AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 11/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint-i-cinc de setembre de dos
mil tretze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
extraordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i
Ferrer, els tinents d’alcalde N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i
N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep
Sánchez i Camps, En Fèlix Oliván i Mayoral, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travessa i En
Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez
i Muñoz-Torrero.
No assisteix, per estar atenent una emergència a la via pública, el tinent d’alcalde
N’Alfons Molons i Antius.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA
25/07/13.
S’aprova per unanimitat dels assistents, amb una esmena presentada per la regidora
Sra. Castillo, al punt 12 PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA
AL CLUB ESPORTIU D’ARENYS DE MUNT, pàg. 24, que és la següent:
On diu:
“La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que potser s’haurien de posar
espelmes per a què toqui la loteria i els diners tornin a l’Ajuntament; el PSC no està
d’acord a donar aquest ajut extraordinari, però com que sap que s’aprovarà pels altres
grups, diu que s’abstindran.”
Ha de dir:
“L’esport de base i l’esport “amateur” sempre és i serà pels socialistes una de les
seves prioritats, ajudar-los amb recursos, amb logística, publicitat, tot allò que estigui al
nostre abast ho hem fet i ho continuarem fent.
Avui es presenta a Ple una modificació de crèdits per tal d’atorgar 10.000 € a l’hoquei
d’Arenys de Munt.
Els socialistes no tenim cap problema a donar-los, cap ni un, sempre que la resta
d’entitats esportives del nostre poble hi estiguin d’acord.
No ens consta que vostès hagin preguntat ni informat a la resta d’entitats.
Entitats esportives i la resta d’entitats. Ens preguntem, per què a uns sí i als altres no?

No tenen necessitats les fèmines de Futbol-Sala perquè sigui visible la grandíssima
tasca que estan fent? Nosaltres pensem que sí, que s’ho mereixen igual, i els de la
petanca? I el patinatge?
Hi ha una majoria d’entitats al poble que han demanat molts menys diners i vostès no
paren de posar-hi pegues, encara no han cobrat una mísera subvenció.
Amb el cor, de debò que els donaríem, amb el cap no podem fer-ho.”
S’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA
7/09/13.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb dues esmenes presentades pel regidor Sr. Jiménez, una al respecte de la
intervenció del regidor Sr. Rabasseda, pàgina 3, abans de la votació:
On diu:
“.../...En definitiva, el que volen és implementar projectes pel bé comú d’Arenys de
Munt amb una altra manera de governar, el govern sortint ha fet coses ben fetes i ho
han dit; .../...”
Ha de dir:
“En definitiva, el que volen és implementar projectes pel bé comú d’Arenys de Munt
amb una altra manera de governar, el govern sortint ha fet coses ben fetes i ho hem
dit, ho hem reconegut sempre que ha convingut, el tema de l'endreça econòmica i
l'estalvi de l'Ajuntament. .../...”
I una altra esmena del Sr. Jiménez és en què es faci constar l’incident de l’entrega de
la vara i la medalla que quedaria:
On diu:
“La presidenta de la Mesa d’Edat entrega al nou Alcalde la vara i la medalla
representatives del seu càrrec, a continuació, el Sr. Rabasseda pren la paraula i diu:”
Ha de dir:
“La presidenta de la mesa d’edat, Sra. Castillo, demana a l’anterior Alcalde, Sr.
Jiménez, que entregui la vara i la medalla al nou i davant la negativa d’aquest, ella els
lliura al nou Alcalde, Sr. Rabasseda. A continuació, el Sr. Rabasseda pren la paraula
.../...”
I amb una esmena del Sr. Alcalde, per tal que es copiï tota la fórmula emprada en el
jurament o promesa.
On diu: “Per imperatiu legal, sí prometo.”
Ha de dir:
“Per imperatiu legal, sí prometo, essent conscient que el dipositari de la sobirania és el
poble d’Arenys de Munt, poble al que continuaré servint amb totes les energies, tenint
molt presents els valors de la justícia social i l’honradesa, i en el context d'aquest
horitzó nacional que tenim a tocar."
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA
16/09/13.

S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta d’acord següent:
“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012, que inclouen tant els
referents a l’Ajuntament com els de la societat municipal Gestió Urbanística i Serveis
Arenys de Munt S.A. (GUSAM), es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de
Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 18 de juliol de 2013.
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província del 5 d’agost,
pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Vist que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), l’Alcaldia presidència proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2012, integrats pels següents estats bàsics:
A) Relatius a l’Ajuntament d‘Arenys de Munt:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 16.406.974,69 €, i un passiu
del mateix import.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 1.551.708,73 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de
7.447.579,41, unes obligacions reconegudes netes de 6.726.435,32 i un resultat
pressupostari ajustat de 1.381.162,74 €.
Així mateix, els drets pendents de cobrament de l’exercici a 31 de desembre eren de
830.375,87 € i les obligacions pendents de pagar de 636.859,37 €.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 2.026.913,32 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 1.967.990,72 € i un romanent de tresoreria afectat a
despeses de 180.547,70 €.
B) Relatius a la Societat municipal GUSAM SA:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici el total del seu Actiu s’eleva a 5.581.910,78 €
al igual que el seu Passiu.
- Compte de Pèrdues i Guanys: en tancar l’exercici dóna un resultat de 56.865,23 €.
Segon.- Aprovar definitivament
l’Ajuntament, que és la següent:

la

documentació

complementària

relativa

a

- Acta d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables, acompanyada dels corresponents
certificats bancaris, amb una existència final en tancar l’exercici de 2.026.913,32 €.
Tercer.- Acordar que el resultat de l’exercici anterior, que és de 55.229,55 €, sigui
traspassat del compte 120 - RESULTATS DE L’EXERCICI ANTERIOR al compte 100 PATRIMONI.

Quart.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina
l’article 212.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que els resultats d’aquest exercici
tots els van conèixer a la Comissió de Comptes, diu que són bons i que cal destacar la
reducció de despesa que va donar un major marge de maniobra al pressupost, per
això s’ha de donar les gràcies a l’anterior govern; també assenyala que hi ha hagut
una manca d’inversió que ha millorat els números globals i això és una bona gestió;
per altra part, també s’ha complert les ratis d’estabilitat.
Comenta que GUSAM SA també ha donat un saldo positiu i té beneficis, malgrat no
haver-se aplicat a amortitzacions, però en qualsevol cas, seria positiu.
També comenta que s’ha reduït el deute de manera progressiva i que hi ha un
romanent positiu de 180.000 euros per tal de fer inversions i l’actual equip de govern
ho vol encarar a l’obra de la Riera.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que per ells era prioritari reduir el deute
existent, han llegit l’informe d’Intervenció de millora i reducció del mateix i sobre
l’estalvi que s’ha produït i vist que es compleix amb la llei, votaran a favor.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “El Compte General
constitueix un instrument bàsic per evidenciar la gestió realitzada a l'Ajuntament en els
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, durant tot un exercici, i el seu
tancament mostra si aquesta gestió ha estat ben feta, o no, en tot l'ampli espectre en
el qual es treballa des del consistori.
També permet tenir un control de l’ús i el destí dels fons públics.
En definitiva, esdevé un mecanisme de control important, tant en la seva part de
participació ciutadana, com d'informació i com de transparència. O sigui, és un
instrument fonamental per l'exercici màxim de control democràtic de la globalitat de la
gestió a l'ajuntament.
I de l'anàlisi del compte general es poden extreure moltes dades i molta informació del
tipus de gestió que s'ha estat realitzant durant tot un any.
És cert que estem parlant d'un tràmit administratiu, però aquest tràmit administratiu
implica moltes més coses que una simple aprovació.
De l'anàlisi del compte General podem extreure la informació més a l'engròs i podem
veure que el Balanç de situació reflecteix un actiu i un passiu de 16.406.974,69 euros,
tal com s'ha dit en l'exposició de la proposta. Aquesta és una xifra que ha tingut un
augment respecte a l'exercici anterior de 81.780,18 euros. Per tant, en un any d'una
important crisi econòmica, no només per al poble d'Arenys de Munt sinó per a tot
l'entorn, en què tot està tenint una contracció i una reducció important, la gestió del
Govern anterior a l'actual, va permetre incrementar el volum d'operacions municipals el de tots els arenyencs - en 81.780,18 euros.
També podem veure que el resultat de l'exercici dóna un estalvi de 1.551.708,73
euros. Un import molt superior als 55.229,55 euros d'estalvi de l'exercici del 2011. Tot i
que és una xifra similar a l'estalvi de l'any 2010 que va ser d'1.830.476,88 euros, tot i
que era una xifra “engrossida” per les subvencions rebudes dels Fons Estatal per a
l'Ocupació i Sostenibilitat Local.

