment i neteja de les cartelleres informatives municipals l’ajuntament ho
porta a terme mitjançant dues vies:
1.- La neteja trimestral que ha d’efectuar l’empresa GUSAM, adjudicatària del concurs
per a la Neteja dels edificis municipals. En l’apartat 1.1 del Plec de Clàusules, a
l’objecte del contracte s’estableix la quantitat i periodicitat d’hores:
1.1 Neteja de vidres en edificis municipals i via pública
_____
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a. Neteja trimestral:
b.1. Casa de Cultura: 12 hores anuals.
b.2. Escola Sant Martí: 288 hores anuals.
b.3. Escola Sobirans: 288 hores anuals.
b.4. Consultori municipal: 16 hores anuals.
b.5. Can Borrell: 8 hores anuals.
b.6. Escorxador: 4 hores anuals.
b.7. Can Matalí: 8 hores anuals.
b.8. Mercat municipal: 24 hores anuals.
b.9. Expositors municipals: 16 hores anuals
b.10. Semàfors: 12 hores anuals.
b.11. Vidres piscina: 6 hores anuals.
2.- La neteja dels dos tipus de cartellera (vidre i PVC) que s’encarrega a una persona
veïna d’Arenys de Munt, més profunda, i que des de principis d’aquest any s’ha
realitzat en una ocasió i justament el dilluns dia 22 d’abril està prevista la segona
actuació.
Aquestes són les accions que es porten a terme. Per al manteniment de la informació
que diàriament es penja a les cartelleres, per part de l’ajuntament ja es fa un
seguiment de la informació caducada, a la majoria d’elles, però és possible que
aquesta de l’Ajup, pel seu estat de deteriorament extrem ja no sigui operativa i la
informació hagi quedat obsoleta. Aquesta situació s’anirà a comprovar per part de la
brigada municipal i si és el cas, es retirarà la cartellera i així que el pressupost
d’inversions ho permeti es reposarà.
Per a la resta de cartelleres es mirarà de fer un manteniment pel que fa a pintura, ja
que la neteja i buidat de cartells es fa de forma habitual.”
17. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE CONTRACTACIONS DE
PERSONAL PER A LA NOVA EMPRESA ALOC I SOU DEL GERENT.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que l’article 20. dels Estatuts de l’empresa municipal ALOC referit a les
FACULTATS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ en el seu Punt m).-diu: Contractar
l’assistència tècnica per a les actuacions a realitzar per la societat i per al
funcionament de la pròpia societat. (el funcionament d’una empresa es realitza pels
seus treballadors)
Punt g).- diu: Fixar la plantilla dels empleats i les seves dotacions, nomenar-los i
separar-los dins les normes legals, concedir les recompenses i gratificacions i fixar les
despeses generals d’Administració.
Vist que cal respectar i exercir el principi de la transparència amb el màxim
d’informació i rigor no tan sols per a tots els membres del Consell d’Administració
d’aquesta empresa municipal i sinó també per a tots els veïns i veïnes del nostre poble
Preguntem a l’equip de govern:
Si s’ha produït alguna contractació de personal de qualsevol tipus.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “No s'ha realitzat cap contractació, ja que l'article 4 dels
estatuts de l’empresa ALOC diu: que la duració de la societat és indefinida, donant
començament a les seves operacions a partir de la inscripció en el Registre Mercantil
de la seva escriptura de constitució.
_____
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Aquesta inscripció actualment està en tràmit i, per tant, la societat municipal Aloc
serveis ambientals SL encara no pot començar les seves operacions, per tant no s’ha
fet cap contractació.
De totes formes, quan es facin contractacions, aquestes s’han d’aprovar pel Consell
d’Administració. Un Consell d’Administració del qual la regidora del Partit Socialista en
forma part. Fet que implicarà que podrà estar ben informada, en compliment dels
principis de màxima transparència, màxima informació i màxim rigor en les gestions a
efectuar, i és en funció d’aquests principis que la voluntat d’aquest Govern ha estat,
des de l’inici del mandat, que els grups de l’oposició poguessin disposar de la màxima
informació dels afers municipals.”
18. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
QUE S’HAN FET SERVIR PER FER DIFUSIÓ DE LA INAUGURACIÓ
D’ARENYS DE MUNT CAPITAL DE LA SARDANA.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“La inauguració d’Arenys de Munt el dia 16 de març, de la CAPITAL DE LA SARDANA
amb tots i cadascú dels actes previstos, els socialistes considerem que va ser un èxit.
Atès que tant l’aspecte visual, com la coordinació, les actuacions en general, la
representació de la sardana, la interpretació, etc. van ser lluïdes i es mereixien el
màxim de difusió a nivell de país
Atès que els socialistes considerem que aquest moment havia de ser important pel
nostre poble, també s’esperava que tingués el màxim de repercussió a nivell de país i
en el màxim de mitjans de comunicació.
Atès que, sota el nostre punt de vista, no va tenir la repercussió ni difusió esperada.
Vist que ni tan sols al web del nostre Ajuntament es va fer menció de l’èxit i la bona
feina de les entitats, particulars i empreses col·laboradores.
Preguntem a l’equip de govern:
Quins són els mitjans que es van contractar, quina feina van fer i si per l’equip de
govern és correcte la difusió feta.
Perquè no s’ha demanar a l’organisme pertinent (Generalitat) poder col·locar un cartell
informatiu a l’autopista a l’igual que ho ha fet Arenys de Mar respecte a l’any Espriu.”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Quins són els mitjans que es van contractar, quina
feina van fer i si per l’equip de govern és correcte la difusió feta.
El comitè organitzador, creat l’any passat per a l’organització de les activitats
relacionades amb la Capital de la Sardana, va decidir crear una Associació que pugui
gestionar la totalitat de tasques que s’han de portar a terme. Entre aquestes tasques
s’hi troba la gestió del pressupost d’ingressos i despeses, la contractació
d’espectacles, la difusió i comunicació i el seguiment de totes les activitats
programades.
Totes aquestes accions es porten a terme de manera voluntària pels membres de
l’Associació que, d’una manera o altra, setmana rere setmana, s’impliquen de la
manera com els és possible.
La difusió forma part d’aquestes tasques. Hi ha persones que, en la mesura que poden
o des de l’entitat que representen, fan enviaments massius de la informació que,
inicialment, es genera des de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

