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ACTA NÚMERO 6/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia nou de maig de dos mil tretze,
es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon
Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i
Muñoz-Torrero.
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. Vila, del grup ERC, s’inclou una esmena a l’acta, en el punt
3 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA
ESCOLA D’EQUITACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE, pàg. 13, en la seva
intervenció:
On diu:
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.
Ha de dir:
La regidora Sra. Vila diu textualment: “Només fer esment que com a administració
pública hauríem de donar exemple i intentar que aquests projectes que són
beneficiosos per al poble tiressin endavant amb més celeritat. Redactar un informe
favorable i que l’ajuntament trigui 3 mesos penso que és excessiu.
Evidentment el que no he dit i que he constatat en la documentació d’aquest punt, és
que el propietari sí que va trigar un temps a donar tots els papers, però l’ajuntament
ha requerit molts mesos per acabar de polir tota la documentació.”
Per part de la regidora Sra. Castillo, del grup PSC, s’inclouen dues esmenes a l’acta:
En el punt 1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, en
l’esmena relativa a una pregunta efectuada en el Ple de 14 de març de 2013, on diu:
“Pregunta’ls-hi a ells” ha de dir: “Pregunta’ls ho a ells”.
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I en el punt 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,
pàg. 18, en la seva intervenció:
On diu:
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.
Ha de dir:
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.
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL GRUP CIU FÉLIX OLIVAN I
MAYORAL.
El Sr. Alcalde diu que el text concret de la fórmula està recollit en el Reial Decret
707/1979, de 5 d'abril, pel que s’estableix la Fórmula de Jurament en Càrrecs i
Funcions Públiques i es dóna lectura de conformitat amb la Llei Orgànica 5/85 de
Règim Electoral General, l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
pel que s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de
Règim Local, i article 40.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
El Sr. Oliván entrega la credencial i Sr. Alcalde llegeix el text següent: «Jureu o
Prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l'Estat».
El Sr. Oliván diu que ell promet per imperatiu legal, i promet servir al poble d’Arenys
de Munt, que és el dipositari de la sobirania.
El regidor Sr. Rabasseda, del grup municipal ERC, diu textualment: “Des del grup
municipal d’ERC volem donar-li la benvinguda a aquest plenari, i també la benvinguda
a treballar pel poble ara també des de l’ajuntament. Li desitgem èxits en aquesta feina
i que, més enllà de possibles prejudicis, tingui criteri propi i coherència en la presa de
decisions.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que si no ho té mal entès, li toquen
diverses regidories que estan molt afectades per la crisi econòmica i haurà de fer un
gran esforç. Però també són regidories que afecten a molta gent i la gent és molt
agraïda. Per tant, segurament tindrà molts moments de goig i de compensació de fer
bé la feina; li vol fer una incidència respecta a una regidoria que per ells és molt
important, que és la d’igualtat de gènere, igualtat de gènere per a les dones en
referència a què algunes d’elles, no totes, malauradament encara tenim un lloc de
treball, això fa que al segle XXI sigui molt difícil conciliar la vida laboral i la vida familiar
i, en aquest sentit, demanar-li que ho tingui molt en compte i, pel que fa a totes
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aquelles dones que no tenen resolta la seva vida laboral, sovint per aquesta crisi, i que
no es poden desenvolupar laboralment, que tingui molta més sensibilitat cap a elles.
Segur que ho farà molt bé, espera que així sigui, i que la seva relació, tot i no es
coneixen gaire, desitja que sigui fluïda i que sigui molt positiva per Arenys de Munt.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, li dóna la benvinguda, sap que li han deixat
el llistó molt alt, però sap que ho farà bé i compartiran bones estones i espera que
treballi molt per Arenys de Munt.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP donem
la benvinguda al govern al regidor Fèlix Oliván al qui desitgem molta sort i sobretot
molta energia. No és un moment fàcil, i si bé l’oposició el facilita tan com pot, la tasca
de govern és complexa. Agraïm hagi acceptat ser corresponsable de la gestió d’aquest
equip que no sense dificultats però amb ganes d’ajudar al poble, està governant
actualment. Repeteixo, molta sort!”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Avui s'incorpora una
persona amb la que he treballat força en altres èpoques en altres espais.
Concretament a Creu Roja, passant com ell va recordar recentment una angoixant nit
per un accident d'una industria química, a distància física però amb proximitat de
treball.
En Félix és un persona que ve del món del voluntariat i està molt implicat en la vida
associativa d'Arenys de Munt. Entra en un moment difícil, el dia a dia és complex, però
ell com jo ha estat en una entitat on sempre el dia a dia és complex i difícil. Estar al
costat dels que més ho necessiten en les circumstàncies més difícils és sempre
complicat. Ell, com molts, no ve a la política per participar si no que participant arriba a
la política.
Crec que la gent que ha estat voluntària de la Creu Roja, i segurament d'altres entitats,
sempre conservem l'empremta de servei. Diem que sempre som de Creu Roja,
malgrat ens en distanciem, malgrat ens hagin passat coses, malgrat tot seguim
pensant que cal estar al costat de la gent. Ara en Félix ho estarà des d'una altra
basant, m'agradaria dir-li que més fàcil però no serà així. Té experiència en el món
social, sanitari, del voluntariat, de l'administració i com he dit d'actuar en
emergències...
En els temps que corren i com ja vaig dir en el ple anterior, és molt lloable la gent que
s'arremanga i es posa al capdavant d'una responsabilitat política i més si aquesta és
de govern. I tornant a la Creu Roja quant va fer 10 anys que n'era voluntari els
companys em van fer una placa on hi ha gravat un poema de Vicent Andrés Estellés
que s'adeia per la tasca voluntària però s'adiu molt bé per la política, era l'any 1996 i
és una dels textos meus de capçalera:
“Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs per a sempre, poble.
I patiràs i esperaràs,
potser se’n riuen, potser et delaten,
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s'és poble.”
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Estem contents des de CiU, des del grup municipal i jo mateix, d'incorporar a una
persona com en Fèlix que segur que farà una gran tasca des de la regidoria de
Cohesió Social. Sort i encerts company!“
El Sr. Alcalde li diu que avui, segur, és un dia molt important a la seva vida i de fet veu
que l’acompanya la família. Diu que estem vivint uns moments polítics realment
apassionants i que es tracta de ser apassionat, justament en aquests moments. La
situació és complicada, no és gens fàcil, i tindrà molta feina per fer i li demana que
s’apassioni amb aquesta tasca, ja que mereix la pena.
El regidor Sr. Oliván agraeix la benvinguda dels grups de govern; pel que fa als altres
grups municipals, explica que no els coneix gaire, però creu que podran treballar bé i
demana un marge de temps per poder fer coses. Finalment torna a donar les gràcies.
3. INFORME DEL SINDIC DE GREUGES SOBRE LES ACTUACIONS DE
L’ANY 2012 A ARENYS DE MUNT.
El Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, pren la paraula i diu: “Que és un
goig ser present a aquesta sala per presentar l’informe del síndic sobre els drets a
Arenys de Munt i és un goig veure als que hi ha a la sala per edats, per entusiasme i
és un festival de democràcia; sobretot en un època d’allunyament de la política, i aquí,
a l’administració local, es fa tasca amb majúscula a l’amoïnar-se dels negocis de tots;
tothom ha de saber que són molts i de colors diversos que dediquen hores a l’interès
general i és per això que la democràcia té futur. Felicita al nou regidor que entra al Ple
i tots saben que tenen al davant una tasca gens fàcils en moments molt durs des de la
perspectiva de la crisi econòmica, social, d’Estat, entre Catalunya i Espanya i sobre la
desafecció democràtica. En aquests moments, al Síndic li arriben uns fets que
sobrepassen qualsevol novel·la, però també arriben al poder local, ja que la gent és
possible que els abordi directament i l’Alcaldia és el càrrec més dur que hi ha en
democràcia ja que està obert al ciutadà tot el dia totes les hores; felicita pel tipus de
control que Arenys de Munt ha decidit fer, signant un conveni amb la sindicatura i
recorda que el Síndic està per investigar, criticar, denunciar i plantejar solucions, tot
allò sense límits. Es pot fer un govern molt legal i amb una fatal administració, no hi ha
prou amb complir amb la Llei, sinó que cal tenir cortesia, respondre a tot, complir
principis més enllà de la Llei, i el Síndic està per garantir això. Tothom que vulgui pot
acudir al Síndic de Greuges, una institució creada per l’Estatut, basat en la figura de
l’Ombusman, per les funcions que ha esmentat.
Avui presenten el primer informe sobre Arenys de Munt, no arriba a ser d’un any, i hi
ha actuacions sobre l’ajuntament d’Arenys i sobre altres administracions i també es
podria referir a empreses privades que donen serveis general.
A l’any 2012 van ser presents a aquesta masia físicament, però la gent s’estima més
fer servir altres mitjans, com el correu electrònic. Han rebut 6 queixes sobre
l’Ajuntament i sobre altres administracions hi ha 43 actuacions, i diu que hi ha una
tendència a l’alça. La celeritat de resposta de l’Ajuntament ha estat de 45 dies i és molt
ràpida, més que el Síndic i això és important per a la persona que se’ls adreça, aquest
ajuntament és molt més ràpid que els ajuntaments del Maresme amb els quals
treballen.
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Sobre l’estadística, diu que 29 demandes i 18 queixes, que van creixent respecte a
altres anys, la majoria vénen per via telemàtica; sobretot són de queixes de l’actuació
de la Generalitat.
Fa poc ha acabat al Parlament el debat de l’informe del Síndic, explica que la
sindicatura en presenta tres a l’any, un a principis d’any sobre les seves actuacions
l’any anterior, un sobre infància i joventut i un tercer sobre tortura i immigració.
També fan estudis monogràfics, i ara passaran un molt interessant sobre les
urbanitzacions amb dèficits de serveis i estan estudiant apropar-se més a la gent i als
equips de governs, per a què quan hi hagi un problema es puguin tractar de totes les
perspectives i pot dir que a Catalunya ja hi ha un 94% d’acceptació de les seves
solucions. A més, vol posar molt d’accent al dret a la informació i explica que hi ha una
comissió al Congrés dels Diputats estudiant el tema i que ells tenen un monogràfic al
respecte que estan estudiant. Les administracions no han de caure en l’error de donar
en una informació per cobrir l’expedient i considera una vergonya com tenim
l’ordenament, quan tota Europa ja està caminant per fer efectiu aquest dret, a Espanya
i Catalunya encara tenen un termini de resolució de tres mesos a les peticions dels
ciutadans i el dret a la informació ho tenen, només, en ponència d’estudi en el
Parlament i el Congres.
Posa la sindicatura a disposició de tots i dóna les gràcies.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies, sobretot per les paraules amb les quals els
encoratjava a fer aquesta noble feina, que és fer política, encara que sigui a nivell
local, en aquesta època tan complicada i també vol destacar que ells creuen molt en el
contacte amb els vilatans i han intentat facilitar molt l’accés als vilatans a fer propostes
i a donar-los ràpides respostes, malgrat les mancances econòmiques amb què s’estan
trobant, perquè no podem oblidar que posar aquests mitjans a l’abast dels ciutadans té
un cost i l’Ajuntament d’Arenys de Munt, com molts d’altres ajuntaments, està passant
una situació complicada. Sobre el dret a la informació, diu que és un dret en què
creuen profundament i, en la mesura de les seves possibilitats, han intentat facilitar
aquesta informació als vilatans i tothom és conscient, i en aquest ple se n’ha parlat
diverses vegades, dels canvis que hi ha hagut en aquests darrers dos anys que porten
de mandat, bé, falta poc per arribar-hi, per anar facilitant i per anar apropant la
informació als vilatans. També s’ha de dir que és complicat poder-ho fer, perquè una
de les mancances que tenia l’ajuntament és que no hi havia un informàtic per poder
facilitar aquesta informació, i en el pressupost del proper any es vol dotar aquesta
plaça i poder fer estructures informàtiques per poder accedir a la informació de forma
molt més fàcil; per altra part, la web té uns quants anys de funcionament i s’haurà
d’invertir en la mateixa. La situació econòmica és la que és i no han pogut plantejar
aquestes solucions abans, perquè primer s’havia de resoldre la situació econòmica,
que ara ja s’ha resolt i a partir d’ara podem començar a afrontar nous reptes, i ells
consideren que aquest repte és molt important i hi creuen profundament. Agraeix les
paraules del Síndic en aquest sentit i diu que creuen que s’ha d’anar cap aquí, cap al
dret a la informació, a més a més, l’administració s’ha de fer molt més clara, més
transparent, i donar més informació amb els instruments de què es disposen i,
actualment, la informàtica això ho facilita molt.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que han seguit amb interès la
intervenció del Síndic, que ha dit que la democràcia té molt de futur i això a vegades
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trontolla, que es pot fer un govern molt legal i molt nefast i finalment que a ells també
els hi sembla fonamental el dret a la informació i que cal millorar en aquest sentit.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, agraeix la presència avui, del Síndic, a
la nostra vila. Creu que ens dóna aquell punt de democràcia, de formalitat i d’autoritat
que també convé que, de tant en tant, hi sigui, pel valor de la proximitat de la seva
figura i, evidentment, constatar i de reivindicar una vegada més que és imprescindible
tenir la figura del Síndic perquè és el defensor dels drets fonamentals i de les llibertats
públiques; com hem vist a l’informe, ens agradaria que no hi haguessin queixes però,
evidentment, si n’hi ha, que hi hagi la figura que les pugui resoldre. Pel que fa al dret a
la informació, aquest és un objectiu que tots busquem, però a més a més que sigui
eficaç i ràpida, amb això estem, creiem que aquest equip de govern ha començat a
donar peu a què això sigui així, esperem que continuïn en aquest sentit.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que l’ha fet reflexionar en allò que
sempre li agrada dir, que és el tema de la legalitat, de la transparència i de buscar
objectius comuns, siguin del color que siguin, diu que el PP ha intentat tirar sempre
endavant aquestes propostes, de consens, d’harmonia, de cordialitat, que a vegades
no s’aconsegueix, però ell creu que no han de pensar només en fer populismes o dir
coses que a vegades no porten enlloc. En aquest sentit, amb el que ha dit, l’ha fet
recapacitar en moltes coses, comparteix quasi bé tota la seva intervenció, si el fa
pensar, això vol dir que vol millorar, per ser més proper, i voler fer les coses millor,
millor vol dir entre tots, persones i regidors, fer un front comú, és a dir, el millor per al
poble, no el millor només pel nostre color o el nostre partit polític.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, li agraeix l’informe i, sobretot, l’entrada, ja
que està bé que algú animi a fer política, que és una bona feina. Sobre el tema de la
qualitat i no de la quantitat, comenta que és important la participació actual i ara, dóna
suport al regidor de Participació, que abans havia estat ell, dient-li que a vegades és
millor no tenir una sala plena, sinó gent interessant. Considera que fa una gran tasca i
li sap greu que alguns Síndics estiguin en qüestió des del govern de l’Estat, quan són
molt necessaris.
El Sr. Ribó diu que no ha sentit dir una cosa similar des de les institucions de l’Estat i
ara serà elegit Síndic mundial i no té la sensació que des de l’Estat no es recolzi la
seva figura, malgrat que en algunes comunitats autònomes s’ha hagut de suprimir la
figura per manca de recursos; valdria la pena tenir una xerrada sobre l’administració i
quan es va crear a Suècia l’Ombusmen era per combatre la mala administració; la Llei
d’autonomia personal és una gran llei, però al fer-la no es va tenir en compte les
situacions que podia crear, ni si es tenien recursos, i ara s’està mal administrat; per
això, quan la Generalitat va voler combatre el frau de les pensions, ha creat un gran
problema. Ells cada dia fan recomanacions, perquè encara som l’únic ordenament
europeu en el qual l’administració té 3 mesos per contestar i això, si es contesta; però
ai del pobre que es passa dels terminis en pagar a l’administració! Insisteix molt en el
dret a la informació per motivar a la gent, avui hi ha un índex molt baix de participació
en els consells escolars i, sobretot, s’ha d’escoltar, escoltar, escoltar; i recorda que, al
principi del seu mandant, la gent li agraïa només perquè els havia escoltat. Arenys de
Munt ha d’anar amb el cap ben alt i ha fet una tasca magnífica.
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El Sr. Alcalde diu que es queda amb les recomanacions, amb l’índex d’eficiència en les
respostes, que ens ha estat facilitant, i que, fins i tot, es compleix amb més rapidesa
que el mateix Síndic, o que es compleix millor que molts altres ajuntaments del
Maresme; li agreix que hagi vingut i espera que es vegin de nou aviat.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI
AUXILIAR A ARENYS DE MUNT.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu textualment:
“L'ordenança preveia dos anys de moratòria per les instal·lacions existents, aquests
dos anys acaben aquest mes de juny. Malgrat són poques les afectades, hem pensat
des del Govern que donada la situació actual es podia allargar la moratòria, per això
es proposa allargar-la un any més. És una acció més per estar al costat del l'activitat
econòmica local sense entrar en discriminacions vers els que ja compleixen la
normativa.
S'afegeix la tonalitat verda donat que també és un color relacionat amb l'arbrat. Per
tant, hi ha contemplat tons marrons i tons verds. Això no trenca l'hegemonia de les
terrasses, de fet equilibra l'hegemonia amb la varietat, fugint de la monotonia sense
ser molt divers.”
A continuació llegeix la proposta següent:
“Vist que des del 16 de juny de 2011 es troba vigent l’Ordenança reguladora de les
llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt, la qual
incorporava una Disposició transitòria per la qual les terrasses i vetlladors que no
estiguessin adaptades a la normativa d’aquesta ordenança tenien un termini de 2 anys
per fer-ho, i aquest termini finalitza el 15 de juny 2013.
Considerant les circumstàncies econòmiques actuals i que l’adaptació a la normativa
suposa una despesa per aquests establiments que en el seu dia ja van fer una inversió
quan encara no hi havia l’ordenança i alguns afectats han sol·licitat pròrroga del
termini.
Considerant que també hi ha hagut peticions orals i escrites per part d’interessats,
sol·licitant canvis en l’ordenança en el sentit de:
a) Incorporar el color verd dins dels definits al text de l’ordenança pels
tancaments de les terrasses.
b) Modificar, per a fer-ho més gran, el límit d’ocupació de la terrassa a la finca
veïna.
Tenint en compte que al Capítol II de l’ordenança es defineixen les Característiques
dels elements susceptibles de ser instal·lats o col·locats i l’article 6.a.2) fa la
determinació d’elements de vetlladors, establint que els colors de l’estructura i el
cobert han de ser llisos i continus i a escollir entre els RAL 1005, 1011, 1012, 8007,
8025 i 8011, tots ells amb una tonalitat ocre-marró; però que, tècnicament, es
considera que el color verd té una tonalitat que s’integra en el paisatge urbà de la
Riera d’Arenys de Munt.
Tenint en compte que l’article 9 del text defineix que podrà ser ocupat el tram
corresponent a la finca veïna contigua, amb un màxim de 2m, prèvia autorització
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escrita del seu titular i per a això s’ha considerat que al tenir sempre l’autorització del
veí no cal definir un màxim.
Tenint en compte, finalment, que en el transcurs d’aquests dos anys s’han pogut veure
totes les casuístiques a l’hora d’aplicar la nova ordenança a les diferents terrasses del
poble, de manera que es creu convenient proposar els canvis exposats.
La Comissió de Serveis Territorials proposa al Ple, com a òrgan competent, l’adopció
del següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de les
llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt en els tres punts
següents:
“1. En la seva Disposició Transitòria acordar una pròrroga d’1 any més, per donar
compliment a les característiques tècniques previstes respecte dels materials i colors
dels elements que composen les estructures de les terrasses. Quedant la disposició de
la següent manera:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Aquells establiments que ja tinguin concedida l’ocupació de via pública per terrasses
i/o vetlladors tindran un termini de un any, a comptar des de l’entrada en vigor de la
modificació de l’ordenança, per donar compliment a les característiques tècniques
previstes respecte dels materials i colors dels elements que composen les estructures.
2. En el CAPÍTOL II. Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats o
col·locat, a l’article 6.a.2) Vetlladors, Estructura i Cobert, ampliant els colors amb els
següents RAL: 6025 i 6029 , quedant l’article:
Article 6. Determinació d'elements
a) Terrasses i/o vetlladors:
a.2) Vetlladors: a més del descrit a l’apartat a.1, cal donar compliment a:
- Cobert: Materials permesos: Lona o tela sempre que sigui mòbil / Composició: Colors
llisos i continus / Colors: a escollir entre els següents:

3. En el CAPÍTOL III. Superfícies i ocupacions, a l’article 9 Condicions generals.
Suprimir el límit de 2m, degut a què sempre és imprescindible l’autorització del veí,
quedant l’article:
CAPÍTOL III. Superfícies i ocupacions
Article 9. Condicions generals
Podrà ser ocupat el tram corresponent a la finca veïna contigua, prèvia autorització
escrita del seu titular (que haurà de ser renovada cada cop que es renovi la llicència).”
Segon.- Que es doni publicitat d’aquest acord al BOP i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com al web municipal, durant trenta dies, per tal
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que els interessats presentin al·legacions i suggeriments. En el cas que no se’n
presenti cap, la modificació s’entendrà definitivament aprovada i es procedirà a la
publicació del text íntegre per tal que adquireixi vigència.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que s’han mirat la proposta i troben
que la modificació és correcta i dóna resposta a peticions de veïns de la riera, que el
color verd també ha estat sol·licitat i que es pugui ampliar l’amplada de les terrasses;
finalment es té en compte la circumstància econòmica i es dóna una pròrroga d’un
anys per a l’adaptació i es pregunten si serà suficient, ja que alguns peticionaris
demanen 4 anys .
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Els socialistes
entenem les circumstàncies actuals de crisis i considerem just prorrogar en un any el
poder adaptar-se a la normativa a aquells comerços o establiments que encara no ho
hagin pogut fer.
D’altra banda, ampliar dos tons de color verd ho veiem adient ja que són colors
integrats en el paisatge
I la tercera modificació entenem que sempre hi haurà una autorització del veí amb la
qual cosa les mides resta a mans dels dos interessats i no cal limitar-la. Votarem a
favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que han llegit les peticions dels titulars
de bars i restaurants i les troben adequades, així com la proposta i hi votaran a favor.
El regidor Sr. Molons diu que s’ha posat un any per buscar l’equilibri perquè alguns
bars han fet ja les adaptacions i s’ha pensat que seria suficient.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REGIDOR SR.
OLIVÁN EN ENTITATS DE LES QUALS FORMA PART L’AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde llegeix el següent text de la proposta:
“Vist que al Ple del passat dia 18/04/13 la regidora Elena Navarro i Sanchís va
presentar la seva dimissió i el senyor Félix Oliván i Mayoral ha pres possessió del
càrrec de regidor en substitució de l’anterior.
Considerant que la regidora que ha cessat en el càrrec, estava nomenada en diversos
Consells, fundacions i empreses, com a representant de l’Ajuntament i,
en compliment de l’art. 38 del Reial Decret 2568/86, pel quals s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, resulta necessari
procedir a la substitució de la mateixa en aquests organismes.
És per aquest motiu que l’alcaldia proposa al Ple la modificació dels següents
nomenaments:
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Primer.- Fer els següents nomenaments:
CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT: Félix Oliván Mayoral
FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DEL REMEI: Félix Oliván i Mayoral
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ: Félix Oliván i Mayoral
SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL ALOC SERVEIS
AMBIENTALS, SL: Félix Oliván i Mayoral
Segon.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se als regidors afectats per al
seu coneixement i als efectes oportuns, fent constar que hauran de mantenir
informada a l’alcaldia de les gestions realitzades en l’exercici de les seves
delegacions.
Tercer.- Comunicar aquests canvis així mateix, als organismes afectats per al seu
coneixement.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que és una qüestió d’organització
de l’equip de govern i ofereixen la seva col·laboració al nou regidor, diu que
s’abstindran.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que van lamentar la dimissió de la Sra.
Navarro però ara feliciten al regidor i com és un tràmit administratiu, diu que votaran a
favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, En Félix Oliván i Mayoral i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU i PP; i cinc abstencions dels regidors En
Joan Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví,
En Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC i PSC.
6. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GOVERN PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ
DE LA DELEGACIÓ I LES SUBDELEGACIONS DEL GOVERN
ESPANYOL A CATALUNYA.
El regidor Sr. Molons llegeix el següent text:
“La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia
s’ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre
país. S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la
delegació del govern espanyol a Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les
capitals de província que representen, únicament, l’autoritat d’Espanya al nostre
territori.
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge,
una eina per coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una
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fiscalització política del procés de sobirania del poble català, en aquest sentit
únicament.
Actualment, 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 democràcia.
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus
símbols i també 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.
La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar
els nostres símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la
pau social i imposant els símbols espanyols que el poble català no se sent com a
propis.
A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular
expressada pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot,
per damunt de qualsevol legalitat imposada.
La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la
declaració dels municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la
bandera espanyola a la façana dels nostres ajuntaments sent 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.
Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en perill
de la convivència ciutadana, avui en pau.
Vist que, en concret, la Subdelegació del Govern ha interposat dos recursos
contenciosos contra l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a
Catalunya impropi d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents
acords:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la supressió de la Delegació del Govern
Espanyol a Catalunya, així com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants i buides de competències.
Segon.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la
Delegació del Govern Espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra
acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics en
matèries d’interès general.
Tercer.- Demanar a la Subdelegació del Govern que retiri els dos contenciosos
interposats contra l’Ajuntament d’Arenys de Munt, respecte a la declaració del municipi
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com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la bandera espanyola a la façana
de l’ajuntament.
Quart.- Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua,
la seva cultura i els seus símbols.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, a
la Generalitat de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al
Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que espera que aquest cop no
se’n vagi el regidor del PP, perquè sinó es perdrà la meitat del ple. A continuació, diu
textualment: “En el ple del mes passat ja vam aprovar la intenció de declarar a la Sra
LLanos de Luna persona non grata em el nostre municipi.
Avui es proposa una moció per demanar la supressió de la delegació i subdelegacions
del Govern Espanyol a Catalunya.
L’argumentació es propera a l’exposició que va fer el grup d’ERC una manca de
neutralitat i poca empatia envers la voluntat del poble català per part de la Delegació
del Govern espanyol.
Però en aquesta moció es va més lluny, demanant l’anulació dels dos contenciosos
administratius que s’han posat a aquest ajuntament per no complir amb les lleis
espanyoles que obliguen a posar la bandera espanyola, i per haver declarat Arenys de
Munt territori lliure i sobirà, tot això està molt bé però no hem d’oblidar que ara per ara
estem dins d’Espanya i per tant estem supeditats a les seves lleis i a la seva poca o
nul·la tolerància a les decisions del poble català.
Està clar que aquestes intoleràncies, aquesta democràcia tant manipulada, no és el
que nosaltres volem per Catalunya, per tant amb la voluntat de servir a la ciutadania i
fer-la protagonista de les decisions que es prenen en aquest ple, que és l’òrgan
representatiu per excel·lència de la voluntat dels nostres vilatans, nosaltres recolzarem
la moció i el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’alegra que el trobés a faltar en
l’anterior ple i que ho va fer com a mesura per veure si reflexionaven tots una mica, en
general, per no intentar buscar un consens o intentar buscar un diàleg i no buscar
confrontacions, com a vegades ha escoltat ell aquí, en el Ple. Comenta que seguim
amb temes identitaris, temes populistes, diu que argumentarà el que creuen que és
l’adient. El grup del PP ja no sap com dir que no pertoquen mocions d’aquest tipus en
una administració local. Pel que fa a la moció, primerament vol comentar l’apartat on
diu que les delegacions i les subdelegacions representen únicament a Espanya. Si
Catalunya forma part d’Espanya, com a comunitat autònoma, per tant, ens
representen, malgrat no els agradi a alguns. Seguidament és diu país, quin país, sinó
comunitat autònoma i continuen dient que la Sra. Llanos de Luna judicialitza les
accions que democràticament estan duent a terme els consistoris catalans en
representació dels ciutadans i ciutadanes com expressió democràtica. En aquest
sentit, vol remarcar que la Sra. Llanos de Luna fa complir la llei, que no com fa com va
vostè, que aplica la llei com li convé, i recordar que aquesta mateixa llei que aplica
amb els ciutadans d’Arenys de Munt, quan incompleixen algunes ordenances, com per
exemple el pagament de taxes, entre d’altres, llavors la llei sí que és justa, o justa
segons l’opinió del batlle o segons li convingui. Com també es fa menció als símbols,
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quan els símbols oficials estant descrits, clarament, a la Constitució, quins són.
Seguint en l’apartat de la sobirania popular, a través de les urnes, no entén què volen
dir amb això, quans fins ara, s’han convocat eleccions i els ciutadans de l’Estat
espanyol, siguin de la comunitat que siguin, han exercit el seu dret a vot,
conseqüentment i democràticament, els ciutadans van triar el PP amb majoria
absoluta. Diu al Sr. Alcalde que ell no serà una excepció a l’hora de fer complir les
lleis. Recalca de nou que ell fa complir la llei als ciutadans i al Delegació també la fa
complir als ajuntaments. Li sorprèn que s’argumenti que estem davant d’un atac a
Catalunya, creuen que pel fet que les Delegacions facin aplicar la llei és un atac?
Llavors, el que fan amb els ciutadans d’Arenys de Munt, com es diu? Diu que
simplificarà el que diu. Drets i deures. Això és el que s’ha de tenir present. El que no
pot ser és que els ciutadans compleixin, ens donin exemple, i que les entitats locals
facin i desfacin a la seva manera. Això és el que no troba adient i coherent. Per tant, el
seu vot serà negatiu.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que no el va trobar a faltar, però que l’únic que li va
saber greu era que hi havia precs i preguntes que eren seus i que no hi era quan li van
donar la resposta. Vol dir-li que, si s’han de respectar les votacions que fan els pobles,
justament avui, el Govern espanyol ha declarat nul·la la decisió del Parlament Català
de declarar-se un poble sobirà, quan només era una declaració d’intencions, política.
Això posa de manifest aquesta poca intolerància, aquesta manera dictatorial de fer les
coses, això no és democràcia, això és imposar i no respectar res, ni la ciutadania, ni el
Parlament, ni cap òrgan de govern que surt de la voluntat del poble.
El regidor Sr. Planas diu que no es posaran mai d’acord amb els temes identitaris o
ideològics, però tots han de tenir en compte que hi ha procediments legals per canviar
el que no ens agradi, i hi ha lleis que compleixen els vilatans i hi ha lleis que han de
complir les administracions locals. Simplement és això, drets i deures.
El Sr. Alcalde diu que hi ha formacions polítiques o institucions que els agradaria que
els ajuntaments fossin simplement gestories, però resulta que no ho són, perquè
també són òrgans polítics en els quals també podem fer política. I això està avalat per
un tribunal, a Tarragona, justament en una resposta en un contenciós que ha plantejat
la Delegació del Govern per haver-se declarat lliure i sobirà, no sap si era el poble
d’Alcanar, el tribunal ha dit que els ajuntaments també són instruments polítics i que
també poden fer declaracions polítiques i com que les poden fer, no hi havia res
d’il·legal en aquesta declaració. Per tant, també podem fer política, no hem de ser una
simple gestoria. Si fóssim una gestoria, el que haurien de fer els ciutadans seria votar
quina gestoria del poble voldrien que els portes els comptes i ja està. Però voten a
persones que poden fer política. Li agrada que hagi dit que es fan discursos
populistes, perquè el seu discurs ha estat veritablement una demostració del que no és
un discurs populista, perquè ara tots tenen un exemplar clar del que no s’ha de fer.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, En Félix Oliván i Mayoral, 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
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N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon
Planas i Freixas, del grup PP.
7. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE LA REFORMA URGENT
DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA
GARANTIDA CIUTADANA.
La regidora Sra. Castillo llegeix la següent moció:
“L’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc d’exclusió
social degut a la pobresa econòmica té dos factors generadors clau: les dificultats per
accedir o bé mantenir una ocupació i les dificultats per accedir o bé mantenir un
habitatge. Es tracta d’un nou perfil de persones i famílies que s’han vist immerses en
situacions de vulnerabilitat econòmica i que poden abocar el futur dels seus fills i filles
a la pobresa i l’exclusió social.
L’enquesta de població activa (EPA) publicada el mes de gener presentava unes xifres
més que preocupants per Catalunya ja que el nombre d’aturats havia augmentat en
109.700 persones en relació a l’any anterior, situant-se la taxa de desocupació en
23’94% amb un total de 885.100 desocupats. El nombre de llars amb tots els actius
desocupats era de 266.800 i actualment hi ha 117.000 famílies sense cap ingrés.
L’última enquesta realitzada per l’EPA recentment, la del primer trimestre i a data 26
d’abril de 2013 dóna un resultat de 902.300 aturats a Catalunya i una taxa d’atur del
24’53 %. Considerem una quantitat inacceptable.
La taxa d’atur a Arenys de Munt al març de 2013 és del 15’41 % que suposen 687
persones aturades al nostre poble, xifra que considerem excessiva i de la qual ens
sentim avergonyits i altament preocupats.
L’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o famílies
que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”.
El 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció
amb la finalitat de donar suport econòmic per atendre les necessitats essencials a
persones sense recursos i mentre se les preparava per a la seva inserció o reinserció
social i laboral. Posteriorment, l’any 1997 es va donar rang de Llei al Programa.
Les reformes de la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció que ha
realitzat el Govern de la Generalitat, CiU els anys 2011 i 2012, han deixat fora d’aquest
Programa a moltes persones i famílies ja que s’han restringit les condicions per
beneficiar-se’n, s’ha limitat la permanència en el programa i s’ha condicionat la
prestació econòmica a què el Govern tingui disponibilitat pressupostària, entre altres
modificacions.
Davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari socialista va presentar el 31 de maig
de 2012 al Parlament una proposició de Llei de reforma de la Renda Mínima
d’Inserció, amb el clar objectiu de no deixar desassistit un amplíssim col·lectiu de
persones que estan patint de manera més dramàtica la política de retallades exercides
des del govern de la Generalitat. Aquesta iniciativa va rebre els vots favorables, a més
dels socialistes, del grup d’Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra
Republicana de Catalunya, Ciutadans i Solidaritat. No va prosperar pels vots contraris
del Govern de la Generalitat, Convergència i Unió i del Partit Popular.
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Professionals dels Serveis Socials, món local i entitats socials que treballen amb
persones en risc d’exclusió demanen reiteradament al Govern de Catalunya que
modifiqui la Renda Mínima d’Inserció per tal d’assegurar una rendes mínimes a les
persones sense recursos econòmics.
Per aquest motiu, el Grup parlamentari socialista ha presentat novament una
proposició de llei amb la voluntat que sigui debatuda al Ple del Parlament el més aviat
possible per tal de procedir urgentment a la reforma de la llei que permeti retornar el
caràcter de dret subjectiu i que cap persona que reuneixi els requisits per accedir es
quedi sense una prestació mínima i sense ajut en la seva inserció sociolaboral.
A més, actualment, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats bàsiques d’una
gran part de la ciutadania catalana que amb independència de la seva situació social
veuen com la manca de feina o de llar els aboca a una situació de precarietat
econòmica que els condueix cap a l’exclusió social, representants de sindicats, partits
polítics i entitats sense ànim de lucre impulsen una Iniciativa Legislativa Popular que té
per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat
de l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les
persones o famílies que es troben en situació de pobresa. Aquesta iniciativa legislativa