Per tant, estem parlant que, sense cap subvenció especialíssima com aquesta del
FEOSL, només amb la gestió municipal realitzada pel govern anterior a l'actual tripartit
- o gràcies a la bona gestió municipal realitzada pel Govern anterior - es va aconseguir
un estalvi d'1.551.708,73 euros. Una xifra gens menyspreable i gens insignificant.
També podem destacar que els fons propis de l'ajuntament, de l'any passat a aquest,
s'han incrementat en 834.166,08 euros, passant de la xifra de 9.295.088,68 euros de
l'any 2011 a 10.129.254,76 euros de l'any 2012. Per tant, s'han incrementat els fons
propis de l'Ajuntament també d'una forma considerable.
Una altra dada a destacar, les despeses de funcionament dels serveis. De l'any 2011 a
l'any 2012, s'ha produït una reducció en aquestes despeses en 976.863,20 euros, una
reducció de les despeses d'un 15,56%, passant de 6.276.113,99 euros, del 2011, a
5.299.250,73 euros, del 2012, gairebé una reducció de despeses de funcionament dels
serveis municipals d'1.000.000 euros d'un any per l'altre.
I de la totalitat de despeses de l'ajuntament s'ha produït una rebaixa d'un any per l'altre
de 898.895,26 euros, una reducció del 13%, passant dels 6.925.796,70 euros, de l'any
2011, als 6.026.901,44 euros del 2012.
Aquestes dades posen de manifest, clarament, l'intens treball i la bona gestió global,
de tots els regidors, del govern anterior, i també de tot l'equip de l'ajuntament, inclòs el
gerent, per aconseguir redreçar una situació que portava a l'ajuntament a la fallida
econòmica i a ser intervinguts per la Sindicatura.
Aquests ajustos realitzats durant els anys 2011 i 2012 eren totalment necessaris
perquè, de no haver-se fet, actualment tindríem una situació de l'ajuntament caòtica.
Però potser ens hauríem estalviat una moció de censura.
Mai es poden fer les coses de forma diferent i que vagin bé, perquè, els de sempre,
volen que continuïn les dinàmiques de tota la vida i que res canviï.
Una altra dada que també s'ha de dir, és que, tot i estar en un moment de profunda
crisi econòmica de les institucions, el govern anterior va aconseguir augmentar la xifra
rebuda d'altres institucions per transferències i subvencions, en l'import de 73.535,94
euros, passant dels 538.560,96 euros del 2011 als 612.096,90 euros rebuts durant el
2012.
Respecte al Compte de Resultats, presenta un resultat positiu que és degut, aquest
cop, a un important increment en els ingressos de la gestió ordinària (+350.000 €) i per
transferències corrents (+400.000 €) així com per la reducció de les despeses de
funcionament dels serveis (-980.000 €). Mentre les despeses en global es van reduir
un 13% els ingressos van augmentar un 9%.
La gestió de Tresoreria feta durant l’any va permetre atendre els pagaments de
l’Ajuntament amb regularitat i en compliment generalitzat del termini de pagament de
40 dies, vigent durant l’exercici del 2012. Aquest any 2013 el termini de pagament és
de 30 dies.
Tot i això, la Tresoreria es trobava, i encara es troba, en una situació delicada,
d’ajustat equilibri, com a conseqüència del lent ritme en el cobrament dels drets
reconeguts, tant corrents, com provinents d’exercicis tancats, fruit de l’actual situació
econòmica. Com també es trobava delicada per l'important esforç de gestió i
planificació fet per poder pagar tot el deute a proveïdors, rebut del mandat anterior.
També té una incidència negativa en la Tresoreria la incertesa que produeix no saber
quan es rebran els cobraments de les subvencions atorgades a l’Ajuntament. No es
cap secret que la Generalitat no està pagant els seus deutes amb el compromís que
tots hauríem d'esperar, a diferència del que ha fet l'Ajuntament d'Arenys de Munt, i
això afecta de forma important a la gestió econòmica municipal, encara que a ulls
forans pugui semblar que no tingui gaire repercussió. Evidentment, no té repercussió si
es gestiona bé l'economia municipal.
Per tant, s’ha de seguir treballant perquè el rati de solvència a curt termini millori, i una
forma d’aconseguir-ho és, bàsicament, pressupostant els ingressos amb un criteri de
caixa i no de meritament, tal com nosaltres vam fer pel pressupost 2013 i esperem - i
desitgem - que aquesta dinàmica no canviï amb el nou govern.

Substituir el criteri de caixa pel de meritament significaria condemnar l'ajuntament a
incrementar el seu deute amb proveïdors, tornant a la situació convulsa i crispada de
finals del 2010 i principis del 2011, d'això ja ningú se'n recorda.
També portaria a incrementar els interessos de demora, uns interessos que no els
cobren els petits empresaris d'Arenys de Munt, sinó que els cobren les grans
corporacions i les grans empreses foranies, que són les que tenen els departaments
administratius preparats per fer pagar a la bona gent dels pobles, allò que els seus
mals dirigents no saben gestionar.
Aquesta xifra d'interessos de demora actualment és 0. El Govern anterior a la moció
de censura vam aconseguir reduir aquesta xifra, que és una despesa totalment
supèrflua, d'uns 60.000 euros, que és el que s'estava pagant en mandats anteriors, a
ara, que actualment, és 0.
Respecte a l'estalvi net aconseguit durant l'exercici 2012 aquest ha estat de 1.282.260
euros, un 18% dels ingressos ordinaris.
La doctrina assenyala que aquesta magnitud hauria de rondar entre el 5% i el 10%
dels ingressos ordinaris, aquí ha estat superior per poder reconduir la situació trobada.
L’estalvi net al 2011 representava un 10,29 %. Per tant, aquest 2012 es va incrementar
l'estalvi net en import i percentualment.
Respecte al deute viu a finals del 2012, la xifra era de 5.040.042 euros amb un rati
d'endeutament del 73,09% sobre els ingressos ordinaris. Actualment, i des de fa dos
anys, el rati legal màxim permès és del 75%, qualsevol nova operació de crèdit que
signifiqués sobrepassar-lo requerirà l’autorització per l’òrgan de tutela corresponent,
amb aquest cas la Generalitat.
El 75% és el rati màxim permès per endeutaments i nosaltres vam tancar l'exercici del
2012 amb un 73,09%. Una barrera molt fina, una frontera molt estreta, que vam
aconseguir no sobrepassar. Aquesta fina barrera que no vam sobrepassar, i que
d'haver-ho fet hauria comportat passar a ser tutelats des de fora, determina moltes de
les gestions que s'han realitzat en aquest ajuntament durant gairebé dos anys. I s'ha
fet amb la màxima responsabilitat, el màxim rigor i la màxima determinació per evitar la
vergonya de tots els vilatans d'haver de passar a ser tutelats per la Generalitat, per la
mala gestió i la irresponsabilitat de polítics anteriors.
Pel que respecte al resultat ajustat aquest seria d'1.354.696,11 € per a l'exercici del
2012 quan el resultat ajustat de l'exercici del 2011 va ser de 831.833,77 €, un import
força inferior.
Si comparem el Romanent Total obtingut al 2012, que ha estat de 3.022.136,26 euros,
amb el de l’any 2011, que va ser de 2.444.026,91 €, veiem que ha augmentat en
gairebé 600.000 euros.
No obstant això, si comparem el Romanent de tresoreria general que és més reduït,
aquest també ha augmentat en un import similar, havent passat de 1.210.205,74 €, al
2011, a 1.967.990,70 € al 2012.
Però s'ha de dir que, una vegada descomptat el Romanent necessari per incorporar
els crèdits compromesos d'anys anteriors, s'ha de crear un Fons de Solvència per
donar compliment a la nota informativa sobre el procediment de Tutela dins del Règim
de la LOEPSF (Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera), i
per poder atendre el pagament puntual de les despeses en el termini màxim de 30
dies, que és el termini màxim establert per aquest any 2013 (com ja he dit abans).
Com a criteri, per determinar d'una forma objectiva l'import necessari d'aquest fons de
solvència, es va tenir en compte l'informe emès pel tresorer municipal en data
18/04/2013, segons el qual es recomanava dotar un fons de solvència de gairebé
1.500.000 euros, concretament 1.499.590 euros.
Si al Romanent General no compromès li restem el Fons de Solvència, obtenim
l'import que quedava disponible per despeses generals a gastar en aquest 2013, que
era de 181.858 euros.