D’altra banda, des de les organitzacions nacionals (Federació Sardanista, Unió de
Colles Sardanistes i Obra del Ballet Popular) s’ha creat la Comissió Capital de la
Sardana, que també col·labora en les tasques de difusió de tota l’activitat sardanística,
fent enviament a totes les agrupacions, colles i mitjans de comunicació, del material de
difusió que pertoca en cada cas.
Els proveïdors d’espectacles que normalment es relacionen amb l’Àrea de Cultura
s’han ofert a fer tot allò que estigui a les seves mans perquè la informació arribi als
seus contactes i així s’ha anat fent, contactant amb les cobles de sardanes i altres
interessats.
L’Associació Capital de la Sardana ha contractat l’empresa Amunt Produccions per fer
les accions de difusió i premsa de la Capitalitat durant tot l‘any. Aquesta empresa té
una llarga trajectòria en la producció d’espectacles de cultura popular i els contactes
de què disposa són molt valuosos (programes de ràdio sobre la sardana, medis que
poden fer reportatges específics ...) i els seus canals permeten arribar a tot el país.
El servei de premsa municipal està diàriament pendent de la difusió dels diferents
actes. S’ha dissenyat un cartell-marc a partir de la làmina de Perejaume, que unifica
els criteris dels continguts per a la seva difusió.
A través de la contractació a l’empresa Arenysweb s’ha dissenyat i creat un web
específic de la Capital de la sardana www.arenysmuntcapitalsardana.cat, que es
manté actualitzat contínuament.
A tots els espectacles que es vénen realitzant des del 16 de març, a la paradeta de
venda de productes específics per a la Capital, els interessats a rebre informació sobre
la sardana poden anotar les seves dades personals i setmanalment se’ls envia la
informació que pertoca. S’està doncs, elaborant, una base de dades, que esperem que
cada vegada sigui més gran.
S’han editat més de 7000 programes de la Capitalitat, que s’han repartit a tota la
població i a totes les agrupacions sardanistes del país, a part que contínuament
s’estan fent arribar a les persones que el sol·liciten. També es reparteixen durant les
activitats que organitza l’Ajuntament relacionades amb la Sardana.
L’acte del dia 16, si mira la pàgina web que li he citat abans, va ser seguit per molts
mitjans de comunicació: Telenotícies migdia del diumenge 17, la setmana següent en
els informatius del 3/24, al Programa La Sonora de TV3, El Punt Avui, Ara, La
Vanguardia, Tribuna Maresme (que ha fet un reportatge extens), Catalunya Música,
les ràdios nacionals, com Catalunya Ràdio, Rac1, comarcals del Maresme i d’altres
comarques, com les gironines, a del Segrià, i la local, que en el seu web té tots els
vídeos, reportatges, concerts i fotografies penjats. Fins i tot a youtube hi ha
l’espectacle inaugural a l’abast de tothom. El concert de la Principal de la Bisbal a
l’Auditori el dia 23 de març també està penjat a la web de la Capitalitat. També s’ha de
dir que gairebé tots els mitjans de comunicació digital d’informació generalista també
se n’han fet ressò. Així com les agències de noticies ACN i EFE.
Diversos mitjans de comunicació fan ressò de l’acte inaugural
Aquí podeu trobar els enllaços dels mitjans que han fet esment de l’acte inaugural del
passat 16 de març. Destaquen l’emocionant sardana aèria que vam poder contemplar i
l’èxit de la jornada com a tret de sortida de la nostra Capitalitat.
Enllaços als diferents mitjans:
la vanguardia
ara
el punt avui
324
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vilaweb
Diari Maresme
Tot Mataró
Nació La Flama
Tot i així i donat que les tasques de comunicació són l’eix de la correcta difusió dels
espectacles i vist que això requereix un temps del que actualment l’Àrea de Cultura no
disposa amb els recursos humans que hi ha, recentment s’han convocat unes
oposicions per a un lloc de treball de funcionari interí, per un període de 6 mesos, per
donar suport a les tasques de la Capitalitat de la Sardana. Aquesta figura serà
l’encarregada de tota la comunicació, cartelleria, difusió i premsa relacionada amb