popular vol posar a l’agenda política i social el debat necessari al voltant d’una mínima
garantia de rendes imprescindible per minvar el risc de ruptura de la cohesió social.
Per tot això, els socialistes d’Arenys de Munt proposen al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima
d’Inserció (RMI) per tal que totes les persones aturades que avui estan sense
prestació ni recursos puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral i a la prestació
de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta prestació torni a ser un dret subjectiu
no condicionat a disponibilitat pressupostària.
Segon.- Celebrar l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre
la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de
signatures i un posterior debat i presa en consideració en el Ple del Parlament.
Tercer.- Donar el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del procés de
recollida de signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans
de comunicació locals i a les entitats socials del municipi.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “La crisi econòmica i la
destrucció d’ocupació han accelerat la manca d’ingressos, la persistència de l’atur
posa en perill la protecció econòmica de les persones sense feina per esgotament de
les prestacions i dels subsidis.
El Servei d’Ocupació de Catalunya preveu per a aquest any un increment molt alt de
persones aturades que no cobraran cap tipus de prestació.
Per tot això, la lluita contra la pobresa ha d'esdevenir una prioritat absoluta i cal crear
una Renda Garantida de Ciutadania que permeti garantir una vida digna als ciutadans i
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ciutadanes que viuen sota el llindar de la pobresa i que afavoreixi l’autonomia
personal, familiar, econòmica i social.
Des d’ERC també hem demanat al Govern que iniciï la reforma de la Llei 10/1997 de
regulació de la renda mínima d’inserció amb la clara voluntat de recuperar el seu
caràcter universal atès que la inserció de les persones amb exclusió social ha de ser la
seva principal finalitat i aquest objectiu no es pot limitar.
El nostre vot serà favorable a la moció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que la crisi econòmica i la manca de
recursos públics, unit amb una mala gestió de la renda mínima d’inserció, han estat els
problemes que han condemnat al fracàs a l’objecte de la renda mínima d’inserció i la
seva transformació en una renda de subsistència. El tripartit va desvirtuar l’objecte de
la renda mínima d’inserció multiplicant el nombre de perceptors i el govern de CIU,
amb la reforma de la renda mínima d’inserció, només ha aconseguit una major crítica
social i una mala previsió pressupostària. En el 2012 es van gastar, només en nou
mesos d’exercici, tot el pressupost previst de l’any sencer. En el context actual, en el
que les administracions públiques pateixen una disminució substancial de recursos, la
col·laboració entre públic i privat es fa més necessària que mai i en aquest sentit, el
paper que pot jugar l’empresa privada pot ser fonamental a l’hora de contractar
persones que són beneficiàries del RMI. No poden basar la lluita contra la pobresa i
l’execució social només en el model existencial com s’havia fet fins ara, sinó amb un
model amb accions i mesures de caire transversal i treballar perquè participin i
s’impliquin el nombre màxim d’agents socials. Des del PP de Catalunya hem insistit
que a Catalunya s’han d’imposar unes bases d’un nou model de renda mínima
d’inserció. Aquest nou model ha de donar resposta a l’actual situació de crisi
econòmica que ha provocat un increment de beneficiaris i sol·licitants d’aquests ajuts,
així ho hem manifestat al Parlament a la passada i en l’actual legislatura. El nou model
que reclamem ha de donar compliment a l’objectiu primordial per la qual va ser creada
i que no és un altre que el de la inserció social i laboral. El nou model ha d’aprofundir
en uns plans individuals d’inserció laboral i social en quan és una fórmula que permet
fixar un itinerari d’inserció més adient per aconseguir, sempre que sigui possible,
l’entrada al món laboral. Els fraus en la percepció, ha de fer una nova regulació que
estableixi els requisits mínims que beneficiïn els membres d’un col·lectiu en situació de
pobresa i necessitat social però alhora evitin caure en el frau. En aquest sentit, per ser
beneficiari, des del nostre punt de vista, és indispensable que la persona acrediti una
residència continuada a Catalunya, que la prestació tingui un termini màxim de
percepció, que es revisi el seu atorgament de forma anual, que la dotació sigui menor
al salari mínim interprofessional, que el beneficiari es comprometi a rebre cursos de
formació com a instrument d’inclusió social o laboral. A finals de la darrere legislatura,
el Govern, gràcies al pacte pressupostari amb el PP de Catalunya, es va comprometre
a què abans que acabés l’any 2012, s’aprovaria una nova llei. Una llei justa, solidària,
sense frau, encaminada a la inserció social i laboral, aquest ha estat un altre dels
nombrosos incompliments del Govern. Vol afegir que, actualment, hi ha diverses
propostes damunt la taula. Una provisió de llei sobre la renda mínima d’inserció
presentada, per exemple, pel PSC i el Govern, per la seva part, encara estudia
presentar el projecte de llei pactat amb el PP.
El regidor Sr. Oliván, en nom del grup CIU, diu textualment: “Cert és que l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya estableix en l'article 24.3, que "Les persones o les famílies
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que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions
que legalment s'estableixen".
També és cert que actualment existeixen un seguit d'ajudes i prestacions, de manera
que les persones en situació de pobresa o amb risc de pobresa (ja que no arriben a
l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), tenen en bona mesura uns
ingressos, atenent a les circumstàncies personals, tot i que en alguns casos són
insuficients:
• Prestacions contributives, com la de l'atur.
• Pensions no contributives, com el subsidi d'atur, el SOVI, ajuts per les
despeses de la llar.
• Renda Mínima d'Inserció. Aquesta mesura incentiva a seguir la formació i ha
d'anar lligada al Pla Individual de Reinserció (PIR).
• Prestacions derivades de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic.
• Ajuts en l'àmbit d'ensenyament: menjador, llibres, desplaçaments.
• Ajuts en l'àmbit de l'habitatge: ajuts al lloguer, prestacions d'urgència per evitar
el desnonament i execucions hipotecàries.
• Ajuts en l'àmbit de la justícia: assistència jurídica gratuïta.
• Ajuts d'urgència social: servei de teleassistència, altres que van a càrrec dels
ens locals.
• Ajuts per les persones que finalitzen el seu període d'atur: PREPARA (Estat).
• Persones amb dependència: Llei de la Dependència (Generalitat i Estat)
També hem de reflexionar, l'anàlisi cost/benefici de la implementació de la Renda
Garantida de Ciutadania és d'una gran complexitat, per una banda, per l'estimació dels
possibles beneficiaris i, per una altra, per les diferents prestacions econòmiques que
actualment existeixen. Per tant, si finalment s'aposta per l'elaboració d'una llei que
estableixi la renda garantida de ciutadania requerirà la realització d'estudis previs
necessaris i en profunditat, ja que del contrari podríem caure en el desastre que ha
sigut la Llei de dependència, que va generar expectatives i drets que després per
manca de pressupost s'han vist frustrats.
Es pot preveure que l'impacte econòmic de la implementació de la Renda Garantida
de Ciutadania seria molt gran i difícil d'assumir per la Generalitat de Catalunya, tenint
en compte la situació de crisi econòmica actual i la situació econòmica-financera de la
Generalitat.
No hem de perdre l'horitzó que donat el context de crisi econòmica, d'ordenació i
racionalització de la despesa de l'Administració, s'han d'utilitzar correctament les
ajudes socials en relació a la casuística, per tal de que es pugui oferir el millor servei
possible, ja que cada ajuda té la seva funció, i no sabem si Renda Garantida de
Ciutadania és la solució, ja que implicaria haver de redireccionar i/o suprimir
prestacions vigents.
Des del Grup de CiU, hem acordat donar suport a la moció presentada pel PSC tot i
que la situació de l'administració de la Generalitat i de les seves finances fan bastant
inviable assumir les obligacions que es derivarien de l'aprovació de la Llei de la renda
garantida de ciutadania, ja que suposa una despesa de milions d'euros dels quals no
es disposen, quedant pales que l'Estat espanyol no dotarà i el Govern de la Generalitat
per si sola no pot fer front mentre no sigui un estat independent.”
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La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP treballa per
un model social just i per això defensem el repartiment de la riquesa. Sabem, segons
fonts del Banc de Credit Suisse, que el 82% de la riquesa mundial està en mans del
9% de la població. Només el 18% de riquesa restant està en mans del 91% de la
població.
Volem viure en una societat justa on tothom, absolutament tothom i només pel fet de
néixer, tingui garantides i cobertes les necessitats bàsiques, com són l’alimentació o el
dret a l’habitatge.
Volem ser una societat on tots i totes visquem amb dignitat.
No volem viure en un sistema neoliberal, de capitalisme salvatge, que el que fa és
afavorir que els rics acumulin cada vegada més riquesa i que els pobres siguin cada
vegada més pobres.
Cal anar introduint mecanismes per repartir la riquesa, mecanismes que cal treballar
molt, i en paral·lel, cal garantir que ningú visqui per sota del llindar de la pobresa avui.
Entenem que el progrés passa per repartir i decréixer. I que és així com ens en
sortirem i canviarem el model social.
Celebrem que avui es presenti aquesta moció sobre la renda garantida de ciutadania,
tot i que alguns quan han governat i n’han tingut l’ocasió no l’han aprovat.
És per tot això que les regidores i regidors de la CUP hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo agraeix el vot positiu i explícitament als regidors de CIU, que
són els que governen, el tirar endavant la reforma de la llei, possiblement s’han comès
errors, però aquesta llei que assegura l’aliment dels infants és més important que fer
una carretera i que hi ha moltes famílies que cobren un PIRMI de 450 euros, l’any
passat cobraven 475 € i la diferència de 22 euros entre un any i l’altre poden ser tres
àpats al dia per un nen; penseu que en poc més d’un any tenim 10.000 nens a
Catalunya que no tenen tres àpats al dia, per això li agraeix el contingut i que li hagi
donat prioritat; demana poder recollir signatures en recolzament de la llei i que es
posin del seu costat.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr.
Alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran
i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, En Félix Oliván i Mayoral, En Joan
Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En
Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups CUP, CIU, ERC i
PSC; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
8. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP ERC PER LLUITAR CONTRA EL
MALBARATAMENT D’ALIMENTS, ESPECIALMENT ELS FRESCOS,
MITJANÇANT UN CONVENI AMB ELS ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Sánchez llegeix el text següent:
“Atès que l’actual situació de greu crisi econòmica que estem patint està provocant un
augment molt acusat del nombre de famílies que es troben amb greus dificultats per a
cobrir les necessitats bàsiques com són l’habitatge i l’alimentació.
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Atès que al nostre municipi tenim establiments d’alimentació que es poden trobar amb
la realitat diària d’haver de gestionar què fan amb els productes frescos (carn, peix,
ous, làctics, verdures i fruites) que no han venut, i per no disposar d’una alternativa de
caràcter social, desaprofiten alguns dels seus productes alimentaris quan encara són
aptes per al consum.
Atès que aprofitant els productes alimentaris sense valor comercial que d’altra manera
acabarien a les escombraries, podem ajudar a famílies del nostre poble que passen
per greus dificultats econòmiques.
Atès que reduint la generació de brossa orgànica estalviem en el tractament de
residus. La producció d’una tona de menjar, la seva elaboració i el seu tractament com
a residu comporta unes emissions de 1,98 tones de CO2 equivalent.
Atès que la Unió Europea s’ha marcat l’objectiu de reduir a la meitat el menjar que es
llença, treballant, entre d’altres, amb programes per la conscienciació dels
consumidors i consumidores i per augmentar el valor del menjar.
Atès que és necessari el compromís entre els establiments d’alimentació, l’Ajuntament
d’Arenys de Munt i les entitats que actualment ja col·laboren en aquestes tasques,
amb l’objectiu de poder aprofitar els aliments que poden ajudar a les famílies que
veritablement ho necessiten.
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 de Catalunya a aprovar una Llei que permeti garantir la
cobertura de les necessitats bàsiques de subsistència, entre elles, la de l’autonomia
alimentària i a vetllar per a reduir el malbaratament de menjar en les etapes de
producció i distribució d’aliments.
Segon.- Elaborar una campanya informativa adreçada als establiments d’alimentació
de la nostra vila i també als ciutadans per tal de conscienciar sobre les conseqüències
mediambientals i socials de llençar menjar que encara és apte per al consum humà.
Tercer.- Estudiar l’elaboració d’un conveni de col·laboració amb els establiments
d’alimentació de la nostra vila i amb l’Associació de botiguers i comerciants, si escau,
amb l’objectiu de garantir que els productes frescos a punt de caducar (carn, peix, ous,
làctics, verdures i fruites) arribin a les entitats d’acció social, banc d’aliments i
menjador social.
Quart.- Fer arribar aquesta acords al Govern de la Generalitat, al conjunt de grups
parlamentaris al Parlament de Catalunya i a l’Associació de botiguers i comerciants
d’Arenys de Munt –ABIC-.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Com bé heu dit, quan
parlem de malbaratament alimentari ens referim a llençar aliments que encara són
aptes per al consum humà.
_____
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Segons un estudi sobre el malbaratament d’aliments a la UE-27, es calcula que cada
any es llencen al voltant de 89 milions de tones d’aliments, la qual cosa equival a 179
kg d’aliments per càpita anuals, és a dir per persona.
Per nivells de la cadena alimentària, el menjar es malbarata de la següent manera:
- les llars són responsables del 42% del total del malbaratament
- el sector de fabricació d’aliments, del 39%
- els sector de l’alimentació al detall i a l’engròs, del 5%
- els sectors de la restauració i dels servei d’àpats, del 14%
De tot el que es llença a les llars, un 60% és evitable, i es deu principalment a la falta
de conscienciació, al desconeixement de l’ús eficient dels aliments, a les actituds
(culturals, d’infravaloració), a la manca de planificació a les compres, a temes
d’embalatge, etc.
Hi ha algunes veus que ja s’han aixecat per evitar que aquest problema continuï
creixent exponencialment al ritme que ho fa actualment.
La UE ha activat un pla amb l’objectiu d’intentar malbaratar un 50% menys de menjar
el 2025. Una de les propostes del pla és cobrar a la indústria per cada quilo de menjar
que llenci a les escombraries. Ens semblaria prou correcte.
Òbviament, si les llars en són responsables del malbaratament en un 42%, valdria la
pena que la campanya que proposeu fos adreçada també cap al consum responsable.
Es tracta d’educar o reeducar en el valor del menjar. La coneguda frase “el menjar no
es llença” seria del tot aplicable en una campanya.
Malauradament, diuen que el malbaratament es produeix en les societats més
avançades, ens preguntem quin tipus d’avançament és aquest que no pensa i no es
consciència de la pobresa d’altres països o potser fins i tot del nostre propi entorn,
sense haver d’anar gaire lluny.
Hem necessitat aquesta crisi per adonar-nos i tant de bo sapiguem rectificar.
Aquesta és una moció positiva i votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que abans d’exposar el seu
argumentari, felicita al grup ERC pel tipus de moció, que afecta directament al poble i
que pot arribar a bon port; a continuació diu que veuen amb bons ulls el que relata
aquesta moció i poder afavorir els que passen greus dificultats econòmiques, troba
que es podria afavorir i afegir un apartat en els pressupostos per compensar d’alguna
manera, sempre dins del marc legal. Torna a felicitar a ERC i diu que votarà a favor.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des del grup CiU ho
trobem una bona iniciativa ja que hi ha poblacions i ciutats que han fet convenis amb
les grans cadenes d’establiments alimentaris i comerços per tal d’aprofitar els aliments
que estan a punt de caducar i fer-los servir per fins socials.
Per tant, si es pot regular des d’una instància superior potser seria més fàcil que tots
els pobles arribéssim a acords amb els nostres comerços més propers.
El nostre vot serà afirmatiu.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Cal cobrir les
necessitats bàsiques per a tothom i l’alimentació n’és una.
Cal ser conscients dels recursos naturals que tenim.
Cal ser conscients que aquests recursos són limitats i que cal preservar-los.
Cal ser responsables. I sovint, per ser responsables, cal desobeir les lleis del mercat
que no tenen en compte les necessitats reals de les persones.
_____
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A vegades, tenim la sensació de ser en una selva on només sobreviu el més fort.
Ens sembla just racionalitzar i fer servir el sentit comú, que massa sovint es desvirtua,
amb els excedents alimentaris.
Per tot l’exposat, la CUP hi votarà a favor.”
El regidor Sr. Sánchez agraeix a tots els grups polítics que donin suport a aquesta
proposta, que en aquest cas l’ha presentat el grup ERC, però en el proper ple o en un
altre, altres partits haurien agafat aquesta iniciativa que s’està presentant en diferents
ajuntaments. També agraeix al PSC el tema de la campanya i el govern determinarà
com fer-ho, ells ofereixen la seva col·laboració i també proposa que la campanya