Per tant, d'un Romanent de tresoreria general d'1.967.990 euros, que és un import
comptable, ens acabava quedant disponibles 181.858 euros. Aquesta és la xifra que
realment ens quedava a la butxaca per poder gastar. Molts ens deuen molts diners,
però nosaltres només tenim això a la butxaca i és amb això que tenim a la butxaca que
hem d'anar a comprar. Això s'anomena 'disponibilitat de tresoreria'.
Nosaltres sempre hem considerat que era totalment necessari i imprescindible introduir
el concepte de 'disponibilitat de tresoreria' en la gestió econòmica municipal, ja que és
la variable que ens evita incrementar l'endeutament públic.
És d'acceptació general que els estats comptables tradicionals, que conformen els
comptes anuals, no són suficients a l'hora de proporcionar tota la informació
necessària per a jutjar la gestió des d'una perspectiva àmplia. És per aquest motiu
que es reconeix que aquests estats estan necessitats d'un complement imprescindible
que serveixi per a explicar com es va arribar a la situació estàtica que ens mostra el
balanç.
Aquest complement ho proporcionen uns estats comptables que recullin, degudament
classificats, els fluxos financers produïts en el desenvolupament en l'activitat de
circulació econòmica realitzada, doncs en cas contrari no s’informaria per una banda
de les variables del model comptable, per altra banda, necessàries per a justificar la
variació soferta pels fons disponibles.
A poc a poc, va sent necessari incorporar, a la informació que es disposa de la gestió
municipal, la liquiditat de l'empresa i la seva evolució, que és el concepte de
disponibilitat de tresoreria, ja que la utilització dels conceptes econòmics tradicionals
de l'administració pública no només són insuficients, sinó que són totalment
enganyosos i són els que ens han portat a la situació de greu crisi econòmica actual.
És en aquest sentit que nosaltres vam introduir aquest concepte, li vam donar tota la
importància que havia de tenir i ens ha permès resoldre molts dels problemes
econòmics que ens vam trobar.
Per responsabilitat i per compromís amb tots els veïns d'Arenys de Munt, els hi
demanaríem que continuïn valorant amb la seva importància el criteri de disponibilitat
de tresoreria.
També per conèixer més la realitat de l’execució del pressupost 2.012, cal tenir en
compte una circumstància especial que, també, afecta al Resultat final i que voldria
destacar: al final del 2012 no ha quedat cap operació pendent d’aplicar (imputables al
compte 413) per despeses del 2012. Per tant, totes les operacions imputables a
l'exercici del 2012 han estat comptabilitzades en aquest mateix exercici, sense que
s'hagi hagut de fer cap ajustament. Havent-se aconseguit que a 31/12/12 l’import del
compte 413 hagi estat 0. Fet que feia força temps que no es produïa en aquest
ajuntament.
També voldria destacar que al llarg de l’exercici del 2012, l’Ajuntament ha atorgat
subvencions a diferents Entitats d'Arenys de Munt, en citaré les d’import superior a 600
euros, i són les següents:
672,00
AMPA SOBIRANS
2.410,76
ARENYS AMB EL POBLE SAHARAUI
950,00
ASSOCIACIO ESPORTIVA MUNTANYENCS DE LA VILA
920,64
CATECOLONIES SANT MARTI
1.102,53
CÀRITAS PARROQUIAL
2,352,10
CENTRE D' ESPORTS ARENYS DE MUNT SECCIÓ HOQUEI
797,89
CENTRE MORAL - ACTIVITATS SECCIO CINEMA EN CATALA
913,31
CENTRE MORAL - ACTIVITATS NADAL AL CENTRE
605,99
CLUB DE PETANCA SANT MARTÍ
1.499,37
CLUB FUTBOL SALA ARENYS DE MUNT
621,00
CORAL DEL REMEI
697,49
ESCOLA PER LA PAU AMB EL SAHARA
809,00
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I m'agradaria destacar-ho perquè, sembla ser que un dels arguments per dur a terme
una moció de censura, que ningú ha entès, era els problemes amb les subvencions a
entitats. Doncs aquí es pot veure que durant l'any 2012, i segons el sistema que es va
començar a aplicar aquell mateix any, de subvencions a entitats se’n van donar, fins a
20.000 euros, i que el repartiment va ser força just.
Una altra cosa és que s'hagi volgut buscar defectes i aquests defectes s'hagin volgut
maximitzar per part d'algun grups polítics que avui estant governant.
Destacar també que la millora i el sanejament de la situació econòmica de l'ajuntament
no s'entendria sense un treball intens realitzat al que és la plantilla laboral i funcionarial
del consistori. A finals del 2012, el nombre mig de personal contractat era de 68
treballadors: 45 funcionaris i 23 empleats laborals –entre els quals s’hi incloïen 5
treballadors de Plans d’Ocupació, tot i que només van treballar a l’Ajuntament el primer
semestre de l’any - i 1 càrrec de personal eventual de confiança –contractat per
resolució d’alcaldia 188/11 de 31/08/11, amb efectes a partir d’1 de setembre-, quan,
de l’1 de gener a l’11 de juny del 2011, hi havien 2 càrrecs electes amb dedicació
exclusiva -un d’ells l’Alcalde-. Durant el període que va de l'11 de juny del 2011 fins al
7 de setembre del 2013, a l'ajuntament no hi ha hagut cap càrrec electe amb dedicació
exclusiva, ni parcial. Fet que encara destaca més tota la feina realitzada en la millora
de la gestió global de l'Ajuntament. Tot això s'ha pogut fer sense haver de tenir polítics
cobrant dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament
També vull parlar dels terminis legals per la presentació de documents, perquè aquest
ha estat un altra gran triomf del govern anterior a la moció de censura. Des de l'inici
d'aquell Govern, en el que nosaltres hi érem, una premissa màxima que vàrem tenir
era la del compliment dels terminis legals en la presentació dels documents econòmics
de l'Ajuntament. No era només per complir la llei, que també, sinó perquè significava
dotar-nos d'una qüestió d'ordre, de planificació, de sistematització, d'elaboració de
documents i de presentació a la ciutadania, així com als grups polítics de l'oposició.
Això també és un exercici màxim de democràcia: complir amb allò que s'ha de complir.
Però també és un exercici de bona gestió.
El Govern anterior va complir sempre. En el tancament del Compte General de
l'exercici 2011 vàrem complir. De la mateixa manera que ho teníem tot a punt per
complir amb el tancament de l'exercici del 2012.
El tancament del compte General s'ha de presentar a Ple abans de l'1 d'octubre i s'ha
de presentar a la Sindicatura abans del 15 d'octubre. Nosaltres vam complir. Feia
molts anys que no es complia. En els mandats anteriors no s'havia complert.
Esperem que aquest compliment d'aquest dos darrers anys no sigui un parèntesi de
bona gestió i que no es retorni, en un futur proper, a la mala praxis de mandats
anteriors. Que el nostre esforç hagi servit per marcar una nova dinàmica d'aquest
ajuntament i demanem que se segueixi.
També hem de parlar de GUSAM. Aquest 2012 GUSAM ha tancat amb un benefici de
56.865,23 euros, feia molts anys que GUSAM no tancava amb benefici, nosaltres
diríem que mai havia tingut un benefici com aquest, abans GUSAM havia de rebre
subvencions que sortien de la butxaca de tots els arenyencs. Ara té beneficis.
Esperem que no només continuïn igual sinó que els incrementin. Seria important pel
poble, com ho és la millora en els serveis que presta, respecte a com es prestaven
abans.
Però potser també voldrà dir que es continua amb la municipalització de serveis.
La Intervenció de l'Ajuntament en el seu informe conclou: que s’han seguit les Bases
d’Execució del Pressupost, així com el que disposen els articles 208 al 212 del TRLHL
i la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). També ha destacat que
s'han assolit els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, recollits en
l’informe sobre els Controls de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera. Finalment, ha informat favorablement i també ha informat que
la liquidació del Pressupost de l'exercici 2012 s'ajusta a la legalitat vigent.

Aquests resultats presentats pel consell d'administració de qualsevol empresa, rebria
un llarg aplaudiment per part dels integrants d'aquesta empresa. També rebrien el
màxim suport i, a més, la garantia de continuïtat en la gestió.
Aquí a Arenys de Munt som diferents, una molt bona gestió que ens du a uns molts
bons resultats econòmics, amb la màxima claredat i la màxima informació, duu a
aquells qui ho realitzen a què els facin fora i que s'hi posin uns altres que només
'diuen' que volen fer-ho millor. Però que omple el futur d'incerteses i de dubtes.
Esperem que la seva ànsia de poder no els porti a cometre errors, perquè els que els
pagaran seran els vilatans d'Arenys de Munt.
Votarem a favor.”
El Sr. Alcalde diu que en el primer Ple d’aquest nou equip de govern es va dir que la
voluntat era reduir el temps del Ple, per això només es llegeixen els acords de les
propostes; evidentment, la primera intervenció és lliure i comenta al regidor que podia
haver llegit sencer tot l’expedient, per això li agraeix l’esforç de síntesi.
El regidor Sr. Sánchez diu que ell ha començat la intervenció donant les gràcies a
l’anterior govern i part del regidors d’aquell govern encara ara són al govern; a més,
respecte a les seves voluntats, explica que properament es publicarà un pla d’actuació
del mandat, en el qual la CUP no ha volgut participar. Diu que ells volen remarcar que
han fet l’estalvi reduint llums o deixant de netejar carrers i considera que així qualsevol
fa estalvi. Respon que continuaran amb el criteri de caixa pel pressupost i ara s’està
estudiant com millorar l’eficiència de tresoreria, finalment ells tenen els seus objectius i
en el cas d’aquest govern és urbanitzar la Riera i això no donarà un resultat
extraordinari al pressupost però l’objectiu és donar serveis.
I respecte a la gestió anterior, diu que hi ha coses que no estan correctes, com la
Capital de la Sardana, que no hi havia una comptabilitat clara i que repassats els
números han vist que ara l’Ajuntament hi haurà de posar molts diners; també han vist
que el gerent cobrava més que tots els regidors junts, que hi havia una despesa per
pagar a una secretària de l’alcalde, que és una despesa sumptuària i que al mes de
juny es van decidir canviar els mobles del despatx de l’Alcalde per un valor de 5.000
euros.
El regidor Sr. Jiménez diu que ells han volgut explicar, amb la seva intervenció, el
compte d’una forma detallada i pensa que la democràcia ha d’arribar aquí sense que
es faci ironia al respecte; sobre el govern anterior, sempre han parlat de tots i també
va per CIU i s’ha fet un esforç conjunt, i respecte a què s’ha deixat de fer el
manteniment de carrers, això ho portava el grup que esta ara governant amb ERC.
També obvien que el rati màxim d’endeutament s’havia de reduir per sota del 75% i
finalment va quedar al 73% i això es una barrera molt fina i l’esforç s’havia de fer per
qui estigués al govern, fos qui fos, a no ser que es volgués que l’Ajuntament el
gestionés una altra administració a través d’una intervenció. Respecte de la Capital de
la Sardana, fins que hi van ser, hi havia diners a la caixa. També s’havien de fer més
esforços per al finançament i ells s’estimaven aquesta capital, i tenien persones que
podien ajudar en aquest finançament i comprarien les làmines, però ara, el nou govern
ha d’optar per posar ganes o reduir despeses i insisteix que hi havia diners al marxar;
respecte als mobles troba ridícul que ho digui, ja que això forma part d’una
remodelació de l’Ajuntament, que va començar per la planta baixa i els tècnics van
decidir dignificar l’alcaldia i la quantitat del despatx només era per posar un tauler, i
posar cortines, a més també s’ha modificat la secretaria i segurament va costar més
que l’alcaldia. Dóna les gràcies a CIU per l’esforç comú i els reconeixen en la part que
els pertoca.
El Sr. Alcalde diu que el demòcrata que ha presidit el Ple li ha donat dos minuts més
de marge en la resposta sense dir res.