aquest esdeveniment.
Tot i així, acceptem els suggeriments de millora que ens puguin fer arribar.
Perquè no s’ha demanar a l’organisme pertinent (Generalitat) poder col·locar un cartell
informatiu a l’autopista a l’igual que ho ha fet Arenys de Mar respecte a l’any Espriu
L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, ja fa dos
mesos, autorització per a la col·locació d’un rètol anunciador de la Capitalitat, a la
carretera que uneix Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Celoni. Actualment està
col·locat a l’entrada de la població, una mica més amunt del Poliesportiu de Can
Zariquei.
Respecte a col·locar un cartell informatiu a l’autopista, aquesta opció va ser
descartada pel seu alt cost. No podem oblidar que la Capital de la Sardana té un
pressupost de 170.000,00 euros a diferència de l’any Espriu que el té d’1.500.000,00
€. Ells sí que poden destinar una partida important a promocionar el seu
esdeveniment, fins i tot superior al que a nosaltres ens costa tota la Capital.”
19. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUINA INFORMACIÓ I
ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL SE’LS DÓNA ALS
NOSTRES JOVES EN AQUESTA ÈPOCA DE PREINSCRIPCIONS.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que estem en període d’inscripcions i decisions per començar nous cursos
acadèmics i professionals per aquells joves que acaben aquest any l’ESO, el
BACHILLERAT i aquells sense acabar l’ESO han de trobar un altre camí acadèmic.
Atès que a l’igual que se’ns ha dit des de l’equip de govern, els socialistes creiem que
el col·lectiu jove s’ha de treballar transversalment, entre les regidories d’Ensenyament,
Joventut, Promoció econòmica, Cohesió social i inclús Cultura.
Atès que considerem important un bon assessorament, una informació i una explicació
d’experiències o itineraris acadèmics d’altres persones que puguin servir d’exemple,
així com visites a altres instituts, Tecnocampus de Mataró, centres educatius i també
de generació d’idees i de les múltiples tècniques d’innovació i creativitat.
Preguntem a l’equip de govern:
• Quin tipus d’informació s’està donant a Arenys de Munt, a on i la difusió que
s’ha fet.
• A quants joves s’ha assessorat en la formació cap a els itineraris a la
Universitat, al món laboral, a estades a l’estranger i on és la informació.
• Com està el suport tècnic que la regidoria havia de demanar a la Diputació per
a joves que abandonen els estudis prematurament.”
_____
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La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “Ja que
des de l’àmbit de Joventut de la Regidoria de Participació com també des de la
regidoria d’Ensenyament el tema de la Transició Escola-Treball dels joves és
considerat una de les principals necessitats i línies d’actuació, s’han iniciat diferents
línies de treball per tal de poder donar-hi resposta:
€ Des de 2011 a nivell tècnic des de Joventut es participa activament de les
reunions de la xarxa TET (Transició Escola-Treball) impulsades des del Consell
Comarcal del Maresme.
€ En relació al tema d’Informació i orientació acadèmica als joves, s’han
mantingut diferents converses amb l’equip directiu de l’Institut Domènec
Perramon, oferint suport i recursos de cara a treballar conjuntament l’orientació i
informació als joves. El Centre va valorar que aquesta tasca ja era realitzada
convenientment pels tutors i el psicopedagog. Es va acordar que adreçarien al
Punt d’Informació i a l’educador social aquells joves que requerissin una
orientació o acompanyament més extens o intensiu. A banda, des de
l’Escorxador es va deixar la porta totalment oberta al Centre per a qualsevol
proposta o acció de col·laboració.
€ Des del Punt d’Informació Juvenil s’ofereix informació personalitzada als joves
que ho sol·licitin sobre estudis, dates inscripció, etc. Quant a temes laborals, es
fa una primera acollida i es deriva als joves al Servei d’Ocupació Local perquè
puguin entrar en el circuït.
€ Des de la regidoria de Participació es va detectar, tot i ser el treball de la