informativa es pugui estendre als menjadors de les escoles en els quals sobra molt de
menjar, i es podria reutilitzar; i sobre el comentari de la CUP, és cert que el mercat
domina, que es llença molta verdura fresca per no ser estètica i això s’hauria d’evitar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
9. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP CUP PER REBUTJAR EL
TANCAMENT DE LES ESCOLES I DE LÍNIES D’EDUCACIÓ INFANTIL I
DE SECUNDÀRIA.
La regidora Sra. Flores diu textualment: “Abans de res, voldria dir que la meva
intervenció la faré en lapao, llengua que a partir d'avui es parla a la Franja. Estic
segura que tothom m'entendrà, inclòs el regidor del PP, perquè de fet, tots parlem
lapao.”
A continuació llegeix la proposta de moció:
“La CUP pensem que apostar per l’educació és una inversió de futur, que sempre
dóna resultats. I no fer-ho té conseqüències. L’escola en tots els seus nivells, a banda
d’aprenentatges curriculars, i per sobre de tot, és una molt potent eina de socialització i
de construcció social i nacional.
És per això que el sistema educatiu català ha d’oferir un ensenyament de qualitat que
ha d'anar precisament en el sentit contrari a les decisions que està prenent el ministre
Wert i també el Departament d'Educació.
Així, considerem que seria més sensat que els diners públics que actualment es
destinen a rescatar bancs per pagar un deute il·legítim o a l’escola privada concertada,
doncs que es destinessin a l’educació pública. I no pas a degradar les condicions
laborals del professorat, ni efectuant acomiadaments de professorat arran de
l'augment d'hores lectives a impartir per cada professor/a docent i que provoca
directament una reducció de plantilles, a banda que s’han reduït les hores que
dediquen aquests professionals dia a dia a activitats formatives destinades a millorar la
qualitat educativa. En resum: augment d’hores presencials, augment d’alumnat per
aula i reducció de recursos humans i formatius.
Proclamar el tancament de línies i d'escoles públiques novament constata la crisi
d'identitat de la política educativa i es contradiu i s'oposa a les bones pràctiques dels i
de les mestres que cada dia trepitgen els centres educatius i garanteixen un sistema
educatiu català i de qualitat, eina de construcció nacional i de transformació i millora
social.
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El tancament d'aquestes escoles o de línies d'educació provocarà ràtios elevades en
altres escoles de l'entorn, generant impotència a l'hora d’aplicar metodologies a favor
d'una línia d'educació inclusiva, integral i al servei de la persona. Tot plegat ens porta a
una situació amb poques garanties de millora qualitativa de l’educació.
Des del grup municipal de la CUP pensem que cal defensar el sistema educatiu públic,
i especialment les escoles de nova creació que tenen projectes innovadors, amb més
inversió, més autogestió i implicació social. I cal fer-li costat perquè compti amb el
necessari prestigi social que requereix per convertir-se en l’opció majoritària per al
poble català.
En aquest sentit, cal defensar les escoles que tenen entre 15 i 20 alumnes com a
projectes pilot d'un ensenyament personalitzat i inclusiu amb metodologies
participatives i cooperatives entre l'alumnat. Són escoles que integren la participació
de les famílies, creant una sintonia i col·laboració que enriqueix el procés d'educació
dels seus fills i filles. Aquesta fita la podríem aconseguir de no patir l’espoli fiscal que
actualment està patint el Principat o en cas de tenir la nostra independència. L’estat
propi ens podria portar a aconseguir una escola de molta més qualitat i amb molts
menys costos, de no ser presoners de les polítiques neoliberals i restrictives de les
lleis educatives que han realitzat els diferents governs espanyols.
La situació actual no obstant també ve donada per una gestió no correcte dels
anteriors governs de la Generalitat en la programació, inversió i compromisos en el
món educatiu.
La manca de recursos financers de la Generalitat degut al dèficit fiscal i l'escanyament
econòmic que l'Estat espanyol està fent sobre les finances de la Generalitat provoquen
que s’hagin de fer mesures de racionalització de la despesa per garantir la
sostenibilitat del sistema i poder atendre a tot l'alumnat.
El dèficit fiscal a Catalunya és tant espectacular que quatre de cada deu euros que
paguem els catalans i catalanes no tornen. Cada dia 45 milions d'euros se’n van a
l'Estat espanyol i no tornen de cap manera a Catalunya. Una escola val 2 milions
d'euros i un hospital 45 milions. Quants en podríem fer?
Europa ha flexibilitzat el dèficit a l'Estat espanyol, aquest es queda un marge de
33.000 milions d'euros i només en deixa 1.000 a Catalunya. Si Catalunya és que
presta tots els serveis bàsics de l'estat del benestar és clar l'estratègia d'ofec de l'Estat
cap al Govern de la Generalitat
És per tot el que s’ha exposat que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular
d’Arenys de Munt proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a la comunitat educativa en les demandes per prioritzar la xarxa
pública d’educació en tots els nivells educatius.
Segon.- Proporcionar les eines i els recursos necessaris per garantir la interlocució
amb el Departament d’Educació per aconseguir que les escoles públiques no hagin de
tancar.
Tercer.- Requerir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
garanteixi l'obertura i continuïtat de les línies educatives i escoles afectades pel
possible tancament.
Quart.- Elaborar una planificació a partir de la demanda educativa en base a les
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necessitats del municipi, per traslladar-la al Departament d’Ensenyament.
Cinquè.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi l'obertura i
continuïtat de les escoles i instituts de secundària que té previst tancar, tot escoltant
els sectors socials afectats (associacions de famílies, professorat, Ajuntaments,
estudiants, sindicats) i preocupats per la decisió presa per la consellera
d'ensenyament.
Sisè.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que es faci una revisió a
fons de les línies i ràtios dels centres privats concertats, per tal que si sobren línies en
una zona o municipi, siguin aquests centres els que hagin de disminuir l'oferta, a favor
de l'ensenyament públic de qualitat com a eix vertebrador del sistema educatiu català.
Setè.- Demanar al Govern que asseguri un augment progressiu dels pressupostos
destinats a l’ensenyament, que situïn la despesa del nostre país en educació a la
mitjana europea, cosa que implica un compromís de situar la despesa d’educació en
un 6 % del PIB. De fet, la disposició final segona de l’actual Llei d’Educació, votada per
CiU i qüestionada per una majoria del professorat, obliga el Govern a incrementar
progressivament el pressupost d’Educació i, en canvi, el que s’està produint és una
reducció progressiva.
Vuitè.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en les seves
reclamacions d'un millor finançament i una flexibilització del dèficit que permeti
mantenir l'estat del benestar i per tant una qualitat òptima de l’ensenyament públic.
Novè.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern de Generalitat de Catalunya.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Avui una marea groga
ha omplert els carrers de moltes ciutats de Catalunya amb milers d’alumnes, pares,
mares i mestres, per a defensar un ensenyament de qualitat, contra les retallades i
contra la llei del ministre Wert.
Certament, els serveis públics tant d’ensenyament com de sanitat i socials, estan
patint unes retallades mai vistes fins ara. L’ofec econòmic que ens imposa l’Estat
espanyol, fa que la Generalitat no tingui recursos per a inversions.
No entraré en la polèmica sobre si anteriors governs de la Generalitat van fer bé o no
la seva gestió en el món educatiu. L’ensenyament hauria d’estar blindat davant dels
canvis polítics. Afegint aquest punt a la moció a última hora, el que fan és polititzar un
tema que, insisteixo, hauria d’estar lliure d’ideologies polítiques.
Tenim la sort de comptar amb un col·lectiu de mestres molt professionals que han tirat
endavant les escoles curs rere curs.
El tancament d’aules i d’escoles sempre és una mala notícia i no hauria d’esdevenir
mai.
Convé aplicar el rigor a l’hora d’establir criteris i actuacions com són el tancament de
centres i creiem que s’hagués hagut de fer corresponsables els municipis afectats en
la presa de decisions sobre l’oferta educativa.
El nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, agraeix els canvis que s’han introduït
a la moció a demanda del PSC i que són partidaris de l’exercici de la corresponsabilitat
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dels ens locals segons determina la LEC; per sort, a Arenys de Munt no tenim aquesta
problemàtica, però si en altres pobles la consellera Rigau a una pregunta de la CUP va
dir que no es fusionarien aquestes escoles i ara sembla que si es farà i no saben si és
un gest de cara a la ciutadania. A continuació diu textualment: “Estem totalment
d’acord en reforçar al màxim i apostar per l’ensenyament públic, i per fer un reequilibri
major en la concessió que es fa a l’escola privada-concertada que no està sent
retallada igual.
Som partidaris també de l’exercici de la corresponsabilitat dels ens locals i en el diàleg
amb la comunitat educativa, d'acord amb els articles 44, 45, 162 i 159 de la LEC, que
determina les competències dels ens locals i la seva participació en la programació
general de l'ensenyament.
Aquí haig de dir que això no està passant en aquests moments, a Arenys de Munt no
tenim aquesta problemàtica, però a pobles del Maresme sí, en concret a la capitalitat
del Maresme hi ha dos escoles que la consellera Rigau va dir que no es fusionarien i
sembla que sí ho faran. Pensem que aquí té a veure com un fet polític per intentar
quedar bé a davant la ciutadania o quelcom que no s’entén ja que són dos estaments
del mateix color polític.
El Departament d'Ensenyament va anunciar el tancament de set escoles públiques a
Catalunya per raons demogràfiques. Tenint en compte el creixement de la població
escolar de primària i secundària, sobta que es decideixi eliminar recursos públics
destinats a aquest sector de la població, especialment si són centres amb nous
projectes pedagògics en la línia de les recomanacions de la Comissió Europea.
El Departament d'Ensenyament interpreta les taxes de natalitat en els municipis
afectats per preveure una baixada de la matriculació en aquests centres. En canvi,
l'Institut Català d'Estadística, en el seu informe de 2010, Projeccions de població en
edat escolar 2021, senyala el creixement de 14.720 alumnes d'entre 6 i 11 anys, un
17%, pel 2015, i només cap al 2020 s'arribarà al seu sostre.
Segons aquesta realitat, doncs, els alumnes perdran el dret a anar a les seves escoles
per contribuir a la massificació de centres públics veïns, o bé les famílies estaran
obligades a pagar escoles privades que se'n beneficiaran.
Per una altra banda, la Comissió Europea ha publicat recentment un informe,
remarcant la necessitat d'invertir en educació i formació i afavorir un ensenyament més
adequat a l'actual realitat socioeconòmica per tal de fer front a l'actual crisi.
Els esforços necessaris per reformar els centres escolars cap aquestes noves formes
són molt importants, mentre que els centres creats més recentment, com els que es
vol tancar, ja neixen amb aquestes línies pedagògiques innovadores. El tancament
dels set centres implicaria un malbaratament dels recursos econòmics i humans ja
destinats en la línia educativa marcada per la Comissió Europea.
El Departament d'Ensenyament, tancant centres de nova creació en el seu afany
d'estalvi pressupostari, desaprofita els recursos públics ja invertits ignorant les
conseqüències econòmiques i socials de la mesura, i se situa en la línia contrària de
les polítiques educatives recomanades per la Comissió Europea.
És cert, que el descens de la natalitat és una realitat i que aquest és part de l’argument
de l’actual Consellera per tancar escoles.
Nosaltres pensem que cal considerar una qüestió tan important com els ratios i la
qualitat.
Els Socialistes sempre hem donat suport a totes les mocions referents a
l’ensenyament i la llengua que suposin una millora, sempre hem cregut i creiem en
l’ensenyament públic com eina per fer País i per reafirmar-nos com identitat.
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Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció portava preparat
un argumentari i pensava votar una cosa i a les sis de la tarda s’ha modificat la moció i
se l’ha hagut de llegir a corre-cuita, i modificarà el vot; però vol comentar que, en
aquest tema, tothom té part de culpa i s’ha de redreçar per arribar a un consens;
també vol afegir que el tema del finançament de Catalunya és millorable i en el tema
dels apartats en els quals no estan d’acord, com el d’incloure l’espoli fiscal, o que és
culpa tot de l’Estat; considera que es barregen conceptes d’acte i conseqüència i
haurien de reflexionar al respecte i diu que votarà en contra.
El regidor Sr. Molons agraeix el vots a favor. Diu que el que ha de governar sap el que
hi ha a la caixa, no vol entrar a discutir que ha passat en governs anteriors i considera
que és una moció que val la pena per mirar el tema de l’ensenyament i la Sra. Castillo
ha fet moltes referències a la Comissió Europea; però aquesta Comissió hauria
d’atendre aquestes peticions, ja que Europa ha flexibilitzat el dèficit per l’Estat
Espanyol i aquest ho hauria de fer per a les altres administracions. Quan s’està
governant, el que es voldria és inaugurar escoles o hospitals, per això considera que
s’ha de demanar recolzament a la Generalitat davant l’Estat que és de qui depèn la
flexibilització, votaran a favor perquè considera que s’ha de votar que volem uns
serveis de qualitat i que només que tinguessin menys dèficit fiscal, això es podria
aconseguir.
El Sr. Alcalde diu que ara té la paraula la Sra. Flores, però li recorda a aquesta que el
LAPAO és un dialecte que existeix en l’àmbit xinès-tibetà, parlat fonamentalment a la
Xina meridional. Per tant, potser a alguns els ha costat entendre-la.
La regidora Sra. Flores diu que la CUP donarà suport, sempre, a qualsevol
mobilització que hi hagi des de la comunitat educativa i dir que estan per un
ensenyament públic, laic i de qualitat.
La regidora Sra. Castillo diu que ells també volen que baixi el dèficit i tenir un millor
finançament i no sap si no s’ha expressat bé; a més, el que volen es que es formi bé
els infants, que són el futur, i això és tan important com qualsevol altra matèria i això
es reivindica entre administracions del mateix color.
El regidor Sr. Planas diu que el comentari que ha fet el Sr. Molons, sobre que no és el
mateix estar governant o estar a l’oposició, recorda que l’Estat espanyol també pren
decisions i és molt difícil, que també els agradaria que els nens, tots, tinguessin
ordinadors i llibres gratuïts; i pensa que s’ha de fer un nou finançament per Catalunya.
El regidor Sr. Molons diu que ell té ascendència valenciana i mallorquina i que ha
parlat una barreja d’aquests i que l’han entès perfectament.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del Sr.
Alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran
i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, En Félix Oliván i Mayoral, En Joan
Rabasseda i Ferrer, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En
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Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups CUP, CIU, ERC i
PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL:
El Sr. Alcalde diu que en la part de control, hi ha dues propostes de declaració que,
per un malentès, havien de ser propostes institucionals i de fet és com es tractaran, i,
per error, no s’han recollit així en l’ordre del dia.
10. PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT ALS
TREBALLADORS DE L’ACN, CATALUNYA RÀDIO I TV3.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, llegeix el text següent:
“La CCMA ha decidit prescindir, a partir de l’1 de maig, de la xarxa de corresponsals a
tot Catalunya. Una decisió que suposarà acabar definitivament amb un model d’èxit.
Un model que ha permès donar veu als territoris indistintament de la seva influència,
població o del seu color polític.
Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de cobertura
nacional que dia rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels mitjans locals i
informaven del fets importants de cada territori. En definitiva, creiem que se suprimirà
un dels trets diferencials de la Ràdio Nacional de Catalunya i Televisió de Catalunya.
No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes ‘freelance’, que han treballat
amb esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions
que preocupaven i afectaven més directament la ciutadania de les nostres comarques i
ciutats.
Pensem que aquesta decisió és la punta de l’iceberg d’un procés que portarà a la
reducció i a la mínima expressió els mitjans de comunicació públics catalans. És
paradoxal que el Govern proclami la necessitat que Catalunya construeixi estructures
d’Estat i prescindeixi d’una de les principals: els mitjans de comunicació públics.
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació, uns
125.000 euros anuals. El pressupost per mantenir un model plural de mitjans públics
s’ha reduït dràsticament mentre el 2012 la Generalitat va augmentar les subvencions a
grups de comunicació privats passant dels 6 als 9,4 milions d’euros.
Per altra banda, l’Agència Catalana de Notícies, també serà objecte d’un seguit de
mesures que suposaran l’acomiadament de gran part de la plantilla actual de
treballadors i treballadores. Una situació especialment greu, tenint en compte que,
actualment, ja hi ha una forta deficiència de treballadors i treballadores per poder
cobrir tot el ventall informatiu actual, fruit d’un anterior procés de reestructuració de
l’empresa i d’un procés de retallades constants des de fa dos anys.
És per tot el que s’ha exposat que presenta la següent declaració:
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores afectats pels plans
de reorganització de l’Agència Catalana de Notícies, Catalunya Ràdio i TV3, com
també defensar el sistema públic de mitjans de comunicació per garantir la llibertat i