La regidora Sra. Carrera, en nom del grup CIU, li dóna les gràcies al Sr Jiménez per
haver dit que els hi agraeixen la feina, però també ha dit que la regidoria de vies
públiques la portava CIU i el problema de la neteja era seu; i diu que la CUP tenia un
pla de xoc per estalviar i en els dos mesos que no han estat al govern, no s’ha fet
absolutament res als carrers, i es fàcil donar la culpa a la brigada; a més, per intentar
quadrar pressupost és molt fàcil dir que uns ho han fet bé i que els que portaven les
altres regidories ho feien malament, no volen entrar més en el tema i pensa que
haurien de tenir-ho clar, amb tota la informació recopilada, perquè va entrar en la
moció de censura.
El regidor Sr. Jiménez diu que ho tenen molt clar ara i recorda que el qui ha dit que els
carrers estaven bruts ha estat el Sr. Sánchez i ell només han explicat quina era la
regidoria que la portava.
El regidor Sr. Sánchez demana al Sr. Jiménez que per lleialtat institucional li passin els
telèfons dels particulars i empresaris que poden fer donacions per la Capital de la
Sardana, i li diu que també sap que no hi havia diners per fer els actes, tampoc no hi
havia transparència, no hi havia números clars i ells ho faran i els presentaran a la
ciutadania. A més, explica que amb CIU s’ha pactat la neteja de carrers perquè en el
govern anterior no es va fer res en els últims dos mesos.
El Sr. Alcalde comenta que tots estan d’acord en l’estalvi del govern anterior, que eren
set i ara tres continuen; que l’eficiència és prestar el mateix serveis a menor cost, una
altra cosa és la retallada. Si només mengem una vegada al dia no som eficients,
l’eficiència és canviar filets per ous i menjar tres vegades; i això és igual quan es
retalla enllumenat, i comenta que, respecte als polítics sense sou, aquest Alcalde
cobrarà el mateix que el del govern anterior, i si l’anterior no cobrava nòmina, aquest
tampoc i faran dietes per assistència com feien els regidors de la CUP, i això que els
canvis ho decideixin els tècnics no és correcte, ja que hi ha una AD firmada per
l’Alcalde i explica que això es va intentar aturar quan van arribar al govern per
destinar-ho a altres serveis i no es va poder.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
5. PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ CREADA PER LA
MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ.
La regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, diu:
“És voluntat d’aquest equip de govern, desencallar la gestió de l’aula durant aquest
darrer trimestre de l’any.
Demà tindrà una reunió amb la gerent de GUSAM per tal de valorar l’encomana del
servei d’aula cultural.
La setmana vinent també tenen reunió amb la Sra. Montserrat Cotet dels Serveis
Territorials d’Ensenyament.
I molt properament convocarem la comissió per tal de tirar endavant els objectius.
Valorar aspectes econòmics derivats de la fluctuació d’alumnes en la matriculació dels
cursos.
A continuació llegeix la part dispositiva de la proposta següent:
“En data 14/04/11 es va crear pel Ple de l’Ajuntament el servei de formació de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, el qual s’havia de gestionar directament per l’empresa
municipal GUSAM SA.

En data 13/06/13 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la creació d’una comissió per la
modificació d’aquest servei, la qual es va constituir i començar els seus treballs el dia
4/07/13.
En la reunió celebrada en data 29/07/13, a la vista que la tasca encarregada pel Ple no
estava finalitzada, es va acordar pels membres de la comissió suspendre el treball de
la comissió durant el mes d’agost i demanar una pròrroga per tal de finalitzar la
modificació del servei.
Considerant que és el Ple l’òrgan competent per la creació i modificació dels serveis
segon l’art. 159 del Reglament d’Obres.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir una pròrroga de dos mesos a la comissió d’estudi per tal de
modificar la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament del servei de
formació.
Segon.- Notificar aquest acord als membres de la comissió pel seu coneixement i als
efectes oportuns.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Voldria fer una
consideració prèvia perquè en quedi constància a l’acta:
El projecte que figura a la documentació del Ple, que hauria de ser la proposta de
“modificació” del servei municipal de formació i no pas la creació, aprovada per
unanimitat el 14 d’abril de 2011, és un esborrany sobre el qual estàvem treballant des
de l’anterior regidoria, on hi ha suggeriments i preguntes pendents de resposta. Per
tant, vull que consti que no és un document definitiu, sinó un document de treball en
procés de modificació.
Si em permeteu, voldria explicar-vos com ha anat tot el procés per entendre per què
avui es proposa una pròrroga de la comissió del servei; és un tema que he patit/gaudit
en primera persona com a regidora de cultura i ensenyament que he estat fins el
passat 7 de setembre.
El 14-4-2011 s’aprova per unanimitat al Ple (ple del qual en formaven part 4 de les
formacions aquí presents: CIU, ERC, PSC i CUP) la creació del servei municipal de
formació i la seva gestió per part de l’empresa municipal GUSAM. El servei es concep
com a servei municipal integral de totes les disciplines formatives. Per tant, inclou aula
cultural i aula de música.
El 13-6-2013 el Ple de l’Ajuntament aprova la creació d’una comissió per la modificació
de l’encomana del servei a GUSAM: han passat dos anys des de l’aprovació inicial i
cal actualitzar el projecte perquè respongui a les necessitats reals del moment.
Aquesta modificació es planteja després d’una feina intensa tant per part de la
regidoria com per part de GUSAM, que consisteix en conèixer la situació laboral de
cadascun dels formadors/es i què els convé més. Es concerten entrevistes amb 19
dels 21 formadors/es que hi ha entre aula cultural (10) i aula de música (11).
En aquestes entrevistes, se’ls explica la voluntat de la regidoria de fer efectiva
l’encomana del servei a GUSAM, per portar a terme l’acord de Ple per unanimitat de
l’abril de 2011. Entenem que cal fer endreça de la gestió del servei i volem començar
fent endreça de la situació laboral dels formadors/es per garantir els seus drets com a
treballadors/es, ja que en l’actualitat no tothom els té garantits.
A partir d’aquí, se’ls ofereixen 2 opcions:
1) acollir-se al règim general fent-los contractes laborals temporals fins a 32
mesos per acabar essent fixos discontinus després de passar selecció i

requerir la titulació pertinent, tal com requereix l’administració pública, valorant
l’experiència com a mèrit
2) acollir-se al règim especial d’autònoms i facturar a l’Ajuntament pels serveis
prestats
Davant aquestes 2 opcions, la majoria dels formadors/es opten per la 1a opció perquè
entenen que és una millora per a ells (de fet, és una demanda que ve de lluny,
sobretot per part dels iniciadors d’aula cultural): passen a cotitzar a la seguretat social
(cobertura sanitària, meriten per la jubilació…), se’ls remunera la part proporcional de
vacances, generen dret a l’atur… En definitiva, fer l’encomana a GUSAM de la gestió
del servei significa regularitzar la seva situació laboral.
Els que van decidir acollir-se a la 2a opció va ser perquè ja són autònoms actualment i
per tant, optarien per continuar en aquest règim. S’estava valorant com compensar el
pagament de la quota d’autònoms repercutida en el servei, ja que es pagaria el mateix
preu hora tant en una opció com en l’altra.
Introduir l’opció de ser autònom era una de les modificacions importants que s’havien
d’incloure en el projecte perquè l’aprovació d’aquest per unanimitat l’abril del 2011
només contemplava l’opció de ser contractats mitjançant el règim general.
A més, i a petició dels formadors/es, hi introduíem una 3a via: no acollir-se a cap règim
i continuar facturant mensualment a l’Ajuntament en concepte de cursos, sempre que
no se sobrepassés el límit econòmic anual marcat per llei. Possiblement, a aquesta
opció s’hi haurien acollit entre 2 i 3 persones.
Per tant, 3 vies a escollir segons la situació laboral i personal de cadascú.
Una altra de les modificacions importants que s’hi havia d’incloure és el reconeixement
de les hores no lectives. Estàvem en procés de negociació de la quantitat d’hores que
es pagarien per aquest concepte.
Es va valorar, juntament amb els formadors/es, que convenia més la figura d’un
coordinador/a pedagògic/a per a cada àmbit (aula cultural i aula de música), que no
pas la figura d’un cap d’estudis. Una altra de les modificacions a fer al projecte.
Tal com marcava el projecte, hi ha d’haver la figura d’un administratiu/va per fer tota la
gestió administrativa. D’aquesta manera, propiciàvem una bona gestió i corregíem
diverses irregularitats detectades en la gestió administrativa actual de l’aula de música.
Alhora, aquesta figura hauria d’assumir tasques de conserge durant la franja horària
d’aula cultural i aula de música, i aquesta era una altra modificació a incloure. Ens
plantejàvem demanar coneixements musicals al perfil de selecció de la persona que
ocupés aquest lloc, per poder matricular adequadament a l’alumnat.
Totes aquestes modificacions que calia introduir al projecte aprovat pel Ple per
unanimitat l’abril de 2011 eren consensuades amb cadascun dels membres de la
comissió i en especial, amb els formadors/es.
La sorpresa fou quan a la reunió de la comissió del dia 11 de juliol de 2013, l’actual
coordinadora de l’aula de música planteja que els formadors/es d’aquesta no veuen
clar que passi a ser gestionada per GUSAM i en destaca dos motius: 1) que hauran
d’acabar passant una selecció per treballar a l’administració pública i 2) que perdran
autonomia.
Proposen estudiar altres possibilitats de gestió, també la gestió privada, com formar
una cooperativa. Entenem que és una proposta que arriba molt tard i que modifica la
voluntat unànime del Ple de l’abril del 2011, però també entenem que cal consensuar i
que totes les parts hem d’arribar a un acord de gestió i per tant, se’ls dóna un temps
prudencial perquè ens presentin nova proposta.
Ens tornem a reunir el dia 27 de juliol de 2013 i no hi ha proposta en ferm de l’aula de
música; només han demanat assessorament jurídic a la secretària d’aquest
Ajuntament dels diferents tipus de gestió que existeixen. La secretària fa un informe
(adjunt a la documentació d’aquest ple) explicant que un servei es pot prestar a través
de gestió pública -d’una manera directa o indirecta-, gestió mixta o gestió privada. Dins
d’aquesta última, es parla de la forma jurídica de la cooperativa, però la proposta que
pren més cos és crear una associació privada que estableixi un conveni amb