Transició Escola.treball una necessitat en alça i un àmbit on es desenvolupaven
petites actuacions des de diferents espais, la no existència de cap servei o
circuit estandaritzat d’atenció específica per a aquests joves. Per aquest motiu
es va valorar la conveniència de poder partir d’una feina prèvia de diagnosi dels
recursos existents al municipi i de les necessitats detectades, per tal de fer una
feina posterior d’ordenació i estandarització i disseny clar dels serveis i circuits.
En aquest sentit es va sol·licitar el suport tècnic de la Diputació de Barcelona
per a la realització d’una diagnosi local de TET. Aquest suport es va demanar al
2012 però no s’ha concretat fins a ben entrat el 2013.
Actualment tenim damunt la taula, pendent de conformitat, la proposta tècnica
de la Diputació de Barcelona que planteja el següent calendari d’actuació:
• Abril-maig recollida de dades i primer esborrany
• Juny 2013 presentació de diagnosi als agents implicats en la fase de
diagnosi
• Setembre-octubre 2013: elaboració de l’informe amb la diagnosi i les
propostes d’actuació
• Octubre-novembre 2013: presentació dels resultats i finalització del
suport.
Servei d’Informació en Mobilitat Internacional per a Joves.
Arenys de Munt es sumarà a la nova edició d’aquest projecte mancomunat on es
planteja la creació d’un Servei de Mobilitat Internacional per a Joves al Punt
d’Informació Juvenil de l’escorxador i que inclou un suport i assessorament tècnic
especialitzat. Actualment s’està tancant el conveni amb 16 ajuntaments més i el
Consell Comarcal del Maresme i la previsió d’inici és al mes de juny.
El projecte inclou una fase de difusió
_____
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A quants joves s’ha assessorat en la formació cap als itineraris a la Universitat,
al món laboral, a estades a l’estranger i on és la informació.
Actuacions genèriques del Servei Local d’Ocupació:
Actualment hi ha els següents usuaris que reben atenció de manera individual,
assessorament, entre d’altres, en orientació ocupacional envers la formació i l’accés al
món laboral:
• 58 joves entre els 16 i el 21 anys
• 61 entre els 22 i els 25
• 115 entre els 25 i els 30 anys
• Total de 174 joves d’alta al SLO entre els 16 i els 30 anys
D’aquest 174 joves, 17 han estat incorporats al llarg del present curs escolar, entre l’1
de setembre de 2012 i el 16 d’abril de 2013.
També en aquest període hem realitzat 415 actuacions amb aquest col·lectiu
(assessoraments
individuals
d’orientació,
assessoraments
individuals
d’acompanyament a la inserció, assessoraments individuals de millora de les eines de
recerca de feina, seguiments, sessions grupals, intermediació laboral/gestió d’ofertes).
Club de Feina: entre l’1 de setembre de 2013 i el 16 d’abril de 2013 hi han assistit 29
joves entre els 16 i els 29 anys, realitzant entre tots 184 visites.
Projecte “I jo, què faig?”, programa d’orientació i acompanyament al món laboral des
de l’enfocament de l’Ocupabilitat per competències. Subvencionat en un 60% per la
Diputació de Barcelona. Gerència de Desenvolupament Econòmic. Servei de Mercat
de Treball.
Els objectius del projecte han estat:
1.
Millorar l’ocupabilitat dels joves d’Arenys de Munt.
2.
Donar a conèixer el teixit empresarial del municipi i el mercat de treball
als joves.
3.
Donar a conèixer el joves del municipi als empresaris del poble.
4.
I informar, apropar, donar a conèixer i que facin servir els serveis
d’ocupació.
Hi han participat 10 joves entre els 16 i els 30 anys. Es tracta d’un dispositiu
d’acompanyament al món del treball molt complert i personalitzat que inclou sessions
grupals i entrevistes individuals. El projecte es va implementar entre l’1 de juliol i el 22
de desembre de 2012.
• Com està el suport tècnic que la regidoria havia de demanar a la Diputació per
a joves que abandonen els estudis prematurament.
Tots els suports tècnics que la Diputació de Barcelona ha ofert als Ajuntaments en
aquest àmbit han estat sol·licitats i els concedits, s’han exposat en les respostes de les
preguntes anteriors.”
•