pluralitat informativa.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu que votaran a favor, el 14 de
març ja van votar una moció amb 11 vots a favor en el mateix sentit en defensa del
sistema audiovisual català donant suport als treballadors de l’Agència Catalana de
Noticies, que hem fet tard, perquè ja n’han acomiadat set, però consideren que els
treballadors són els pilars de la societat.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que també donen el seu recolzament
als treballadors, però hi ha sous molt fora de mida que suposen un problema; diu que
no cal parlar de l’Estat propi i, com que no van estar a la Comissió, s’abstindran.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que defensen el model de comunicació
català, però fa un moment dèiem que s’havia de prioritzar l’ensenyament, en un altre
moment parlarem de la cultura, però els diners són els que són i si es toquen d’un
cantó, es treuen d’un altre; s’ha de recolzar aquest personal, al qual s’ha donat més
rellevància i s’ha de donar suport al model de telecomunicacions català.
El Sr. Alcalde diu que estan a la part de control i que, com saben, no es vota. Diu que
si els sembla bé i com que hi ha un cert consens, aprovarien la declaració amb
l’abstenció del Partit Popular. S’aprova.
11. PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER DONAR
RECOLZAMENT A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA ELS CRIMS
DEL FRANQUISME.
El Sr. Alcalde explica que desprès de llegir la proposta de declaració, es donarà la
paraula, cinc minuts (segons estableix el ROM), a dues persones, a les quals agraeix
l’assistència, un representant del Casal Argentí i un representant de la Plataforma
ciutadana de suport a la querella i desprès podran intervenir els representants dels
partits.
La regidora Sra. Vázquez, llegeix el text següent: “Al juliol de 1936 la revolta militar
encapçalada pel general Francisco Franco, va enderrocar els Governs legítims de la
República, de Catalunya i d’Euskadi i va instaurar un règim totalitari feixista basat en la
persecució i aniquilació física dels defensors de la llibertat, de la justícia social i dels
drets de les persones.
Aquest règim dictatorial va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i l'Església catòlica,
durant 40 anys mitjançant la repressió generalitzada de qualsevol crítica i de qualsevol
oposició, utilitzant la tortura de forma sistemàtica, els assassinats en cunetes i
"passejos", les condemnes a mort, o a llargues penes de presó, sentenciades per
jutges addictes al règim i disposats a aplicar les seves lleis feixistes en la més absoluta
indefensió de les persones contràries al règim. En aquest sentit, no podem oblidar el
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crim d'Estat que representà l’assassinat del President de la Generalitat Lluís
Companys, escollit democràticament.
Després de la mort de Francisco Franco, la lluita popular i la pressió internacional, va
obligar als franquistes a un canvi en les formes, tot i que aquest canvi de règim va
garantir i assegurar la impunitat a tots els que van participar i col·laborar dels crims del
franquisme.
Però trenta-cinc anys després d’aquella "transició", una jutgessa argentina porta
endavant una causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de
genocidi i crims de lesa humanitat. Delictes que ni prescriuen ni poden ser amnistiats
per cap tipus de "llei de punt final". Des d’instàncies internacionals, aquesta querella
comença a esquerdar el mur d’impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones
i organitzacions de recuperació de la memòria històrica venim combatent des de fa
anys.
Resulta, per tant, un fet d’especial rellevància en la lluita per la Justícia, per la Veritat i
per la Reparació dels danys causats als centenars de milers de víctimes del
franquisme, contra la impunitat dels responsables dels crims d’aquells que encara són
vius.
En aquest sentit no podem oblidar totes les persones arenyenques que van morir
durant la guerra ni aquells que van ser assassinats, mitjançant l’afusellament, al Camp
de la Bota, entre els quals hi ha dos regidors d’aquest ajuntament, totes les persones
del poble que van ser represaliades amb penes de presó per creure en la democràcia i
tampoc podem oblidar al regidor Joan Grassot exterminat al camp de concentració
nazi de Mauthaussen, com a conseqüència de l’exili provocat pels insurgents feixistes.
És per tot el que s’ha exposat que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular
presenta al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que es manifesti a favor de la
següent declaració:
1. Condemnar la sublevació militar feixista dirigida pel general Francisco Franco
Bahamonte el juliol del 1936, contra el Govern de la República i els Governs
Català i Basc, legalment constituïts i escollits per via democràtica.
2. Condemnar el règim dictatorial posterior que durant 40 anys va reprimir a sang i
foc tota dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les
persones i dels pobles.
3. Denunciar el paper jugat per bona part de les oligarquies agràries, industrials i
financeres, oposades a les reformes impulsades pels estaments democràtics, i
a la jerarquia de l’església catòlica, pel seu recolzament al colpisme, primer, i al
règim feixista instaurat després.
4. Adoptar les mesures necessàries per garantir als represaliats i represaliades
per la rebel·lió militar de juliol del 1936, i el terrorisme d’Estat del règim feixista,
l’exercici del seu dret a la VERITAT sobre aquell règim, per contrarestar els
intents continuats de reescriure la història que vénen realitzant els seus hereus;
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el dret a la JUSTÍCIA efectiva per tal de superar l’actual estat d’impunitat dels
responsables del crims de lesa humanitat comesos durant la guerra del 1936 al
1939 i la repressió posterior fins al 1975; i el dret a una REPARACIÓ digne i no
discriminatòria per les vulneracions causades als centenars de milers de
víctimes del franquisme; i, per acabar, el dret de la totalitat de la societat a que
s’implementin mesures de canvi sociopolítics, jurídics i institucionals com a
GARANTIA DE NO REPETICIÓ.
5. En aquesta línia de compromís, manifestar el nostre suport i adhesió a la
Querella 4591-10, del Jutjat N º 1 de Buenos Aires, República Argentina, que
porta endavant la magistrada María Servini de Cubria per delictes de genocidi i
crims contra la humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets
humans durant el Franquisme.
6. Denunciar que el règim franquista va assassinar, afusellar, al Camp de la Bota,
a l’any 1940, els regidors d’aquest Ajuntament, els senyors Joan Lleonart
Ferran i Roc Martí Huguet, així com els veïns arenyencs Josep Colomer
Torrent i Vicenç Hernandez Bayo. De la mateixa manera que no podem oblidar
que un altre regidor, el senyor Joan Grassot i Grivé va ser exterminat al camp
de concentració nazi de Mauthausen, com a conseqüència de l’exili que va
haver de realitzar per aixecament feixista.
7. Animar a la ciutadania a donar recolzament a la Querella contra els crims del
franquisme, bé personant com a querellants, aquells que van ser directament
represaliats durant el règim franquista o siguin parents dels que ho van ser, o
bé manifestant la seva denúncia de la Dictadura i la seva adhesió a la Querella
contra els seus crims i criminals.
8. No podem oblidar que el Govern Espanyol encara no ha demanat perdó al
poble català per l’assassinat del seu President, democràticament escollit, Lluís
Companys, quan el Govern Alemany i el Govern francès ja ho han fet per la
seva participació en la seva detenció. Una detecció que va portar al seu
assassinat.”
El Sr. Diego Arcos, representant del Casal Argentí a Barcelona, pren la paraula i
felicita la proposta i li sembla un doble orgull que Arenys de Munt, bressol de la
independència, tracti el tema, com argentí i com català; si la jutgessa tira endavant
aquesta querella és perquè els afectats la demanen; explica que ell va patir la
repressió i no busquen venjança sinó justícia; ell recorda que a Argentina sabia a on
vivia el torturador de la seva companya i podia haver comprar un revòlver per matar-lo,
però ell vol justícia i fins ara s’ha engarjolat als botxins, desprès a la cúpula de
l’església que li va donar recolzament i ara als civil que van estar al poder i els
argentins han creat un concepte de justícia internacional, un concepte del qual aquest
consistori es fa ressò. No es poden deixar en l’oblit les víctimes perquè així hauran
triomfat els botxins i, també així, no tornarà a passar; ja que a Bòsnia Hercegovina va
succeir; i allí els argentins estan assessorant i també en les runes de les torres
bessones; ara aquest tipus de justícia arriba a Espanya i aviat es podrà jutjar, tal i com
ha passat en altres parts i diu que el regne d’Espanya té responsabilitat i ells
comprometen la seva ajuda i també demana que conscienciï al veïnat en aquest tema.
_____
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El representant del recolzament a la querella ciutadana a Argentina pren la paraula i
pregunta per què s’ha d’anar a l’Argentina per fer la querella i no al nostre Estat, per
què al Jutge Garzón se li va prohibir investigar i se’l va destituir i immediatament la
causa va ser distribuïda als tribunals territorials, i només Granada i l’Escorial no ho van
acceptar; la resta de tribunals territorials van sobreseure els casos i ara, les tombes
s’obren il·legalment sense jutges o forenses, per tant, s’obliga als familiars a ser
il·legals. Un senyor amb doble nacionalitat argentina i espanyola que va ser portat als
4 anys d’Espanya a Argentina, va presentar la querella, recolzat per 9 associacions
argentines de dret humans, la primera cosa que es va fer, va ser comprovar si tenien
jurisdicció per portar-ho, i quan es va veure que sí, per dret internacional per delicte de
genocidi, va aparèixer una família que va denunciar que 3 germans de Lleó van ser
assassinats, i ahir s’hauria d’haver fet la vista per videoconferència l’interrogatori i ahir,
a les 8 del matí el Ministeri d’Assumptes Exteriors va enviar una nota per a què ho
impedeixi invocant un tractat d’ajuda judicial, afegint que això podria portar a una
situació molt delicada entre els dos estats i l’ambaixador argentí a Espanya, que té una
família massacrada per la dictadura argentina, va enviar una nota a la jutgessa que va
paralitzar momentàniament mentre s’estudia la capacitat de l’estat argentí per
continuar el procés. Ell manifesta que va ser un presoner polític i si a Argentina no li
deixen continuar la querella, aniran a Mèxic i consideren que el dret internacional s’ha
de respectar; a més els demanen justícia, ja que no van cometre cap delicte. L’Estat
espanyol es incapaç d’assumir les seves responsabilitats.
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, agreix la declaració en primera
persona malgrat el terrible rerefons; a continuació diu textualment: “Celebrem que es
presenti aquesta moció, que els representants del Casal Argentí estiguin al públic, i
que des de la Comissió Informativa a avui, s’hagi afegit a la part expositiva el record
als dos regidors republicans d’Arenys de Munt assassinats al Camp de la Bóta i als
dos veïns morts als camps de concentració. És públic des de fa setmanes que ERC
ha apostat per la via judicial a l’Argentina pel cas de l'expresident de la Generalitat i els
casos de 44 alcaldes d'ERC afusellats després de la Guerra Civil espanyola. Ben
segur que molts ajuntament catalans votaran mocions de suport a la causa oberta pels
tribunals argentins contra el franquisme, tal com farem avui la majoria de regidors de
l’ajuntament d’Arenys de Munt. En paraules del diputat al Congrés Joan Tardà,
aquesta querella argentina representar “agafar l'últim tren” per poder investigar i
castigar els responsables de la mort de Companys tant a l'Estat espanyol com al
francès –d'on el van deportar– i l'alemany –la Gestapo va ser qui el va detenir. La
denúncia d'ERC demana simplement investigar les sentències de mort i qui n'és el
responsable subsidiari en l'actualitat.
La jutgessa argentina María Romilda Servini, qui dirigeix des de fa tres anys una
macroinvestigació sobre els crims contra la humanitat comesos durant el franquisme,
en els últims mesos ha reactivitat aquest procés, emparant-se en la justícia universal,
de la mateixa manera que va fer la justícia espanyola amb el cas de Pinochet o el del
militar argentí Adolfo Scilingo.
Podem recordar que actualment encara hi ha nou ministres de Franco vius a l'Estat
espanyol i que la majoria van ser membres de governs que van signar penes de mort
en el tram final de la dictadura, en la primera meitat dels 70. Si no es condemna ningú
en els pròxims anys, el cas Companys “quedarà com un tema marginal” i “només per
al debat entre historiadors”.
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El President Companys és un emblema perquè va ser l'únic president elegit
democràticament que va morir assassinat. En aquest moments els advocats d’ERC
estan estudiant com personar-se en el procés, que ja han secundat més de 150
víctimes i familiars de damnificats pel franquisme i encara que sigui poc probable que
el Govern espanyol procedeixi a la detenció dels querellats, en funció de com acabi tot
plegat encara podria deixar Espanya com “l'únic refugi dels criminals” a ulls de l'esfera
internacional. En qualsevol cas, tal com ens deia Joan Tardà, “la simple petició
d'informació a l'Estat espanyol i francès sobre com van ser la detenció de Companys i
el seu consell de guerra ja seria per si mateixa un triomf”.
És clar que hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que estan al costat d’aquesta
declaració, i a continuació diu textualment: “La possibilitat de jutjar els assassinats i
recuperar o no la memòria de centenars de milers d’homes i dones enterrats a les
cunetes dels camins i als camps d’arreu d’Espanya, que van ser motivats pel règim
dictatorial, creiem que és de justícia.
Crec que hem de sentir-nos orgullosos de la lluita d’aquells que van defensar
democràticament les seves idees.
Condemnem la sublevació militar feixista, la guerra civil, els 40 anys de franquisme i
una transició no del tot resolta. Evidentment condemnem els atacs a Euskalerria, a
Catalunya i a tots els pobles d’Espanya que van sofrir també les conseqüències del
Dictador.
Els que coneixem històries molt properes, històries que per sobreviure al fet de pensar
diferent, que van haver de posar en perill la seva pròpia vida o inclús obligats a
cometre suïcidis, sentim repugnància i dolor.
Particularment, mai he sabut on vam enterrar el meu avi, però si sé quins van ser els
seus assassins, per tant, entenc perfectament el sentit d’aquesta moció.
No obstant això, penso que recordar-ho ha de servir no tan sols per fer justícia sinó
també per evitar que no torni a passar mai més.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en nom del seu grup i escoltant als
vilatans que condemnen fermament el que s’ha fet i demanen justícia per la gent que
va ser massacrada i va haver de fugir. A nivell personal diu que condemna qualsevol
tipus de violència.
El regidor Sr. Oliván, en nom del grup CIU, diu que és nét d’un camperol inculte, que
no sabia parlar, els falangistes van venir a buscar-lo, ningú sap per què, va tenir la sort
d’escapar però mai més va ser la mateixa persona, per això està totalment d’acord
amb la declaració i demana a l’Estat espanyol que demani perdó també a la gent que
malgrat escapar, no van ser persones.
El Sr. Alcalde agraeix la participació i la presència avui, aquí, dels representants de la
Plataforma de la querella i del Casal argentí, i diu que la seva presència ens honora
però també ens dignifica i dignifica aquest ple i aquest poble el que avui aprovem
aquesta declaració. Ho fa perquè s’ha de ser valent. En aquest país, fins ara només
havia estat un ajuntament d’Euskadi que va votar aquest tema i, si no ho té mal entès,
en el Principat, també el de Rubí. Aquí hem estat valents en molts altres moments i ara
també. Tots, molta gent, tenim ascendents que han patit la repressió franquista i una
repressió que la vam viure de forma: en silenci, amagada i sense fer-la evident i, el seu
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avi també. El seu avi li va explicar quan ell li va demanar i quan ja feia molts anys que
no en parlava amb ningú de la seva família. És aquest silenci el que hem de combatre,
com deia el Sr. Arcos, perquè el silenci ens mata dues vegades. S’ha dit que durant
l’època de la guerra, del 36 al 39, va haver violència, repressió per totes bandes, és
cert, però hi va haver-hi uns que van ser recompensats durant 70 anys i uns altres que
van ser silenciats durant 70 anys i això no ho podem oblidar. Perquè si ens intentem
posar en una situació d’igual a igual, violències que es van reproduir en una situació
de guerra, també hem de posar d’igual i igual el recordatori d’aquestes persones. I
aquí hi ha hagut persones que durant 70 anys no s’han pogut recordar en silenci
aquelles morts, aquells assassinats i aquelles repressions i, en canvi, uns altres van
viure durant 70 anys vivint a costa del que havien fet, a costa d’aquests delictes que
havien comès. I el que és indignant, totalment indignant, avui en dia, a l’any 2013, que
encara hi hagi una formació política en aquest país que no hagi condemnat el
franquisme i aquesta formació encara hi és i està governant a l’Estat espanyol i és per
aquest motiu que, aquí a Espanya, no es pot jutjar als assassins i als delinqüents que
van conviure amb el franquisme i és per aquest motiu que això s’ha de dir i s’ha de dir
amb la veu ben alta i clara, perquè sinó ens podem confondre i ens podem confondre
intentant amagar informació. Diu que entén que aquesta declaració s’aprova de forma
unànime excepte amb l’abstenció o vot en contra del representant del PP.
El regidor Sr. Planas diu que està d’acord amb tot i que s’abstindrà perquè li manca
informació.
El Sr. Alcalde diu que s’aprova la declaració, de forma majoritària, amb l’abstenció del
grup PP, al qual diu que ha dit coses molt grosses en la seva intervenció de forma que
el Sr. Arcos s’ha hagut de posar d’esquena per la falta de respecte que ha tingut pels
morts que hi ha hagut en aquest país.
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 91 a la 108, ambdues
incloses, des del 15/04/13 al 5/05/13:
-