l’Ajuntament perquè aquest li doni una subvenció anual. Aquesta proposta compta
amb el suport explícit dels grups de CIU, ERC i PSC/PSOE, curiosament el tripartit que
tenim avui com a govern.
Aquesta nova proposta fa que s’aturi tot el procés perquè ja no és el servei tal com es
va crear i aprovar per unanimitat al Ple d’abril de 2011.
Voldria recordar amb quina filosofia fou concebut el servei, impulsat per l’anterior
regidora, la Sra. Golly Rectoret: crear un servei municipal de formació gestionat per
l’empresa municipal GUSAM, un servei integral, obert a tothom i que pogués acabar
essent un centre reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat amb tot
el que això comporta (expedir exàmens oficials, poder optar a subvencions, oferir els
cursos a preus econòmics…).
Si l’aula de música s’estableix com a associació o entitat privada, s’allunya del
concepte d’escola municipal de música, que és el que nosaltres hem defensat des de
govern i continuem defensant des de l’oposició, d’acord amb l’aprovació per unanimitat
al Ple d’abril de 2011; perquè una cosa és estudiar música, que actualment ja es pot
fer al nostre poble a través d’aula de música o d’iniciatives privades que ja existeixen, i
l’altra és consolidar l’aula perquè acabi essent escola municipal reconeguda.
Si canviem la filosofia del projecte i contemplem la gestió privada pel servei municipal
de formació, amb quins criteris se subvencionaria aquesta associació musical?
Subvencionaríem totes les possibles associacions musicals que anessin sorgint?
Reflexionem-hi!
Cal no oblidar que si l’aula de música s’establís com a cooperativa i volgués oferir els
seus serveis a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, haurien de passar el procés de mesa de
contractació oberta, on hi podrien optar altres cooperatives o altres formes jurídiques
que oferissin els mateixos serveis.
La CUP votarem a favor de la pròrroga de 2 mesos de la comissió del servei municipal
de formació perquè creiem que cal arribar a un consens amb totes les parts implicades
i sobretot, perquè creiem en el projecte aprovat per unanimitat l’abril de 2011.
No entendríem que s’ invalidés un acord de Ple aprovat per unanimitat.
Ens satisfà que el nou govern es preocupi pel tema, tal com va destacar al Ple passat
l’alcalde, el Sr. Rabasseda, que ens va dir que entre les nombroses tasques que han
fet durant aquests 19 dies de mandat, han parlat amb aula de música, tot i que hi hem
trobat a faltar que no hagin parlat també amb aula cultural. Amb tot, la CUP hi votarà a
favor.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies per l’aclariment dels documents.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que votaran que sí a la proposta, la qual
és un tràmit.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu, per al·lusions, que estan
orgullosos de recolzar la proposta de la regidora Sra. Vila, que el grup CUP va trigar
dos anys en posar fils a l’agulla i que no els ve de dos mesos escoltar als professors i
que la CUP volia tirar pel dret i ells volen escoltar a tots.
La regidora Sra. Vila diu que és de justícia solucionar el problema laboral dels
treballadors, recorda que demà té reunió amb GUSAM SA i la setmana que ve amb els
Serveis Territorials d’Educació, i aviat es convocarà la comissió; la proposta de
contractar per GUSAM a tots els professor els comprometia econòmicament, a més hi
ha professors que treballen per l’aula de música dues hores a la setmana i les
despeses que això generaria són molt exagerades; també s’ha de tenir en compte la
fluctuació de l’alumnat, s’ha baixat de 264 a 102 alumnes i això afecta als professors,
ja que consideren que hi ha hagut una matriculació molt fluixa i tot això es tractarà en
la comissió. El fet que hagi dit que no ha parlat amb els professors és una gran
mentida perquè ho ha fet moltes vegades.

La regidora Sra. Flores, responent a la Sra. Castillo del PSC, diu que si no s’ha fet
l’encomana en dos anys és perquè finalitzaven altres concessions i ara que tenien
l’ocasió de fer-ho, ara vostès ho aturen.
Evidentment que volen consens: ella es va reunir amb cadascun dels professors/es i
són aquí per trobar aquest consens o si no, la pròrroga no tindria sentit.
Diu a la Sra. Vila que assumir els contractes dels professors/es per part GUSAM vol dir
contractar a 21 persones, i l’empresa municipal ho veia viable i si no, no s’hagués fet
l’estudi econòmic; a més, no totes les persones s’acollirien a aquest règim.
També ha fet esment al cas d’un formador que només treballa dues hores: un
treballador, treballi 2 hores, mitja hora, 10 hores o les hores que siguin, no deixa de ser
un treballador amb drets laborals.
Responent a la poca difusió: ella va ser regidora fins al 7 de setembre i va deixar-ho tot
lligat al juliol; a partir d’aquí, la difusió tocava fer-la al nou govern.
Aclareix que no ha dit que la Sra. Vila no s’hagi reunit amb tots, sinó que es referia al
que va dir l’Alcalde, que només s’havien reunit amb l’Aula de música.
La regidora Sra. Vila li dóna les gràcies per l’aclariment.
El Sr. Alcalde diu que possiblement s’oblidarà moltes vegades d’alguns temes de les
reunions, perquè en té moltes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ FESTES LOCALS 2014.
El regidor delegat de Festes, Sr. Oliván, llegeix la part dispositiva de la següent
proposta:
“Vist que els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals a
Catalunya per l’any 2014.
Atès que determinar aquests dies és competència del Ple Municipal, tal i com
determina l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar com a dies festius locals per a l’any 2014 el 10 i 11 de novembre
(dilluns i dimarts) de 2014.
Segon.- Comunicar l’acord adoptat als Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “El calendari ens
condiciona i fa que no puguem respectar un dia festiu pel remei, una llàstima. Però el
que coneix mínimament Arenys de Munt, i ens consta que en aquest tripartit artificial
no es així, sap que s’ha de respectar com a festiu l'11 de novembre encara que sigui
dimarts. Que senyors del PSOE, és Sant Martí. Permeti’m que digui PSOE. La
proposta però ens sembla bé i hi votarem a favor. De fet la vàrem proposar nosaltres.
No obstant, deixi’m me que ressalti la importància que han tingut i hem donat des del
govern aquest dos anys a les festes sobretot vinculades a la cultura i a la tradició i
quins han estat els eixos en els què els hem construït.

Les festes durant aquest dos anys han estat construïdes a partir de conceptes tals
com l’austeritat i eficiència, la transversalitat, la participació popular, especialment dels
joves, i la inclusió de les noves tecnologies.
En l'eix de l’austeritat i eficiència, és on hem fet un gran esforç per fer festes majors
que suposessin una despesa mínima pel poble, on amb molta imaginació i amb la
intenció de prescindir d’intermediaris poguéssim estalviar diners en un moment difícil
com el que vivim. Sempre a preus populars o gratuïtes per tothom i certament molt
dignes.
Un altre eix bàsic al nostre entendre ha estat la transversalitat i la múltiple participació,
hem comptat amb tothom per organitzar la festa, hem demanat als joves que
proposessin i organitzessin la seva pròpia idea, també hem treballat per aconseguir
espectacles que fossin per tothom, respectant totes les franges d’edat. Hem treballat
amb entitats com el Centre Moral que amb molt mèrit van poder fer una dansa amb els
nens i nenes d’Arenys de Munt preservant així les tradicions i amb un gran èxit per
cert. Hem treballat, també, conjuntament amb els diables, la batucada, els geganters.
Hem col·laborat amb grups de música del poble, amb grups de teatre del poble...vaja
amb el màxim de gent d'aquí que hem pogut.
També hem obert la festa major a les noves tecnologies, aproximant-les i incloent-les
en el dia a dia de la celebració no artificialment si no amb sentit i coherència. Queda ja
per tots el hastag "somdemunt".
Aquest govern que ho ha fet tot malament, que és autoritari, poc demòcrata, que és
incapaç de governar i d’entendre's amb ningú, ha estat capaç de fer uns festes majors
que han enorgullit i satisfet molta gent. A diferència d’ara, que el poble ha quedat
dividit, les festes majors del dos últims anys han unit al poble. I ho han fet aconseguint
anar a la una amb un objectiu comú: Arenys de Munt. Sense buscar el lluïment de
ningú ni el protagonisme dels càrrecs polítics als que velles fórmules de fer política ens
tenien tan acostumats. S'ha potenciat una comissió de festes, a qui aprofito per agrair
tota la gran feina feta. Una comissió que ha proposat i decidit amb total esperit
democràtic i que és qui realment ha de ser protagonista.
Vull afegir que aquestes festes majors han estat aplaudides per molta gent i que se’ns
ha felicitat ja que amb 25.000€ hem fet eficients festes majors que s’havien fet per més
de 100.000€ no fa pas gaire.”
El regidor Sr. Oliván diu que en el tema de festes s’ha fet un gran esforç i és
continuarà amb la mateixa línia, s’està treballant amb la comissió de festes i amb un
handicap i és que té només 19.000 euros al pressupost i espera a l’any que ve per
poder-ho valorar i convida al regidor Sr. Galceran a participar en la comissió de festes.
El Sr. Alcalde diu que sembla que ve al Parlament en comptes del Ple i considera que
en aquests punts, només ens centrem en coses del poble i respecte els qualificatius al
govern anterior, se’ls deu haver imaginat.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
7. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL CONSELL
COMARCAL PER LA COMPRA AGREGADA DE GASOIL.
El Sr. Alcalde diu que, com altres compres agregades com la telefonia o l’electricitat, la
proposta és:
“Vist que està previst des del Consell Comarcal fer, per a tots els Ajuntaments del
territori del Maresme, la gestió de la contractació del gasoil destinat a vehicles
municipals amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.

Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les Administracions Públiques del Procediment Administratiu Comú
que reconeix a les administracions locals atribucions per establir convenis de
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de
la cessió de la competència i l’encàrrec de gestió.
Atès que el Consell Comarcal pot exercir les competències que li deleguin o li
encarreguin de gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització
comarcal de Catalunya.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els
articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local.
Atès que els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la comarca pot
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.
Atès que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, preveu el procediment administratiu
respecte a la delegació de competències de serveis, facultant-se la seva efectivitat
mitjançant conveni administratiu.
Vist l’informe dels tècnics municipals sobre la possibilitat d’estalvi real a través
d’aquest sistema.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 20-09-13 i el de Secretaria de
data 18-09-13.
Considerant que la competència per delegar competències correspon al Ple, la
Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Delegar la competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la
gestió de la contractació del gasoil per a l’any 2014. Aprovar, així mateix, el conveni
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt que
s’acompanya com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els
efectes legals oportuns, el qual tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2013.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde President, Joan Rabasseda i Ferrer, per a subscriure
l’esmentat conveni a què fa referència el punt primer, en representació d’aquesta
corporació.
Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 39.500 € anuals, IVA inclòs, amb càrrec a
les següents aplicacions del pressupost municipal de 2014:
Aplicació
Import
2014
2014

443 160

22103

COMPRA DE GASOIL

A determinar

COMPRA DIPÒSIT

35.000,00€
4.500,00€

Quart.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, juntament
amb l’acord d’autorització de despesa.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Feia més d’un any
que en l’anterior govern estàvem treballant en aquesta proposta de compra agregada
de gasoil. En aquest cas doncs estàvem treballant per mancomunar aquest servei per
part de diversos ajuntaments per tal de reduir la despesa. És evident doncs que
nosaltres no érem contraris a mancomunar serveis sinó tot el contrari, hi crèiem i hi
apostàvem.
Per tant, estem contents que finalment des del Consell Comarcal del Maresme es
pugui formalitzar ja aquest conveni de compra agregada de gasoil.
En l’anterior govern treballàvem en una línia molt concreta:
1. Que el projecte tècnic l’assumís l’empresa concessionària, així com totes les
inversions previstes.
2. Que el dipòsit estigués fora de la nau municipal dins d’una caseta habilitada
específicament per al carburant. Tal i com diu l’informe tècnic que acompanya aquesta
proposta, el dipòsit actual no compleix la normativa de seguretat i salut en el treball per
la seva ubicació ni la de seguretat de fugues i abocaments de carburant.
3. Que es complís tota la normativa vigent pel que respecta a la tinença d’hidrocarburs
(ja que l’actual dipòsit no la contempla).
4. Que hi hagi un control sistemàtic del subministrament amb identificació de persones
i vehicles, via xip, per dies i hores, per poder portar a terme estadístiques i així poder
optimitzar al màxim el consum de gasoil que acaba gastant l’Ajuntament.
Vist que en el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme ja es demana que la
inversió per part de l’Ajuntament ha d’incloure necessàriament l’adquisició d’un equip
controlador de repostatge, demanem que aquests consums es facin públics a la
pàgina web, detallant-los per vehicles. A més, ens agradaria que ens especifiquessin
més clarament en què consisteix aquest equip controlador.
Pel que fa a la despesa prevista de 35.000€ anuals que contemplen( tenint en compte
que la despesa del 2012 va ser d’uns 34.500€ i que la previsió inicial del 2013 va ser
de 35.000€) comentar que se suposa que la compra agregada de gasoil ens ha de
portar a una reducció de la despesa, per tant a un estalvi. I en la proposta econòmica
que ens presenten no hi veiem cap estalvi. Quin és aquest estalvi? Si no és per
estalviar costos, per què mancomunar serveis?
També ens agradaria que s’especifiqués més clarament com és el dipòsit que es té
previst adquirir per un valor de 4.500€.
Des de la CUP doncs vetllarem perquè el servei sigui el correcte, perquè hi hagi un
control sistemàtic del subministrament del gasoil i perquè la seguretat sigui l’òptima.
Com ja hem dit, en l’anterior govern estàvem treballant en aquesta proposta de
compra agregada de gasoil a través del Consell Comarcal del Maresme perquè
crèiem en la mancomunació de serveis que suposen una reducció de la despesa.
Per tot això votarem a favor.”
EL regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que veuen amb bon ulls els temes de
mancomunar serveis per abaratir costos, abaratir amb menor despesa, ha vist a
l’expedient els informes que s’han preparat i veu que compleixen amb la legalitat;
comenta que al Consell Comarcal el PP governa amb CIU i els felicita per la gran
tasca que estan fent.
El Sr. Alcalde diu que l’import total el tenim al pressupost i no l’hem de gastar i si tenim
un estalvi, serà bo, però encara no es pot quantificar i diu que els agrada que vetllin
per la legalitat, ja que mentre més siguin per vetllar per l’eficiència i la legalitat, millor.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
8. MOCIÓ DEL GRUP CUP DE SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE
LES ILLES PER A UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT I EN CATALÀ.
La regidora Sra. Flores llegeix el següent text:
“La política educativa del Govern de les Illes ha generat, aquests dos darrers anys, un
clima de desconfiança i conflictivitat creixent en el sector educatiu que ha desembocat
aquest mes de setembre en una situació de greu preocupació social i de protesta
col·lectiva compartida per tota la comunitat educativa.
L’inici del curs escolar 2013-2014 s’ha vist totalment afectat per les imposicions del
govern, que han provocat les protestes i la vaga indefinida dels docents a centres de
primària, secundària i formació professional.
EXPOSICIÓ:
El Consell de Govern de les Illes aprovà el decret 15/2013 el dia 19 d’abril de 2013, pel
qual es regula el tractament integrat de llengües (TIL) als centres docents de les Illes,
que el que pretén és imposar el model trilingüe –català, castellà i anglès- en detriment
de la implementació de les hores lectives en català, disminuint les hores de llengua
catalana als centres i impedint que el català sigui la llengua vehicular del sistema
educatiu.
Aquest decret ha estat rebutjat per tota la comunitat educativa (mestres i
professors/es, associacions d’alumnes, associacions de pares i mares, associacions
de directors/es, associació d’inspectors/es, Mesa sectorial d’educació, la totalitat de
sindicats en l’àmbit d’Educació i la Universitat de les Illes Balears) i pel món cultural de
les Illes, per interpretar-se com un atac directe a la llengua pròpia de la nostra terra.
L’esmentat Decret deroga l’anterior (92/1997), conegut com a decret de mínims,
aprovat en una legislatura anterior governada pel PP i que regulava l'ús i
l'ensenyament de la llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes.
L’Estatut d’Autonomia (aprovat per tots els partits polítics de les Illes) declara que "la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions, són uns
elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, elements vertebradors
de la nostra identitat".
L’aprovació del Decret també deixa sense efectes la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística de les Illes Balears (aprovada per tots els partits polítics), ja que en
contradiu l'article 1, que estableix que s'ha d'assegurar el coneixement i l'ús progressiu
del català com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament.
El dia 6 de setembre, de manera cautelar, el “Tribunal Superior de Justícia de
Baleares” va suspendre l’aplicació del Decret de Tractament Integral de Llengües, com
a conseqüència del recurs interposat pels sindicats d’ensenyament STEI i UGT.
Aquesta mesura adoptada pel tribunal, a efectes reals, implicava que el TIL no es
podria desenvolupar en el curs escolar, que començava aquella mateixa setmana, i el
titllava de “frau” respecte a la normativa vigent que obliga a informar el Consell
Escolar, així com a sotmetre a dictàmens del Consell Consultiu i a la Mesa Sectorial, ja
que afecta els empleats públics d’Ensenyament.
El tribunal assenyalà que el TIL no podia deixar de banda els mandats legals, ja que
«en un Estat de Dret la fi no justifica els mitjans, sinó que en nom dels principis de
legalitat i jerarquia normativa, s'han de complir escrupolosament els mandats
constitucionals i legals», de tal forma que el Govern havia de respectar el procés
d'elaboració.
La resposta del Govern de les Illes no es va fer esperar, va ser el mateix divendres dia
6 de setembre: el Govern aprovava un decret llei d’urgència, que imposava la
introducció del TIL en el present curs escolar de manera immediata.