20. PREC DEL GRUP ERC PER A LA NETEJA I CONDICIONAMENT DELS
CARRERS SANT ANTONI, PLAÇA PEP VENTURA I CARRER SANT
ANTONI M. CLARET.
La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent prec:
“Atès que un dels carrers mes llargs del nostre municipi és el que es forma de la unió
del carrer sant Antoni, plaça Pep Ventura i carrer sant Antoni M. Claret.
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Vist que aquest llarg carrer té un trànsit rodat molt important, ja que els cotxes es
desvien des de el carrer Panagall al sant Antoni M. Claret per anar a la carretera, i des
del Panagall al carrer St. Antoni per accedir a la Riera.
Vist que les voreres són estretes i estan en mal estat, trencades i desnivellades en tot
el seu tram, fins hi tot en el tram del carrer sant Antoni sols hi ha una vorera en la part
que toca a la plaça Pep Ventura, posant en perill la seguretat dels vianants
Vist que la Plaça Pep Ventura està en un estat precari ja que el terra que hi ha
col·locat sota el gronxador està aixecat, fet que provoca que els nens i molts adults
s’entrebanquin i caiguin.
Vist que el paviment de la resta de la plaça llisca perillosament degut a la humitat del
lloc.
Vist que malgrat haver demanat per tres vegades en el Ple de l’ajuntament una tanca
protectora a la plaça per evitar que els nens que hi juguen surtin i es trobin al mig del
carrer, ja que la vorera és molt estreta, i repetim el trànsit rodat es molt important.
Vist que en el conjunt d’aquests carrers sols hi ha dues papereres instal·lades en la
plaça Pep Ventura.
Vist que hi ha un solar a uns dotze metres de la plaça Pep Ventura on encara, després
de més de quatre anys, hi ha restes d’una obra aturada, material de construcció i el
solar està deixat i brut.
Demanem a l’equip de govern que faci un esforç per condicionar aquests carrers,
netegi el solar o prengui les mesures oportunes per instar els seus propietaris a fer-ho,
instal·li més papereres una en el carrer Sant Antoni i l’altre al Sant Antoni M. Claret,
arregli les parts de les voreres més deteriorades, arregli el paviment de la plaça i
s’esforci en mantenir els carrers nets.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Pel
que fa al solar que es demana que es netegi, o es prenguin les mesures oportunes per
instar els seus propietaris a fer-ho, ja es va requerir al propietari i s’ha retirat la grua,
les runes i es va desbrossar. Després de les pluges, les herbes han crescut de nou i el
propietari ja està assabentat de què ho ha de tornar a netejar.
Pel que fa a les papereres, restem pendents de rebre les que hem demanat a la
Diputació de Barcelona, no obstant, la col·locació no és fàcil degut a la poca amplada
de les voreres, en el moment en què en disposem, mirarem la millor solució.
Pel que fa a l’arranjament de les voreres, i el paviment de la plaça, cal comentar que
amb la reestructuració de la brigada municipal, s’ha dividit el poble en 4 sectors, i
s’està avaluant i fent fotos dels punts més malmesos per poder marcar les prioritats
d’intervenció, sempre i quan la disponibilitat econòmica, ens ho permeti.
Pel que fa a la neteja dels carrers, pel C/St. Antoni el mes de gener s’hi ha passat els
dies 7, 17, 24, 31 amb bufador. Pel C/St. Antoni M. Claret els mateixos dies. Pel
Panagall els dies 4, 10, 15, 17, 21, el 25 amb bufador i el 28.
El mes de febrer s’ha passat pel C/St. Antoni i St. Antoni M. Claret, els dies 9, 14, 22 i
el 25 només pel C/St. Antoni M. Claret. Pel C/ Panagall ha passat els dies 1 ,5, 8, 11,
el 14 amb bufador, el 18, 22, 25.
El mes de març pel C/St. Antoni els dies 8 i 14. Pel St. Antoni M. Claret els dies 8, i el
14, 20 i 25 amb bufador. Pel Panagall els dies 4, 7, 11, 15 i el 18 amb bufador i no s’hi
ha tornat a passar perquè la màquina estava de revisió tècnica.”
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21. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA VALORACIÓ DE LA
INDEMNITZACIÓ A SOREA PER HAVER TRASPASSAT LA GESTIÓ DE
L’AIGUA A AIGÜES D’ARENYS.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Atès que des de setembre de 2011 l’empresa publica municipal GUSAM SA sota la
marca Aigües d’Arenys ha assumit la gestió de l’aigua.
Atès que, segons l’anterior empresa gestora, SOREA, s’havien realitzat inversions que
encara no estaven amortitzades en el moment del traspàs a Aigües d’Arenys.
Vist que fa mesos se’ns va comunicar que s’estava efectuant una valoració acurada
per uns auditors externs que fixarien l’import de la possible indemnització a pagar a
SOREA.
Preguntem a l’equip de govern si ja tenen els resultats de l’auditoria, si finalment caldrà
indemnitzar a SOREA, i si és així, quin és l’import fixat per l’empresa auditora.”
El regidor de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que l’estudi s’està
acabant i que, quan estigui, haurà de venir a Ple i llavors el coneixeran.
22. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LES MULTES A VEHICLES MAL
APARCATS A LA RIERA I ALS ALTRES CARRERS DEL MUNICIPI.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Vist que sovint es detecten vehicles indegudament aparcats, tant a la Riera com en la
resta de carrers, envaint voreres, guals i rampes.
Vist que s’ha posat de manifest que no hi ha un criteri clar a l’hora de posar multes als
conductors incívics.
Preguntem a l’equip de govern quins criteris fan servir a l’hora de multar els cotxes mal
aparcats, i quantes multes s’han posat per aparcaments incorrectes a la Riera i la resta
del poble, durant el primer trimestre 2013, indicant la data de les multes (o especificant
dies feiners i caps de setmana).”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Els
criteris que fem servir són els que marca la Llei de Seguretat Vial, és a dir, denunciar
els vehicles que cometen infraccions. Això es pot fer amb més o menys duresa. El
nostre criteri es fer-ho moderadament i fent servir periòdicament campanyes d’avisos.
Passo ara a llegir-los les multes que s’han posat a la Riera i a tots els carrers del
poble.
LLOC