Resolucions en matèria de personal: 3
Resolucions en matèria d’economia: 6
Resolucions en matèria de béns: 2
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de representació: 1
Resolucions en matèria de delegació de funcions: 1
Resolucions en matèria de padró: 1
Resolució 97, de data 22/04/2013, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost
2012.

El Sr. Alcalde diu que desprès farà una petita explicació d’aquesta liquidació del
pressupost.
Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 15/04/13 i el 5/05/13, en matèria
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de:
-

Seguretat i prevenció: 5
Gestió Urbanística i Territorial: 1

A continuació, el Sr. Alcalde explica les dades més rellevants d’aquesta liquidació:
“RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

AJUSTOS

a) operacions corrents
Drets reconeguts nets =

7.200.546,13

Obligacions reconegudes netes=

5.458.431,65

b) altres operacions no financeres
Drets reconeguts nets =

6.595,98

Obligacions reconegudes netes=
1.

TOTAL operacions no financeres (a+b)=

368.478,26
7.207.142,11

5.826.909,91
1.380.232,20

2.

Actius financers

3.

Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI =

102.456,00

240.437,30

797.069,41

7.447.579,41

6.726.435,32

-

556.632,11
721.144,09

AJUSTOS:
4.

Despeses finançades amb romanent de tresoreria=

5.

Desviacions negatives de finançament =

6.

Desviacions positives de finançament =

356.705,65
309.315,00
-

6.002,00
1.381.162,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT=

ROMAMENT DE TRESORERIA:
1.

Fons líquids

2.026.913,32

2.

Drets pendents de cobrament

2.287.523,47

- del pressupost corrent

830.375,87

- del pressupost tancat

1.345.901,66

- d'operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3.

111.291,10
-

45,16
1.292.300,53

Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

636.859,37

- del pressupost tancat

2.563,11

- d'operacions no pressupostàries
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I.

ROMANENT DE TRESOREIA TOTAL (1+2+3):

II.

Saldos de drets de dubtós cobrament

654.080,14
-

1.202,09

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III):

Comparativa:

_____

3.022.136,26
-
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180.548,71
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CONCEPTE
Drets totals pendents de cobrament a 31-desembre
Obligacions totals pendents de pagament a 31-desembre
Resultat pressupostari ajustat
Romanents de Crèdit
Compromesos
No compromesos :
saldos RC :
saldos A :
crèdits no disponibles :
crèdits disponibles :
Romanent de Tresoreria
- Dubtós cobrament
- Per a despeses amb finançament afectat
Per a despeses generals

2012

2011

2.176.277,53
639.422,48
1.381.162,74

2.226.888,52
671.106,73

2.568.072,56
304.787,86
2.263.284,70
416.823,07
14.203,72
111.123,42
1.721.134,49
3.022.136,26
-873.596,84

807.363,09

-180.548,71
1.967.990,71

1.003.078,90
434.810,24
372.552,85
71.553,60
1.332,27
0,00
299.666,98
2.444.026,91
-852.096,98
-286.688,98
1.305.240,95

Conclusions generals:
 Reducció del saldo de les operacions pendents d’aplicar respecte a l’any anterior,
havent-se aconseguit que a 31/12/12 hagi estat 0.
 La liquidació relativa al Pressupost de l’exercici 2012 s’ajusta essencialment a la
legalitat vigent.
Controls de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF) en la Liquidació del Pressupost 2012
S’ha validat el compliment de:
•

L’objectiu d’estabilitat pressupostària
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

1.329.641
18,45%

•

L’objectiu de deute públic

Règim general: (computa com a passiu el deute derivat de les PIE negatives)
Total contret

5.212.621
Saldo deute PIE a 31/12/2012

Ràtio Deute Públic

320.524

73,09%
(x<75%)

Règim de Tutela Financera de la Generalitat per l’exercici 2013: (no computa com a
passiu el deute derivat de les PIE negatives)
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Deute Viu

4.892.097

Ràtio Deute Viu

68,59%
(x<75%)

Conclusions:
− S’assoleix l’objectiu d’estabilitat
− S’assoleix l’objectiu de deute públic
Destí de la capacitat de finançament: Obligació de reduir deute:
La LOEPSF determina l’obligació de reduir deute.
El Departament d’Economia i Coneixement, en les funcions de la Tutela Financera a
Catalunya, ha publicat, en versió del passat 9 de gener de 2013, una Nota
Informativa sobre els procediment de Tutela dins del règim de la LOEPSF. En
l’apartat de Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit especifica
que:
• En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de signe positiu per un import inferior al necessari per garantir el termini de
pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, els recursos
addicionals disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari al compliment del
termini de pagament esmentat.
• Els ens locals que es puguin endeutar poden destinar el superàvit al finançament
d’inversions per reduir l’apel•lació a nou endeutament.”

D’una part, un cop descomptat el Romanent necessari per incorporar els crèdits
compromesos d’anys anteriors, es crea un Fons de Solvència per donar compliment
a l’anterior Nota Informativa i poder atendre al pagament puntual de les despeses en el
termini màxim de 30 dies.
Com a criteri per determinar d’una forma objectiva l’import necessari d’aquest fons de
solvència, s’ha tingut en compte l’informe emès pel tresorer municipal en data
18/04/13, segons el qual es recomana dotar un fons de solvència de casi 1.500.000 €.
Si al Romanent General no compromès li restem el Fons de Solvència obtenim l’import
que queda afectat pel destí determinat en l’art. 32 de la LOEPSF és de poc més de
180.000 €.
Romanent per Despeses
Generals
1.967.991

Romanent
no Compromès
1.681.448

Fons de
Solvència a constituir
1.499.590

Romanent als efectes
de l'article 32
181.858

L’Estat, en la Llei de Pressupostos per al 2013, es va comprometre a Promoure la
modificació de l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària amb la
finalitat de determinar i desenvolupar les condicions per possibilitar la destinació
finalista del superàvit pressupostari de les entitats locals.
Donada la situació especial d’aquest article 32, no derogat, però pendent de modificarse, per la resta del Romanent no utilitzat (181.858 €), es proposa la seva reserva
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mentre no es concreti el compromís del Govern Central sobre el redactat de l’article
32, donat que al no estar derogat, el nou redactat pot afectar a aquest Romanent.”
13. INFORMES SOBRE ELS ESTATS D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE 2013.
El Sr. Alcalde llegeix el següent:
“L’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) estableix que amb la periodicitat que
determini el Ple de l’Ajuntament se’n donarà compte de l’estat d’execució del
pressupost i dels moviments de la tresoreria. En concret, l’article 52 de les Bases
d’Execució del pressupost 2013 ha fixat que la periodicitat sigui trimestral.
Per part de la Intervenció municipal s’ha emès un informe en data 2 de maig, sobre
l’execució pressupostària del 1r trimestre de l’any en curs, i aquest document annexa
tota la informació de l’execució del Pressupost i del moviment de la Tresoreria, amb el
contingut establert en la Instrucció Comptable aprovada per Ordre ministerial de l’any
2004.
De les dades que conté, es té a bé ressaltar les següents, prenent com a punt de
partida el pressupost definitiu a 31 de març, que s’eleva a 6.590.000 €:
-

Veiem que el pressupost d’ingressos s’ha executat en un 65%, un % que és
elevat a causa de l’aprovació dels padrons i matrícules dels impostos i taxes
anuals. Del total dels drets reconeguts (4.300.000 €) s’ha cobrat un 29%
(1.250.000 €).

-

D’altra part, el pressupost de despeses s’ha compromès en un 33% (2.200.000
€), i les obligacions reconegudes (que representen un 17% del pressupost) han
estat abonades en la seva totalitat (havent-se realitzat pagaments per valor d’
1.100.000 €).

-

Pel que fa a l’execució d’exercicis tancats, observem que dels 124.000 € de
drets pendents de cobrar a 1 de gener, s’ha recaptat el 95%, pel que queden
pendents únicament 5.000 €; i pel que fa a les despeses, s’ha realitzat el
pagament del 100% pendent de pagar a 1 de gener, que s’elevava a 630.000
€.

-

La tresoreria municipal al llarg del 1r trimestre del 2013 ha passat d’un saldo
inicial de 2.000.000 € a un saldo a 31 de març d’ 1.700.000 €, amb una
reducció de la liquiditat en 300.000 €.

Procedeix, doncs, donar compte al Ple del contingut total de l’informe de 2 de maig
de 2013 emès per la Intervenció municipal en relació a l’execució del pressupost
durant el 1r trimestre del present exercici i els moviments de la tresoreria.”
A continuació llegeix la següent proposta:
_____
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“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 2 de maig, sobre l’execució
del pressupost municipal al llarg del 1r trimestre del 2013, en compliment del que
disposa l’art. 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i amb la periodicitat establerta en
l’article 52 de les Bases d’Execució del pressupost.
Atès que l’informe annexa tota la informació de l’execució del Pressupost i del
moviment de la Tresoreria, amb el contingut establert en la Instrucció Comptable
aprovada per Ordre ministerial de l’any 2004, i el seu contingut, que és:
-

El resum de la liquidació d’ingressos i despeses de l’exercici corrent
capítols
L’estat d’execució d’ingressos i de despeses de l’exercici corrent
aplicacions pressupostàries.
Un detall comparatiu, per trimestres, dels drets i obligacions reconegudes
com dels cobraments i dels pagaments realitzats.
L’estat d'execució d'ingressos i despeses d'exercicis tancats resumit
capítols.
I l’estat de tresoreria.