La imposició del TIL i el seu calendari d’implantació són les principals causes de la
protesta.
Entenem que aquesta mesura és una més de les que pretenen acabar amb
l'ensenyament públic i de qualitat, deteriorar les condicions laborals del professorat i
continuar amb el genocidi lingüístic de la nostra llengua.
La persecució i els atacs a la llengua i cultura catalanes no s'han produït únicament a
les Illes, sinó que s'han repetit arreu dels territoris dels Països Catalans. Recordem: al
País Valencià, fa anys que hi ha milers d'alumnes que no poden estudiar en valencià i
apliquen programes plurilingües sempre en detriment del català; al Principat, càrrega
contra la immersió lingüística; a la Franja de Ponent, inventant-se el nom LAPAO com
a eufemisme de “català”)... La mateixa estratègia: entrebancar els processos de
normalització lingüística als diferents territoris de parla catalana, afeblir el català i
avançar en la seva desaparició.
Les Illes, avui, viu una situació generalitzada de reivindicació i protesta que es
fonamenta en la imposició de reformes educatives, sense el diàleg i el consens
necessari, que dinamiten un model d’escola integradora que s’havia anat implantant al
llarg de més de tres dècades i que gaudia del més ampli consens entre la societat i la
comunitat educativa.
Per agreujar més la situació, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha incoat
expedients disciplinaris als directors de diversos centres de secundària de les Illesconcretament de tres instituts de Maó-, els consells escolars dels quals havien aprovat
un projecte lingüístic d’acord amb el Decret de Tractament Integrat de Llengües però
que, segons observacions de la inspecció educativa, no s’ajustaven al decret imposat.
Aquest expedient comporta la suspensió de les funcions de directors i del sou durant
tres mesos.
Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és intolerable,
perquè significa l’eliminació de la participació activa dels Consells Escolars en els seus
projectes pedagògics i vulnera l’autonomia dels centres.
L’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable i perquè
la compleixi adequadament, s’han d’evitar segregacions entre l’alumnat per la llengua
d’ensenyament, com preveu el decret 15/2013 en el primer aprenentatge, o la proposta
del Govern de l’Estat de pagar centres privats per als pares que vulguin l’educació en
castellà.
El 90% dels pares i mares de les Illes han triat per al present curs l’ensenyament en
català, i ho han fet perquè saben que aquesta és la millor manera que els seus fills i
filles aprenguin català, castellà i anglès al final del període d'escolarització.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar total suport i solidaritat amb la comunitat educativa, que ha
expressat el seu rebuig envers el Decret de Tractament Integral de Llengües (TIL) del
Govern de les Illes.
Segon.- Donar suport als docents amb motiu de la vaga indefinida que es du a terme a
favor de l’escola pública de qualitat i en català.
Tercer.- Instar el Govern de les Illes a derogar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual
es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes.
Quart.- Instar el Govern de les Illes que torni enrere els expedients disciplinaris
imposats als directors dels centres de secundària expedientats.
Cinquè.- Instar el Govern de les Illes a evitar qualsevol acció que promogui la distinció
dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge i, en general, a la fragmentació de la

societat en comunitats lingüístiques.
Sisè.- Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a respectar l’autonomia i
les decisions dels consells escolars en matèria educativa.
Setè.- Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a dialogar i negociar amb
la comunitat educativa per tal de recuperar el diàleg i el consens necessari en matèria
educativa.
Vuitè.- Instar el Govern espanyol a retirar tot l’avantprojecte de llei d’educació i
especialment la proposta segons la qual al final de l’educació obligatòria no serà
necessari acreditar el nivell de català corresponent.
Novè.- Instar el Govern espanyol a abandonar l’ofensiva contra la llengua catalana i la
seva unitat, tret identitari del poble català.
Desè.- Trametre aquests acords al Govern de les Illes, a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, als grups parlamentaris del Parlament de les Illes, al Parlament
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC
vol expressar la seva solidaritat i el suport a tota la comunitat educativa balear amb
motiu de la vaga indefinida contra la política educativa i lingüística del president de les
Balears, José Ramón Bauzá.
La vaga està tenint un seguiment massiu des del primer dia de curs i ha unit tota
l'escola pública i concertada de Primària i Secundària de les Illes donant suport a les
mobilitzacions per rebutjar el decret de llengües.
Malgrat que aquest decret ha rebut un revés del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, el govern Bauzá tira endavant a cop de decret amb l'objectiu d'aplicar un
model trilingüe per arraconar el català i impedir que sigui la llengua vehicular del
sistema educatiu.
Els hem de fer costat i oposar-nos a les actuacions antidemocràtiques de l'executiu
illenc que aplica mesures com el Decret de Convivència o la Llei de símbols que
prohibeix les quatre barres a les escoles o la lliure opinió del professorat.
Demà, 26 de setembre és el Dia Europeu de les Llengües. El seu principal objectiu és
fomentar l'aprenentatge d'idiomes a tota Europa.
Entre els seus objectius hi consten:
• Alertar el públic sobre la importància de l'aprenentatge d'idiomes i diversificar la
gamma de llengües, per tal d'incrementar el multilingüisme i la comprensió
intel·lectual.
• Promoure la rica diversitat lingüística i cultural d'Europa.
• Fomentar l'aprenentatge permanent d'idiomes dins i fora de les escoles.
A l’estat espanyol i concretament al govern del PP no sembla que això li importi gaire.
Abans de venir he llegit a la premsa que una diputada del PP amenaça amb retirar la
custòdia dels fills a les famílies que se sumin a la vaga, i també que el PP, de bracet
amb UPyD, es posen d’acord perquè l’espanyol sigui llengua vehicular a tot l’Estat. El
portaveu parlamentari del PP, ha dit literalment: 'afegeix una protecció més a les
famílies' i fa que l'espanyol 'no pugui ser exclòs de les aules a cap lloc d'Espanya'.
Sortosament, un cop més la societat civil illenca i de tots els països catalans s’ha
mobilitzat per defensar el català, cada cop més castigat. No defallirem en la defensa
del que és nostre.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Al món hi ha unes
6.800 llengües repartides entre uns 220 estats. La gran majoria d’estats són

plurilingües. Espanya també ho és. El català és una de les llengües més importants
que formen aquesta diversitat i riquesa lingüístiques i és una llengua parlada per més
de nou milions de persones entre Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la
Franja (Aragó), la ciutat de l’Alguer (a l’illa de Sardenya), les comarques històriques de
França, conegudes com a Catalunya Nord, el Carxe (Múrcia) i el Principat d’Andorra:
un ampli domini, establert científicament i reconegut internacionalment. Històricament
ha rebut diverses denominacions, com també passa avui (català, valencià,...) com a
expressió de la riquesa de les seves varietats i modalitats, que configuren un gran
patrimoni expressiu, lèxic i històric, amb el qual s’han fet i s’han creat grans obres
literàries i culturals que formen part de la cultura europea i universal. Tanmateix el fet
que la comunitat lingüística catalana s’estengui per quatre estats i, a més per diverses
administracions subestatals, comporta que la llengua tingui una gran diversitat
d’estatus jurídics i que els drets juridicolingüístics de les persones catalanoparlants
variïn segons l’àmbit territorial.
La llengua catalana, com totes les llengües, és un element únic per la transmissió de la
cultura i el saber, definidor de la identitat personal i col·lectiva i aglutinador de
comunitats humanes, que més enllà de vicissituds i realitats polítiques, cal reconèixer
com a patrimoni històric però alhora viu i amb continuïtat de futur i que cal fomentar
com a garantia de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats. Per això, davant la
diversitat d’administracions i de marcs normatius en què la llengua catalana és una
realitat social i cultural, sempre prenent com a base el respecte a la seva pluralitat
institucional i territorial, però també la realitat del principi d’unitat de la llengua,
establerta i reconeguda científicament i internacionalment, els socialistes entenem:
1. Que la llengua catalana, com la resta de llengües oficials i pròpies d’Espanya, forma
part no només del valor patrimonial, cultural, lingüístic i social del conjunt de la
societat, sinó que també és un actiu de futur com a font d’oportunitats individuals en un
món globalitzat. Els governs i les institucions hem de ser els primers garants de la
riquesa d’un país. El patrimoni lingüístic forma part d’aquesta riquesa.
2. Pensem també que l’aprovació de les modificacions legislatives impulsades pels
actuals governs balear i aragonès del PP comportarà un detriment de l’estatus legal de
la llengua, dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants i de la normalització
de la llengua en l’ensenyament, la comunicació i l’ús social tant als territoris respectius
com al conjunt del domini lingüístic.
3. Diem també que les iniciatives legislatives dels actuals governs balear i aragonès
del PP no s’ajusten ni a la Declaració universal dels drets lingüístics, que va ésser
aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats, ni als estatuts d’autonomia
d’ambdues Comunitats.
5. Cal continuar impulsant acords entre institucions, entitats i associacions dels
territoris que tenim la llengua catalana com a part del nostre patrimoni cultural, per a
col·laborar en el seu coneixement, estudi, foment i aprenentatge.
6. Pensem que cal demanar al Govern d’Espanya que actuï d’acord amb el que
estableix el mandat constitucional d’especial respecte i protecció a totes les llengües
d’Espanya, i per tant que adopti les mesures corresponents pel reconeixement de la
unitat de la llengua catalana.
Voldria destacar també la gran obra a favor del català de la socialista Marta Mata.
La seva lluita és avui la nostra lluita.
Considero dos moments a destacar de la seva llarga trajectòria pedagògica.
Un, el de la transició democràtica. Marta Mata ja havia llaurat el seu prestigi com a
renovadora de la formació de mestres, però va ser en els inicis de la democràcia quan
va fer una de les aportacions més importants per al futur del país. Va ser una
apassionada defensora de no separar els alumnes catalans segons la seva llengua
materna, una idea que ara sembla òbvia, però que en aquell moment tenia els seus
detractors, detractors que tornen a ressorgir.
Marta Mata sabia que la cohesió de la societat catalana, la convivència de la qual avui
estem orgullosos, es cuinaria en aquelles aules compartides, com així ha estat.