INFRACCIÓ DENUNCIADA

DIES FEINERS

CAPS DE
SETAMANES

Est. zona blava

17

14

Est. parada taxis
Est. línia groga

1
2

Est. càrrega i descàrrega

1

Est. parada minusvàlid

1

RIERA:

Rambla Sant Martí
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Rbla. Francesc Macià

Est. en/ davant passeres
Est. zona blava

6
41

3
14

Est. línia groga

1

1

Est. parada minusvàlid

3

Est. doble filera

3

Est. lloc prohibit per senyal vertical

3

Est. línia groga

3

Est. lloc prohibit per senyal vertical

3

Est. línia groga
Est. doble filera

2
1

1

Est. en guals

1

2

Est. zona blava

18

De dilluns a
divendres

Est. línia groga

2

Est. càrrega i descàrrega
Est. lloc prohibit per senyal vertical

12
6

Est. parada minusvàlid

1

Est. línia groga

3

2

c/ Pau Casals

Est. línia groga
Est. càrrega i descàrrega

1
3

2

c/ Generalitat

Est. lloc prohibit per senyal vertical
Est. parada minusvàlid

2
1

2

Carretera de
Torrentbò

Est. lloc prohibit per senyal vertical
Est. línia groga

2

Est. pàrking motos

1

Est. més de 10 dies mateix lloc

1

Av. Sant Carles

Est. pàrking motos
Est. línia groga

1
1

c/Pere Serafí
c/Joan Maragall

Est. lloc prohibit per senyal vertical
Est. a la vorera

1

Rbla. Riera i Penya

Rbla. Eixample

6

RESTA DEL POBLE:
Av. del Remei

Av. Panagall

_____

Només feiners
4

1

1
1
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Rial Pasqual
c/Primer de Maig
Pàrking Bellsolell
Urb. Tres Turons
c/Amadeu Vives

Plaça Catalunya

Est. en guals
Est. línia groga
Est. més de 10 dies mateix lloc
Est. més de 10 dies mateix lloc
Est. línia groga
Est. a la vorera