per
per
així
per

Per tot l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 2 de maig relatiu a l’execució del Pressupost i el moviment de la
Tresoreria durant el 1r trimestre del 2013, en compliment del que disposa l’art. 207 del
TRLHL i l’art. 52 de les Bases d’Execució del Pressupost.
Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
PRECS I PREGUNTES:
14. PREC DEL GRUP PP SOBRE ELS GRAFITS DE LA ZONA RAMBLA
RIERA I PENYA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El grup municipal del Partit Popular demanem si a la zona de Riera i Penya, amb
motiu de la Capital de la Sardana, es poden esborrar els grafits i fer de nous, amb
alguna cosa que tingués a veure amb la Capital de la Sardana. Fer algun tipus de
participació ciutadana, concurs per la qual motives la participació.
Prec: Demanem si estan interessats amb tirar aquesta proposta endavant.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu que és una idea a tenir en compte i
que l’estudiaran.
15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE FER UN PARC SIMILAR AL DE
FRANCESC MACIÀ DE MALGRAT DE MAR.
_____
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El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El grup municipal del Partit Popular volem traslladar a l’equip de govern la següent
proposta. La de fer un Parc, en el qual a Can Jalpí es faci una cosa similar al Parc de
Francesc Macià de Malgrat de Mar.
Aquest projecte, el Partit Popular ja el té madurat i preparat per poder dur a terme.
Però creiem que tenen que participar tots els grups polítics, per aportar i millorar un
projecte inicial. Un projecte que gaudiran tots els vilatans d’Arenys.
Pregunta: Estan disposats a debatre i iniciar aquest projecte?”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Primer, demanar al grup del PP que si té un projecte el presentin perquè el puguem
valorar.
De totes maneres entenem que el parc de Can Jalpí és d’interès paisatgístic i de
conservació de l’entorn. Ha estat pensat com un indret on la gent pot gaudir de la
natura d’una manera oberta. Per tant, creiem que des d’aquesta conceptualització no
hi entra l’opció d’ubicar-hi un parc amb les característiques del parc de Malgrat. Això
sense parlar del cost econòmic que això suposaria. Pensem que actualment existeixen
altres prioritats.”
16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA SECCIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ
CIVIL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Aquesta pregunta té un sentit, més enllà de la pròpia preocupació per la situació
d’aquesta secció local, dels seus voluntaris, dels seus drets i deures, de la seva
funcionalitat i idoneïtat de perfil, etc.
Estem d’acord que, com a voluntaris, no els podem demanar certes coses, o que
arrisquin més del necessari, perquè qui fa el que bonament pot, no estar obligat a més.
El que sí els és exigible, és que per ser voluntaris, que potser en algun moment i a
causa de la idiosincràsia del servei o emergència que estiguin atenent, hauran de
regular el trànsit en cruïlles indicats per Policia Local, exercir diverses funcions de
atenció i/o rescat que requereixin grans esforços físics, per la qual cosa han d’estar en
“Bona forma”, tant física com psicològica, ja que en altres pobles no molt llunyans, com
Blanes o Sant Fost de Camp centelles, disposen d’agrupacions locals realment
funcionals, en què s’inverteix una petita part del pressupost, però que després retorna
com benefici al poble, quan per exemple, a l’entrada i sortida del col·legi, hi ha un
voluntari o dos, per encreuament a controlar, alliberant així a les patrulles de Policia
Local, que poden dedicar aquest temps, a exercir les seves funcions, de vigilar i
resoldre possibles conflictes en el si de la nostre vida, amb la qual cosa es guanya en
productivitat.
Els voluntaris també poden ser usats com a agents de civisme a cost zero pel capítol 1
del pressupost “Nòmines”, doncs al ser voluntaris, no cobren, si no que per ser
voluntaris reben una formació especifica amb la qual ja se senten satisfets i realitzats.
A més, també donaria més presència al poble, sobretot per a la gent que no ens
interessa, com ara cert tipus de delinqüents, no per les accions que puguin emprendre
aquests voluntaris, sinó més per la sensació de veure gent uniformada i connectada a
la Policia Local. Aquestes seccions locals que en d’altres municipis del nostre entorn,
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funcionen i donen servei al ciutadà, com per exemple controlar les entrades i sortides
de col·legis, alliberant així la policia municipal, per poder exercir la seva feina sense
interrupció a cost 0, però per això han d’estar dotades de pressupost, tenir els mitjans
materials, humans i de formació adequats.
Preguntes: En quin estat es troba la secció local de protecció civil al nostre poble? Per
què no sabem si n’hi ha! O bé és de caràcter privat? Sabem si compleixen tots el
requisits? I també de quina regidoria depenen?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “El grup
de Voluntaris de Protecció Civil del nostre poble surt d’una branca de l’entitat
Voluntaris per Arenys de Munt i depèn directament de la Regidoria de Seguretat i
Prevenció. Qui els dóna les pautes a seguir, quina situació han de controlar i on s’han
col·locar, és el cap de la Policia Local.
S’ha intentat regularitzar el cos però per dificultats administratives de moment no ha
estat possible, tot i que es continua treballant per a què puguin ser inscrits oficialment
al Departament de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
Vostè diu en la seva exposició que qui fa el que bonament pot no està obligat a més i
tot seguit diu que si els és exigible...
No crec que nosaltres haguem ni puguem exigir res a unes persones que voluntària i
altruïstament ens vénen a ajudar, sobretot en dies festius, perquè els actes que es fan
organitzats per les diferents entitats del poble, del país o del propi Ajuntament siguin
més segurs per a tots.
Ans al contrari, mai els podrem agrair prou la tasca que fan i el suport a tasques de
vigilància i control, que permet també que el poble pugui gaudir de moltes activitats.
Agents de civisme a cost zero per l’entrada i sortida de les escoles? Quan a l’escola
Sobirans es va implantar el camí segur a l’escola es va intentar fer un grup d’avis o
pares i mares voluntaris que acompanyessin els nens/es en el recorregut a peu i no va
ser possible. Ningú es va voler comprometre a fer-ho tots els dies de l’any que hi ha
escola.
Per part del cos de voluntaris, com que són persones que encara la majoria estudien o
treballen, no poden assumir aquest compromís diari.
Cost zero? Ja pràcticament ho és. Quan es va formar aquest cos derivat, com dic, de
l’entitat Voluntaris per Arenys de Munt, els dos primers anys l’Ajuntament va poder fer
una aportació per comprar el primer equipament que van tenir, així com les primeres
emissores. Des de llavors, tot el material que fan servir i que han renovat se l’han
comprat ells mateixos.
Per tant, torno a dir que “exigir? Res de res. Com sempre donar-los les gràcies pel
seu suport i per la seva implicació en el tot el que des de la Regidoria se’ls demana.
Igual que hem donat i donem les gràcies a totes les persones que vénen a ajudar-nos
quan hi ha una ventada i s’han de tallar arbres, o una nevada o gran rierada i surten
amb les màquines a col·laborar o els voluntaris que vénen per ajudar a la vigilància
dels camins en les curses ciclistes, sense oblidar a la Creu Roja, Mossos d’Esquadra,
brigada i Bombers. Tots són Protecció Civil.”
17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ELS ROBATORIS A LES ESCOLES.
El regidor Sr. Planas formula la pregunta següent:
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que degut als últims robatoris que han
sofert les escoles es faci un estudi per millorar la seguretat dels edificis públics,
s’instal·lin alarmes que puguin prevenir i dissuadir possibles furts. Es reforcin les
vigilàncies de la policia amb la incorporació d’unitats canines. Ex: (Canet de Mar)
Pregunta: Quines mesures prendran degut a l’onada de robatoris que pateix el poble?
Faran instal·lacions d’alarmes per millorar els edificis públics?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Des
que va començar el repunt de robatoris s’ha reforçat el servei de nit en la mesura que
el personal del que disposem ens ho permet. També es fan controls conjunts amb els
Mossos d’Esquadra, en llocs i horaris diferents, a la carretera C-61 i a la BBV 531.
Com que darrerament en alguna urbanització del nostre municipi s’hi han produït
robatoris durant el dia, quan es pot, també es reforça el servei de matins per poder fer
aquesta vigilància.
Pel que fa a la instal·lació de les alarmes, dóna la casualitat que en un d’aquests
centres hi havia alarma i la van inutilitzar. No explicaré com per no donar més pistes. A
l’altre centre, que no n’hi ha hagut mai, ja s’ha demanat pressupost.
Respecte a les unitats canines, normalment s’utilitzen per tipus de serveis concrets
com detectar drogues, per control d’espais massificats i sobretot quan hi ha suficient
personal perquè quan hi ha una emergència en el servei no hi hagin d’anar els policies
que estan patrullant amb els gossos.
Vostè s’imagina que al nostre poble que normalment hi ha una sola patrulla, estès
l’agent amb el gos al capdamunt del poble i hi hagués una trucada que hi ha un servei
urgent? Què en fan del gos? El deixen lligat? Un veí se’n fa càrrec? Hem d’adequar
els cotxes per a què puguin portar animals?
Ara s’està treballant amb la persona que ens fa el servei de recollida d’animals per
veure si un gos dels que té recollits i que sembla que pot ser adequat, se’l pot
ensinistrar per a la detecció de substàncies estupefaents. Veurem si es pot
aconseguir.”
18. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ ES FACI UN CATÀLEG
ACTUALITZAT DELS CAMINS I CORRIOLS SENYALITZATS EN EL
NOSTRE POBLE.
La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent prec:
“Arenys de Munt està envoltat de nombrosos camins i corriols força transitats per BTT i
per caminants als qui els hi agrada la muntanya.
Atès que molts d’aquests camins estan senyalitzats només al punt d’origen.
Atès que no hi ha un recull oficial que permeti saber els itineraris que envolten el
nostre municipi, quina dificultat, desnivell i durada tenen.
Atès que considerem que seria molt bo pel nostre poble tenir una guia oficial d’aquests
itineraris, ja que afavoriria la pràctica del senderisme i seria un bon reclam turístic per
la nostra vila
Demanem a l’equip de govern que faci els possibles per fer un recull oficial dels
camins i corriols, que aquests recull inclogui mapes, dificultat de la ruta, temps
aproximat de realització i desnivell.”
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La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Existeix un recull d’itineraris per Arenys de Munt realitzat per dos coneixedors del
nostre entorn, que conté un mapa, la dificultat de les rutes i el temps de realització.
Aquest recull el trobem en el llibre de PASSEJADES A PEU PER ARENYS DE MUNT,
de Gaspar Casals i Jordi Rossell.
Aquests itineraris afavoreixen la pràctica del senderisme i s’ofereixen des de la
Central, punt d’informació turístic, a totes aquelles persones que ho demanen.
Durant dos anys s’han realitzat i s’estan realitzant una sèrie de passejades guiades,
que estan incloses en aquest recull, per tal d’ensenyar a utilitzar el llibre i fomentar les
passejades per l’entorn del nostre poble. A més s’han fet una sèrie de díptics amb
cadascun dels itineraris concrets que es poden trobar a la Central.
De totes maneres estudiarem la possibilitat d’incloure-hi aquells camins i corriols que
no hi siguin i fer-ne un recull oficial.”
19. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE EL COST DE LA NOVA TELEVISIÓ
LOCAL QUE CUP I CIU VOLEN POSAR EN MARXA.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Atès que el darrer mes d’abril van publicar una nota de premsa de l’ajuntament
informant del nou projecte de televisió per a Arenys de Munt per Internet.
Atès que la regidoria de Participació té previst aquest nou servei per a Arenys de Munt
i que, segons han explicat a la nota de premsa, serà capdavantera en innovació
tecnològica.
Vist que el poble ja va tenir anys enrere una televisió, la TAM, que malauradament no
va reeixir.
Preguntem a l’equip de govern, qui es farà càrrec de la gestió d’aquesta televisió, si
s’aprofitarà la infraestructura de Ràdio Arenys de Munt, i quin cost tindrà per al poble.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “Informo: Primer.Que la gestió d’aquest model de televisió es proposta d’una empresa anomenada
Eixtic, de la que un dels socis, que és amb el què hem mantingut tots els tractes, és
del nostre poble. Aquesta empresa és la que gestiona tot el software necessari per
poder realitzar el projecte de forma exclusiva, conjuntament amb els tècnics de
l’Ajuntament.
Segon.- Que en relació a la infraestructura de la Ràdio Arenys de Munt, l’Ajuntament té
organitzada una reunió entre totes les parts per determinar les possibles sinèrgies i
col·laboracions conjuntes i entre les mateixes, prevista pel proper dia 23 de maig.
Tercer.- Que el cost d’aquest model de televisió i de la interconnexió a les xarxes
socials i de les aplicacions mòbils associades serà de 248,00 € per notícia
enregistrada, produïda i editada. En aquest cost hi ha inclòs la generació d’aplicacions
mòbils per a facilitar l’accés a la mateixa a tots els vilatans tan del poble com de fora i
també una altre aplicació mòbil per la promoció comercial d’Arenys de Munt. Aquest
pressupost ha estat molt inferior als altres dos pressupostos obtinguts que oferien el
mateix servei. Al mateix temps també volem informar-los que el Pressupost per aquest
2013 ja preveia una partida pressupostària per aquest concepte.”
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20. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE PER QUÈ L’ENLLUMENAT PÚBLIC
ESTÀ OBERT A MITJA TARDA.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Vist que el passat 10 d’abril els fanals de la zona propera a l’Escola Sant Martí
estaven oberts en plena llum del dia, i ja era la tercera ocasió que a mitja tarda
l’enllumenat públic estava encès.
Vist que el passat 1 de maig també estaven oberts els fanals de la urbanització
Collsacreu a mitja tarda.
Atès que d’acord amb la política de l’equip de govern d’Arenys de Munt, a la nit
s’apaguen fanals per estalviar i, aleshores, no sembla massa coherent que hi hagi
fanals oberts quan encara és de dia.
Preguntem a l’equip de govern qui gestiona l’enllumenat públic al poble i a les
urbanitzacions, per què els fanals estan oberts a mitja tarda i quines mesures
correctores pensen emprendre per a què no continuï passant.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“L'enllumenat públic al municipi és gestionat pel propi ajuntament mitjançant la
contractació de serveis a dos lampistes del municipi amb l'acreditació corresponent per
treballar com a instal·ladors autoritzats i amb la direcció tècnica de l'enginyer tècnic
superior especialista en enllumenat exterior públic que està realitzant el diagnòstic de
la xarxa d'enllumenat exterior municipal, l'estudi de costos per solucionar-ne els
defectes i les oportunitats de millora energètica de les instal·lacions.
L'equip d'operaris està format per dues persones a mitja jornada distribuït entre tarda i
nit. Aquests operaris també assumeixen el telèfon de guàrdia de 24 hores, fora de la
jornada habitual, aquest telèfon està a disposició de la Policia i dels responsables del
servei. Per qualsevol urgència els vilatans es poden posar en contacte amb la Policia
Local.
En les urbanitzacions que no han estat recepcionades per l'ajuntament, el municipi
només fa el manteniment correctiu (no les inversions) i n'assumeix la compra
d'electricitat.
Respecte l'enllumenat encès a l'entorn de l'escola Sant Martí el dia 10 d'abril a la
tarda, s'informa que durant el cap de setmana i fins dilluns de les festes del Remei, es
va detectar una incidència al quadre d'enllumenat situat a la façana de l'escola Sant
Martí. Durant aquells dies es van anar fent proves per solucionar la incidència, i per fer
aquestes proves és imprescindible anar encenent i apagant l'enllumenat.
A banda de la resolució d'incidències, des de fa diverses setmanes s'estan realitzant
per part dels operaris revisions de les instal·lacions d'enllumenat que suposen la
successiva encesa i apagada de l'enllumenat. Durant la setmana del 8 al 12 d'abril es
van efectuar revisions a 10 quadres d'enllumenat.
4 d’aquests quadres il·luminen l'entorn de l'escola Sant Martí, així doncs és normal que
els vilatans poguessin veure enceses les faroles durant alguns d'aquests dies, degut a
que l'horari habitual dels treballadors del servei d'enllumenat és de tarda.
Respecte l'enllumenat de la urbanització de Collsacreu encès el dia 1 de maig a mitja
tarda :
En primer lloc constatar que l'Ajuntament d'Arenys de Munt no és el titular d’aquesta
instal·lació d'enllumenat exterior sinó que ho és l'entitat de conservació de la
urbanització. I això continuarà essent així fins que la urbanització faci les inversions
necessàries per tal d’adequar el seu enllumenat a la normativa corresponent. De tota
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manera, dins els compromisos entre la urbanització i l'Ajuntament, el municipi es fa
càrrec del manteniment correctiu i la factura elèctrica.
L'encesa de l'enllumenat de la urbanització Collsacreu el dia 1 de maig per la tarda no
era motivat per treballs del servei d'enllumenat. Quan des del servei es va detectar la
incidència el dia 2, es va comprovar que els dos quadres elèctrics que proporcionen
aquest servei estaven en correcte funcionament. Es va comprovar la programació
horària i es va constatar que ambdós rellotges anaven a l'hora i que l'horari de
funcionament era el correcte.
El que si és va detectar és que la porta del quadre de control estava oberta, i es té
constància que aquest quadre va ser manipulat per part del lampista de la pròpia
urbanització.
Del dia 1 ençà, s'ha tornat a contactar amb els responsables de la urbanització per tal
que procedeixin a establir els mecanismes de control d'accés al quadre de
comandament de l'enllumenat. A més, ens hem posat en contacte amb el lampista de
la urbanització per tal que ens avisi cada vegada que fa proves o arregla alguna
incidència per tal de saber-ho i poder informar en el cas que ens truquin. Des de la
urbanització ens han fet saber que estan realitzant diversos treballs d’arranjament per
tal de tenir-ho tot en correcte estat i és per això que les faroles s’han pogut veure
obertes durant el dia.
Aprofitem la qüestió per recordar a tots els vilatans que qualsevol incidència
relacionada amb l'enllumenat la poden fer arribar a l'OAV o a la Policia Local, al mateix
temps que agraïm a totes aquelles persones que han anat cursant avisos d'incidències
i que han permès millorar el servei.
També vull fer esment que ni durant el dia 10 d'abril, ni durant el dia 1 de maig, es va
rebre cap avís sobre enllumenat encès ni a la Policia Local, ni a les Oficines d'Atenció
de la Vila, que són els canals a través dels quals es canalitzen les incidències sobre
l'enllumenat al corresponent equip de servei o de guàrdia. La incidència de l'1 de maig
va ser detectada per mitjans propis de l'ajuntament i es va solucionar el dia 2. Si la
preocupació del seu grup és que no es produeixi una despesa energètica supèrflua li
preguem que utilitzi les vies abans descrites, avís a la Policia Local o al servei
d'atenció a la vila per tal d'activar el servei o l'equip de guàrdia, enlloc d'esperar a
passar la incidència a través d’una pregunta al ple, o fer-ho públic via Facebook o
Twitter, ja que aquests mecanismes són molt poc eficients pel que fa a activar una
ràpida solució de la incidència.”
21. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE EL RETARD EN RESPONDRE LES
INSTÀNCIES QUE ELS VEÏNS PRESENTEN A L’AJUNTAMENT.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Atès que d’acord amb el procediment administratiu qualsevol instància registrada a
l’ajuntament hauria de tenir una resposta en el termini d’un mes.
Vist que actualment, en algunes ocasions, els terminis en què es responen instàncies
presentades per veïns i veïnes, i també per aquest grup municipal, triguen mesos i
mesos en obtenir una resposta.
Preguntem a l’equip de govern quantes instàncies han registrat i han respost durant el
primer trimestre 2013, el termini mitjà de resposta, i si pensen emprendre alguna
mesura per respectar el termini màxim d’un mes per a què les instàncies tinguin
resposta oficial.”
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El Sr. Alcalde diu textualment: “En primer lloc aclarir que no totes les instàncies tenen
un mes per a ser respostes, així, l’art. 42 de la Llei 30/92, reguladora del règim jurídic i
del procediment administratiu comú determina:
“2. El termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa serà el fixat per
la norma reguladora del corresponent procediment. Aquest termini no podrà excedir de
sis mesos tret que una norma amb rang de Llei estableixi un de major o així vingui
previst en la normativa comunitària europea.
3. Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest
serà de tres mesos”.
A continuació s’adjunta un quadre dels procediments més comuns, els seus terminis
de resolució, efectes de la manca de resolució expressa i l’òrgan al qual pertoca dins
l’Ajuntament:

_____

DENOMINACIÓ DEL
PROCEDIMENT

TERMINI MÀXIM
PER RESOLDRE

EFECTES DE LA FALTA DE
RESOLUCIÓ EXPRESSA

ÒRGAN QUE
RESOL

Llicència obra major

2 mesos

Estimatori (excepte si les obres són
il·legals)

Junta de Govern
Local (JGL)

Llicència obra menor

1 mes

Estimatori (excepte si les obres són
il·legals)

Regidor
Urbanisme

Devolució fiances

1 mes

Estimatori i meritament interessos

Alcaldia

Sol·licitud modificació Pla
General iniciativa privada

2 mesos

Desestimatori

Ple

Ajornament o fraccionament del
pagament de preus públics

2 mesos

Estimatori

Alcaldia

Exempció de pagament de
preus públics

3 mesos

Desestimatori

Alcaldia

Devolució de l'import abonat per
preus públics

3 mesos

Desestimatori

Alcaldia

Ocupació via pública (guals,
cadires, parades mercat,
obres...)