1
1
1
1
1

Est. lloc prohibit per senyal vertical

1

1

Carretera Sant Celoni

Est. línia groga
Est. lloc prohibit per senyal
vertical
Est. línia groga
Est. lloc prohibit per senyal
vertical
Est. a la vorera

c/Enric Morera

Est. pàrking motos

c/Josep Pla

Est. línia groga

1

c/ Josep Ma Soler

Est. més de 10 dies mateix lloc

1

c/Rasa

Est. lloc prohibit per senyal
vertical
Est. parada minusvàlid

3

Av. Sant Jordi

Est. línia groga
Est. pàrking motos

1

1
1

c/ Vell

Est. a la vorera
Est. en guals

1
2

1

c/ Lluís Companys

Est. a la vorera
Est. línia groga

1
1

Av. Verge de Montserrat

c/ Sant Antoni Ma Claret

1
2
1
1
3

1
1

2
1

1

c/Sant Pau

Est. pàrking motos

c/Borrell

Est. pàrking motos

1

c/Santiago Rossinyol

Est. més de 10 dies mateix lloc

1

Pàrking Can Globus

Est. més de 10 dies mateix lloc

1

c/ Pasqual

Est. línia groga

1

TOTAL

1

162

76

També, tal com he dit abans, s’han fet campanyes d’avisos que són uns papers que
són com les multes però la papereta posa avís i també són trucades telefòniques que
es fan sobretot quan s’ha avisat que s’ha de buidar un carrer per fer-hi alguna activitat
que necessita que estigui lliure de cotxes, llavors sigui l’hora que sigui, a la nit es truca
per treure el cotxe abans d’avisar a la grua.
S’han fet uns 71 avisos. I ja que parlem de Seguretat Vial, aquí també hi entra:
Servei de grua 4.
_____
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Retirada de vehicles abandonats a la via pública 9.
Gestions per trobar els propietaris de vehicles que fa més de 10 dies que estan
estacionats al mateix lloc i que pot ser que estiguin abandonats 50.
Vehicles detectats susceptibles de ser abandonats 30.
S’ha fet l’educació vial a l’Institut Domènec Perramon, tant les classes teòriques com
les pràctiques.
S’han posat 3 multes per passar un semàfor en vermell, 4 per passar per una direcció
prohibida i 3 per parlar pel mòbil.
S’han posat pel Servei Català de trànsit: 3 per no portar assegurança, 1 per tenir l’ITV
caducada i 1 per fer un avançament prohibit.
A més s’han fet 10 informes per les companyies d’assegurances.”
23. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE SI CONSIDEREN QUE
L’ANTERIOR GOVERN MUNICIPAL TÉ ALGUN TIPUS DE
RESPONSABILITAT EN LA MALA EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
CANALITZACIÓ DE LA RIERA O HA ESTAT EFICAÇ.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“És prou conegut que l’obra de canalització de la riera d’Arenys de Munt està
inacabada i que aquest projecte amb un cost de més de 14 milions d’euros no està
ben fet. El projecte es va iniciar el 2007 i actualment, al 2013, a més de no estar
acabat, cal reconduir-lo per a un bon funcionament, tant pel que fa a la recollida
d’aigües superficials de pluja com pels problemes dels trencaments del col·lector
d’aigües residuals.
L’ajuntament està fent gestions amb l’ACA i amb el Ministerio de Medio Ambiente per
solucionar els problemes. Fa anys que fa gestions. I amb aquesta pregunta volem
conèixer l’opinió del govern municipal sobre l’eficàcia d’aquestes gestions.
La regidoria d’Urbanisme del mandat municipal 2007-2011 va coordinar tota la
supervisió de l’obra. També va recolzar tots els informes que rebutjaven les iniciatives
de direcció d’obres proposades per ERC, per al control i seguiment de les obres de
soterrament. I el govern municipal també van rebutjar les al·legacions presentades per
tal de millorar el projecte.
Actualment tornem a tenir el problema dels vessaments d’aigües fecals a la riera, el
mateix problema que va aparèixer al març de 2011 per un mal acabat de l’obra que ha
d’estabilitzar la llera. Molt abans, al juny de 2008, l’ajuntament ja va informar a l’ACA
dels problemes detectats al clavegueram construït per COPASA, al setembre de 2010
tornava a explicar a l’ACA les deficiències del clavegueram, el novembre del 2011 el
regidor d’Urbanisme comunicava a l’ACA la seva preocupació pel clavegueram. Anem
llegint notes de premsa sobre gestions i anem comprovant que els problemes no es
resolen.
Atès que entenem que el prestigi de la gestió pública també passa per assumir errors i
responsabilitats polítiques.
Vist que el problema dels vessaments d’aigües fecals provocats pel mal acabat de
l’obra persisteix.
Atès que entenem que l’eficàcia de la gestió pública es posa de manifest quan es
resolen satisfactòriament els problemes.
Preguntem a l’equip de govern si consideren que la gestió de l’ajuntament en relació a
la supervisió de les obres de canalització de la riera mentre s’estaven executant ha
_____
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estat eficaç o si consideren que té algun tipus de responsabilitat en la mala execució
del projecte.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que creu que
l’anterior govern té molta responsabilitat, fins i tot creu que s’han d’iniciar accions de
denúncia contra ells. Però no amb el govern municipal, sinó amb l’anterior govern de la
Generalitat del que el seu partit en formava part. Perquè ells van estar en l’execució de
l’obra, ells, quan des del municipi es deia que passaria el que està passant, no ens van
fer cas. Vostè ha dit, moltes vegades, els hem fet saber la nostra preocupació. Perquè
el director de l’ACA no ens va voler rebre, perquè l’únic que ens va rebre i per
coneixença d’un tècnic municipal, va ser un gerent de l’ACA. Per tot això, i per no fer
un seguiment tècnic adequat, crec que hem de fer alguna acció vers els antics
membres de l’ACA i el govern anterior, no només amb l’actual. L’anterior govern
municipal, des de les seves competències i responsabilitats, va fer tot el que estava al
seu abast. Gràcies a l’actuació del govern municipal i dels tècnics municipals molts
aspectes es van fer com calia i molts problemes no es van produir. Evidentment,
s’haurien pogut fer algunes coses millor. Mai es pot fer tot a la perfecció. Però ara,
amb la dedicació i amb el seguiment intens que es va fer en aquells moments, ara, un
té la sensació que s’ha fet bona feina. Una cosa podíem haver fet quan no anaven fent
cas de les nostres demandes. Podíem haver aturat l’obra i vaig plantejar-ho més d’una
vegada. Però ens van coaccionar dient que si ho aturàvem podrien passar dues coses,
com a mínim.
1. Que podrien seguir sense fer-nos cap cas, doncs la riera és una zona de domini
públic hidràulic i l’ACA té totes les competències i podria fer el que li vingués en gana.
Moltes vegades li van dir textualment.
2. Que a l’aturar, l’empresa renunciés a seguir. I si no seguia, s’hauria de tornar a
licitar, deixant el projecte empantanegat durant tres o quatre anys, pensem que estava
el poble bastant aixecat, cosa que ara no tenim. Segurament, ara em dirien que no
vam gestionar bé, que no vam saber mediar, perquè vam fer aturar les obres. Perquè
realment vostès sempre van a la contra.
Per tant, vam creure oportú seguir fent pressió, demandes i seguiment. Sí que ens
vam creure el compromís de l’ACA i el Ministerio després de les reunions finals per
pactar la recepció. Sembla, pel que es veu, que no han complert. Ara, estic molt
orgullós dels tècnics municipals, per la seva feina durant l’execució, fins i tot a una
persona que ja no tenim entre nosaltres, que és l’Agustí Puig, que s’hi va passar
moltes nits, moltes hores i un seguiment molt intens i que vostès, en algun ple, fins i tot
li van retreure les hores extres dient que la seva funció, que això també va passar. Ara
també estic orgullós de la solució que els tècnics municipals han trobat per fer el
bypass. Tant tècnics de l’ACA com del Ministerio que han vingut i que sempre havien
anat fent, com a dit l’Alcalde abans, algun pedaç. Un tècnic municipal ha trobat
aquesta solució, una solució que fins i tot podrà convertir-se en definitiva. Per tant, cal
donar les gràcies als nostres tècnics que ens donen suport i tenen aquestes ganes de
col·laborar. Satisfet quan, realment, el projecte no està acabat, no pot dir que molt
satisfet, però sí moderadament satisfet, perquè malgrat les mancances, que encara
n’hi ha moltes, el projecte ha anat endavant i amb aquests acabats podrem gaudir de
la riera canalitzada i no tenir els problemes que tenim fins ara.
24. PRECS I PREGUNTES
_____
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La regidora Sra. de la Iglesia diu que la paperera que es va trencar entre el C/St.
Antoni M. Claret i el C/Pere Serafí i es va treure, ara no hi és i la gent es dedica a
deixar la porqueria del gossos en bossetes i allà i no una ni dues, ella ha comptat fins
a dotze bosses i hi porten tota la setmana. Considera que és un dels llocs on hi hauria
d’haver una paperera perquè justament la que hi havia al davant, passades les
escaletes, tampoc hi és. En tot en aquell tram, no n’hi ha n’hi una.
La regidora Sra. Carreras diu que estan demanades i que quan arribin, seran les
primeres que es reposaran.
La regidora Sra. de la Iglesia diu, pel que fa al solar, que encara hi ha restes de la grua
i restes de l’obra.
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.

_____