3 mesos

Desestimatori

Alcaldia o
regidor delegat

Concessió nínxols i traspassos

3 mesos

Desestimatori

Alcalde

Al·legacions a multes

3 mesos

Desestimatori

Regidora
Prevenció

Informe urbanístic sobre
activitats

20 dies hàbils

Estimatori

Regidor
Urbanisme

Llicència ambiental

6 mesos

Desestimatori

Junta Govern

Llicència recreativa i

6 mesos

Desestimatori

Junta Govern
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espectacles
Instàncies en general

3 mesos

Estimatori (excepte si suposen
atorgament de drets sobre béns o
serveis)

Alcaldia

Factures

30 dies

Generen interessos si no s’abonen
en termini

Alcaldia

Recurs de reposició

1 mes

Desestimatori

Alcaldia

Petició expedients per Jutjats

20 dies hàbils

Responsabilitat per retards

Alcaldia

Per tant, no es pot afirmar, tal com vostès fan en la seva pregunta, que el termini per
respondre una instància sigui, de forma general, inferior a un mes, sinó que tot depèn
del procediment.
I vistos els terminis i els procediments, els hi hem de dir que, amb alguna possible
excepció no detectada, des que va constituir-se aquest Govern, al juny del 2011, s’han
complert tots els terminis establerts en les respostes a instàncies. Tal com hem pogut
comprovar amb la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya, que ha valorat molt
positivament que el fet que els hi responem totes les instàncies i es faci en un termini
inferior al que ells mateixos tenen i molt inferior a la resta d’ajuntaments del Maresme i
del país.
Vostès haurien de concretar en les seves preguntes a quin tipus d’instància s’estan
referint o, millor encara, quina instància en concret vostès consideren que no s’ha
acomplert els terminis previstos.
En qualsevol cas, el transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i
notificar la resolució es podrà suspendre en els següents casos:
• Quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències i
l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris, pel temps que
intervingui entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment pel
destinatari, o, en defecte d'això, el transcurs del termini concedit, tot això sense
perjudici del previst en l'article 71 de la citada Llei.
• Quan hagin de sol·licitar-se informes que siguin preceptius i determinants del
contingut de la resolució a òrgan de la mateixa o diferent Administració, pel temps que
intervingui entre la petició, que haurà de comunicar-se als interessats, i la recepció de
l'informe, que igualment haurà de ser comunicada als mateixos. Aquest termini de
suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos.
• Quan hagin de realitzar-se proves tècniques o anàlisis contradictòries proposats pels
interessats, durant el temps necessari per a la incorporació dels resultats a l'expedient.
Respecte a la segona part de la pregunta: En el primer trimestre del 2013 es van
registrar l’entrada de 1418 documents adreçats a l’Ajuntament i es van registrar de
sortida 571, s’ha d’explicar que, la majoria d’aquestes d’entrades, encara es troben
dins el termini de resposta legal, malgrat que moltes es responen dins el mes; però
s’ha d’observar que:
- Un percentatge superior al 30% dels registres d’entrada corresponen a factures
i aquestes no es responen, sinó que s’abonen.
- Un 10% són notificacions d’altres administracions (Generalitat, Diputació) que
no requereixen de resposta específica.
_____
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Recordar, per altra part, que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, segons un estudi realitzat
per la Diputació de Barcelona en el qual, desprès de determinar que la ràtio normal de
treballadors municipals de la província per cada 1000 habitants està entre 8 i 24,
conclou que l’Ajuntament té 7,2 treballadors per cada mil habitants, la qual cosa fa que
el promig sigui extraordinàriament baix, de fet estem per sota del mínim dels municipis
estudiats i, a això, s’ha d’afegir aquells treballadors que no realitzen la jornada
completa per diverses causes, fent que la càrrega de treball sigui molt important. Tot i
això, i malgrat la reducció important de personal a la plantilla de l’Ajuntament, s’està
treballant amb la màxima eficiència ja que s’estan realitzant totes les tasques que es
feien temps enrere o, fins i tot, més.
Finalment, recordar que:
- Hi ha hagut alguns intents d’entrada d’instàncies massius amb la intenció de
col·lapsar l’administració, tot i que els motius d’aquestes instàncies no estaven
determinats en els procediments establerts, fet que permeten una possible
resposta dilatada en el temps, si és que es decideix donar, que la voluntat
d’aquest Govern es donar-la, sempre i quan les possibilitats del servei ho
permetin.
- També s’ha de tenir en compte que en aquest passat mes de març, hem tingut
dos dilluns festius i és el dia en el qual es reuneix al Junta de Govern Local i
resol de forma majoritària les peticions de veïns, la qual cosa ha produït
l’acumulació d’instàncies.
Insistir en què, aquest Govern, està responent totes les instàncies no només dins dels
terminis establerts, sinó amb molta més rapidesa del que seria preceptiu, fet que ho
evidència la seva pròpia pregunta, ja que amb un petit endarreriment, tot i estar dins
dels terminis, planteja que algun vilatà se’ls hi hagi pogut adreçar davant l’estranyesa
d’una resposta no tant ràpida com s’estava acostumat.”
El Sr. Alcalde diu que el Síndic els ha felicitat pel temps de resposta de l’Ajuntament.
La regidora Sra. Vila diu que ella no ha escoltat això.
El Sr. Alcalde diu que desprès es queixaran si li demanen educació i respecte en el
debat de l’odre del dia del Ple.
22. PREC DEL GRUP PSC SOBRE LA PUBLICACIÓ I EXPOSICIÓ PÚBLICA
DE LES ANALÍTIQUES PREVENTIVES DE L’AIGUA EN ELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que el Decret 352/2004, de 27 de juliol, estableix les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC de
29/07/2004) classifica els sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit
de retorn com a instal·lacions d’alt risc.
Atès que el mateix Decret 352/2004 i també el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
defineixen les operacions de manteniment i desinfecció periòdiques que s’han de
realitzar a les instal·lacions per tal de prevenir la proliferació i la propagació del bacteri
responsable de la malaltia.
_____
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Vist que és d’obligatorietat municipal fer les revisions i les operacions de manteniment i
els tractaments de prevenció, tant si és personal del propi ajuntament o d’empreses
externes.
Preguem a l’equip de govern:
.- Que faci públiques i exposi en lloc visible els resultats de dites analítiques i controls
que segons la normativa exposada cal complir.
.- Que indiqui la periodicitat en que s’estan fent.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “Normativa aplicable:
Decret 352/2004 i també el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, defineixen les
operacions de manteniment i desinfecció periòdiques que s’han de realitzar a les
instal·lacions per tal de prevenir la proliferació i la propagació del bacteri responsable
de la malaltia
Informo: Primer.- Que les instal·lacions susceptibles d’aquestes revisions que siguin a
càrrec de l’Ajuntament d’Arenys de Munt són els poliesportius.
Segon.- Que la periodicitat en què s’estan fent les actuacions, d’acord amb una
empresa especialista externa contractada, és la següent:
- Control diari de la temperatura de la caldera.
- Control del clor total i del clor lliure: setmanalment.
- Buidatge del circuit intern d’aigua: cada 15 dies.
- Xoc tèrmic (aigua a tota la instal·lació a més de 70 ºC): un cop al mes.
- Neteja profunda de les instal·lacions: un cop l’any.
- Analítiques efectuades per una empresa externa: 1 cop l’any.
Tercer.- Que cada instal·lació disposa del seu propi llibre de registres i les seves
analítiques, així com els certificats de revisió, les quals es poden consultar a demanda
dels interessats.”
23. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA QUANTITAT RECAPTADA PER
L’ORDENANÇA NÚMERO 30 EN EL PRÉSTEC DE MOBILIARI A
ENTITATS I RESULTAT DELS SEUS OBJECTIUS.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Pregunta sobre la quantitat recaptada per l’Ordenança número 30 en el préstec de
mobiliari a entitats i resultat dels seus objectius.
Atès que ja fa un temps, el govern municipal va decidir que entrés en vigor
l’Ordenança fiscal número 30 per la qual fan pagar una taxa pel mobiliari prestat a les
entitats.
Atès que la justificació donada era perquè es valorés el mobiliari, sense tenir en
compte altres fórmules.
Atès que alhora existeix una fiança per tipologies i quantitats.
Preguntem a l’equip de govern:
• Quina quantitat han recaptat des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança?
• Què han solucionat amb aquesta recaptació i com s’han invertit aquests diners
del poble?
• Quina valoració fan sobre la causa justificada, és a dir, sobre la pedagogia feta
servir perquè es valori l’ús del mobiliari.”

_____
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La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “L’any
2012 es van recaptar 188,00 €.
D’aquesta recaptació de l’any 2012, 6 peticions han estat de particulars i 8 d’entitats
registrades al registre de l’ajuntament.
L’any 2013, fins el 26 d’abril, s’han recaptat 764,00 €.
De la recaptació, fins ara, 9 han estat de entitats i 2 de particulars.
Hem de tenir en compte que l’any 2012, quan va entrar en vigor l’ordenança i per tal
de que les entitats anessin assumint que s’hauria de pagar per fer servir el material de
l’ajuntament, l’equip de govern va decidir que fins l’1 d’octubre no l’aplicaríem a les
entitats, a més de que les peticions formulades abans d’aquest dia tampoc entrarien
en el pagament.
A la pregunta de què hem solucionat i en què hem invertit els diner recaptats, de
moment no hem comprat res més ja que degut a l’increment d’actes que es fan i que
molt sovint coincideix més d’un acte en un sol dia, el maig passat, l’Ajuntament va
comprar 30 taules de resina i 300 cadires, per poder tenir més material i no haver de
demanar-lo a altres ajuntaments, estalviant així els costos de transport. El cost
d’aquesta inversió va ser de 6.124,20 €, per tant, encara manca recaptar 5.172,20 €
per cobrir aquesta despesa. Hem de tenir en compte que l’esperit de la taxa no és fer
negoci si no fer sostenible el servei.
El fet d’aplicar l’ordenança, implica que ara quan es demana material, hem notat que
les entitats són més responsables i es demana la quantitat realment necessària.
La valoració que en fem des de l’ajuntament és molt positiva. Tant des de la regidoria
de Participació, com des de la d’Obres i Serveis, per part dels regidors hem mantingut
trobades amb les entitats, sobretot amb les Bredes, per tal de comentar i poder millorar
aquesta ordenança. I hem pogut constatar que la majoria han fet seu l’esperit de
col·laborar en què sigui el més acurat possible la demanda de material.
El treball d’aquestes postes en comú es veurà reflectit aquests dies en l’exposició
pública de les ordenances fiscals per l’any 2014 on hi ha hagut canvis en el preu de
l’entarimat i en la retenció de les fiances.”
24. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES MESURES DE SEGURETAT
APLICADES ALS CENTRES EDUCATIUS ARRAN DELS DARRERS
ROBATORIS.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que el passat dia 19 de març l’Escola Sant Martí, situada al centre de la nostra
vila, va patir un robatori on també es varen produir algunes destrosses.
Atès que entre els dies 8 i 9 d’abril l’Escola Sobirans va patir també un robatori on es
varen emportar equips informàtics i diners en efectiu sense concretar.
Vist que sembla que hi ha una especial predilecció per part dels lladres d’entrar i
saquejar les nostres escoles, quedant únicament l’Institut Domènech Perramon que
esperem no sigui objecte d’aquests fets
Atès que darrerament s’estan produint massa actes delictius d’aquest tipus al nostre
poble, comentats en plens anteriors.
Atès que hi ha qui valora la possibilitat d’eliminar part del cos de Policia Local ja que
es considera que no són necessaris, encara que som el cinquè municipi del Maresme
en extensió, amb una orografia molt complicada plena de boscos, amb moltes
urbanitzacions i cases aïllades.
_____
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Preguntem a l’equip de govern:
1r.- Si arran del primer robatori es varen prendre mesures especials per tal de què allò
que es va produir a Sant Martí no succeís a Sobirans, fet que vistos els resultats no ha
tingut gens d’èxit.
2n.- Quins són i amb quina periodicitat es revisen els sistemes de seguretat dels
nostres centres educatius. Si es trobaven en ordre correcte tant els Sant Martí com
Sobirans.
3r.- Davant aquesta onada de robatoris diversos que estem patint en el conjunt de la
vila, si s’ha replantejat la reducció o ampliació de la plantilla de la Policia Local.
Si la resposta és negativa, si s’estan estudiant noves estratègies de prevenció, control
i vigilància no només als centres educatius i equipaments municipals, sinó també a la
resta del poble.”
La regidora Sra. Flores diu textualment: “La resposta ja l'ha donat la Sra. Carreras;
només afegir que l'alarma és un sistema de seguretat més però no infalible perquè en
el cas de l'escola Sobirans es va inutilitzar. En el cas de l'escola Sobirans, fou el
Departament d'Ensenyament qui la va col·locar i l'Ajuntament en fa el manteniment
correcte. A l'escola Sant Martí no hi ha alarma, hem demanat un pressupost i s'està
estudiant.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Per
part d’aquest Govern no s’ha plantejat reduir la plantilla de la Policia Local. No podem
crear noves places, però tampoc les volem reduir.”
25. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’EXPLOTACIÓ DELS TERRENYS
QUE HI HA AL VOLTANT DEL NOU PAVELLÓ DE CAN ZARIQUEY.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que es va construir el nou pavelló a la zona de Can Zariquiey, contemplant
inicialment la perspectiva de mancomunar-ho amb les poblacions veïnes d’Arenys de
Mar i Canet de Mar i inaugurat a l’agost del 2009 amb tots els entrebancs que s’han
generat i dels quals encara ens resta rebre la subvenció dels 816.000 Euros
Atès que es va fer un avantprojecte de desenvolupament de pistes de pàdel a l’any
2010 en el sector B5 de Roals i un plec de clàusules per un contracte de concessió,
incloent un certificat de concessió emès per la Junta de Govern Local.
Atès que la idea era que una empresa concessionària s’encarregués, apart de la
gestió parcial del nou pavelló, de la construcció i explotació de quatre pistes de pàdel,
vestidors i un negoci de restauració, segons l’avant-projecte preparat pels serveis
tècnics de l’Ajuntament al juny de 2010.
Atès que en aquella documentació s’establia una licitació de 380.800 Euros més I.V.A.
amb un termini d’explotació de vint-i-cinc anys.
Vist que no s’ha portat a terme aquesta concessió i que la situació econòmica tant del
poble com dels diferents actors possiblement interessats ha variat considerablement.
Preguntem a l’equip de govern:
1r.- Si s’han presentat empreses o particulars interessats/interessades en
desenvolupar aquesta explotació després del 2010 i fins la data actual.
2n.- En cas afirmatiu, i vist que de moment no hi ha moviment que faci pensar que
s’estiguin iniciant obres, quins han estat els motius per desestimar les propostes.
_____
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3r.- En cas negatiu, si des de l’equip de govern s’ha plantejat la possibilitat de
modificar l’avantprojecte per tal de poder fer-lo atractiu.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “Primer.- Que des de
l’inici de la legislatura actual s’han interessat per l’estat d’aquest concurs un total de 6
empreses, però en cap moment han presentat un projecte ferm ni han mostrat un
interès real en poder dur a terme aquesta explotació.
Segon.- Que la regidoria de Participació, vist que hi ha interès per algunes empreses,
tot i que aquest no sigui ferm, considera viable el projecte, adaptant-lo a la realitat
econòmica actual per fer-lo més atractiu, i està treballant en l’elaboració del plec tècnic
per a la construcció d’un mínim de 6 pistes de pàdel, aprofitant les instal·lacions del
pavelló de Can Zariquei tenint en compte l’ús actual que se’n fa del mateix.”
26. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Rabasseda agraeix a la regidora Sra. Vázquez la resposta que ha donat sobre
l’enllumenat i pensen que es bo debatre-ho al Ple perquè així tothom pot saber perquè
els llums estan encesos i els mecanismes que tenen per comunicar-ho, a través de
l’OAV i de la Policia Local. Diu que han de celebrar que tenen un mitjà, que no hi ha
res senzill i tots ho saben.
La regidora Sra. Castillo diu, en relació al prec sobre les analítiques de l’aigua, diu que
ha entès que s’han fet els controls als pavellons esportius, però no ha respost la
pregunta del que passa amb la piscina municipal i el regidor Sr. Galceran diu que sí
que es fa quan funciona la piscina.
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 trenta minuts del dia esmentat al
començament, de la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.

_____