El segon moment és recent. Com a presidenta del Consell Escolar de l'Estat va
defensar amb la mateixa passió la laïcitat de l'ensenyament. La va defensar des del
seu catolicisme obert i tolerant, conscient que en una societat plural, complexa, la
religió és un tema privat. Buscava una escola inclusiva, per a tothom, de qualitat, i
làica.
Això és l'ambició de l'escola pública. I per aquest afany de formar ciutadans, als 90,
des de l'Ajuntament de Barcelona, de qual era regidora, va impulsar el projecte de
ciutats educadores que avui inclou dos centenars de ciutats del món.
Els socialistes seguim treballant en la mateixa línia i donant suport a la protecció,
l’expansió, la formació i el reconeixement del català.
Per tot això, votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el grup PP no saben com explicar
que el que és important és el que afecta al municipi i desprès va la resta, també no sap
com afecta aquesta moció al poble d’Arenys de Munt, ja que es refereix al govern de
les Illes Balear. Segons vostès, es va en contra del català no han pensat, ni preguntat,
ni mirat el programa electoral amb el qual es va presentar el Govern de les Illes.
Resulta que era un compromís electoral, en el qual deien que aplicarien el TIL
(Tratamiento Integrado de las Lenguas). Si els preocupen tant les Illes i el mallorquí, el
Govern de Mallorca mai ha dit no a negociar, ni calendaris, ni a torns, ni a horaris, etc.
És més, la voluntat hi és. La de negociar amb tots. El que no és negociable és no
posar en pràctica el TIL, és senzill, en el programa electoral ho portaven i els ciutadans
van votar democràticament que era la millor opció. I ara, Arenys de Munt, un poble,
qüestiona el que vol la majoria. Però li sap greu que tractin temes que no tenen cap
relació amb els problemes diaris que pateix el poble i ara mencionarà unes dades que
s’ha treballat i ha aconseguit: si els professors estan preparats per impartir classes
d’anglès el Govern de les Illes Balears disposa de tots els docents necessaris per
implantar el TIL, s’ha facilitat als professors l’accés a l’Escola Oficial d’Idiomes per
obtenir el certificat de nivell d’anglès requerit. Als Centres de Professors Sep es duran
a terme seminaris d’especialització per impartir matèries en anglès. El SOE realitzarà
cursos per a docents desocupats o ocupats laborals puguin obtenir la titulació
requerida. En teoria, es necessiten 570 docents pel curs 2013-2014, i el Govern
disposa de 3875 professors formats. El TIL s’implanta de manera precipitada, per què,
segons vostès? Fa dos anys que el Govern fa feina en un projecte educatiu nou i
innovador, que s’anomena TIL. Es comença implantar en els centres educacions de
manera gradual en el curs 2013-2014, de forma gradual, no s’implanta com vostès han
dit. De 163.000 alumnes que hi ha a les Illes Balears, el primer any, del TIL se’n
beneficiaran 35.000 alumnes. El setembre de 2013 comença, com a mínim, el primer
curs. El segon curs del cicle infantil, 3 anys, cursos de 1r, 3r i 5è de primària i el primer
curs de la ESO. La implantació es completarà a tots els cicles a partir del curs 20172018. Tots els professors de les Illes Balears tenen l’obligació de saber les dues
llengües oficials: castellà i català. No hi ha falta de recursos en aquestes llengües. Pel
que fa a l’idioma estranger, enguany s’han format 3875 docents, si es constata que en
algun centre educatiu no es disposa dels recursos humans suficients, el Govern el
proveirà dels professors necessaris. Dades del fracàs escolar a les Illes Balears, del
39 %, mitja d’Espanya 25,9 %, les xifres demostren que el model d’immersió lingüística
no funciona. El Govern aposta per una canvi de model educatiu, la seva finalitat és
disminuir aquestes dades negatives i millorar les competències lingüístiques dels
alumnes. El Govern tampoc prescindirà de cap docent ni en desplaçarà cap per no
tenir l’acreditació per impartir assignatures de llengües estrangeres. Al contrari, el
Govern li facilitarà els mitjans necessaris perquè l’aprenentatge d’un altre idioma no
sigui un obstacle, sinó una oportunitat. Tots els professors que imparteixin
assignatures en la llengua estrangera, estan acreditats de fer-ho amb la titulació B2,
reconeguda a Europa com a òptima per fer classe. Per tant, els alumnes no veuen
minvada la qualitat de la seva formació en les assignatures impartides en una altra

llengua. El TIL no va en contra de cap llengua, és més, potència l’aprenentatge en tres
idiomes, perquè els alumnes de les Illes Balears aconsegueixin un alt nivell de
competència lingüística i comunicativa. L’objectiu és que al final de l’etapa educativa
els alumnes dominin les llengües oficials i una estrangera. L’atenció a la diversitat és
prioritària en el model plurilíngüe que pretén oferir una educació de qualitat,
assegurant el tractament de les necessitats educatives especificades per cada alumne.
Els plans d’atenció a la diversitat als Centres s’adaptarà al nou sistema de tractament
íntegre de les llengües. El Govern valora i respecta les decisions adoptades pels
consells escolars i pels centres educatius, no obstant això, qualsevol votació del
màxim òrgan d’un centre ha d’adaptar-se a la normativa vigent i complir-la. El decret
TIL és de compliment obligat en tots els centres educatius públics i concertats de les
Illes Balears. Tots aquests centres han hagut d’elaborar el seu projecte lingüístic i han
hagut de remetre al Departament d’Inspecció Educativa perquè el revisés. Afegeix que
no sap com aquesta moció afecta al poble i haurien d’aprovar-se mocions més
constructives.
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Per part de CiU
només dir que sempre estarem a favor de la defensa de la nostra llengua, de la nostra
cultura, de les nostres tradicions i del nostre país.”
La regidora Sra. Flores diu al Sr. Planas que hi ha un seguiment de la vaga del 90%
dels docents i això és molt significatiu.
Nosaltres tenim amplitud de mires i en un món globalitzat -concepte que particularment
a mi no m’agrada i que caldria matisar molt, però que vostè per la seva ideologia segur
que comparteix- tot el que passa al món ens afecta a tots, i el que passa a les Illes
afecta aquí i si ha escoltat el text, el problema realment afecta a Arenys de Munt.
Si es vol implementar gradualment el TIL, es pregunta com s’explica la sanció als
directors dels centres per no aplicar el TIL tal com imposa el govern?
Què vol dir que el govern “valora” les decisions dels consells escolars? No és que les
hagi de valorar, és que les ha de respectar!”
El regidor Sr. Planas diu que ha escoltat en les intervencions i algú ha dit “que ha llegit
a la premsa” i a ell, algú li va dir que no creiés tot el que digués la premsa; també ha
sentit que s’ataca al català a les diferents comunitats autònomes des del govern, però
cada govern ha estat votat i té un programa electoral i no podem dir-los que han de fer,
i se’ls ha de respectar i si hi ha tres directors sancionats, deu ser per incompliment
d’una llei o un decret. Afegeix que el Govern de les Illes accepta l’opinió, però també
creu que el món està globalitzat i cada vegada estem més a prop de saber tres
llengües per igual, això no és un pas enrere i es pregunta com és possible que quasi
bé que tots els alts càrrecs polítics de tots els colors, porten als seus fills a col·legis a
on poden aprendre diverses llengües i la resta de ciutadans no hi tenen dret; si tots en
tinguéssim, ens aniria molt millor. Ha donat dades concretes basades en actes
concrets i si vol els hi passa i les pot avaluar.
La regidora Sra. Flores diu al Sr. Planas que ha dit que cada comunitat té el seu
govern i pregunta en què quedem: som estat o autonomia? Tenim capacitat de decisió
i totes les competències traspassades? Podem decidir en tot, o només pel que els
convé? Tant de bo fos possible poder decidir-ho tot.
El regidor Sr. Planas contesta que el govern local és govern, te capacitat de decisió i
així, cap amunt i les seves normes s’han de respectar.
El Sr. Alcalde convida a continuar el debat quan finalitzi el Ple.

Posada a votació la moció, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Àngels Castillo i
Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na
Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Oliván i Mayoral,
En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i
Aliberch, Na Jèssica Flores i Travessa, dels grups ERC, CIU, CUP i PSC i un contra
del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL:
9. PREGUNTES PENDENTS DE RESPOSTA DEL PLE DE 25/07/13 DELS
GRUPS PP I CUP.
- PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ELS MOTIUS DE LA RUPTURA DEL GOVERN
MUNICIPAL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular després de veure com s’ha fracturat l’equip de
Govern, també volem deixar clar que les causes no els importen, el que si els importa
és com pot afectar al poble, i les conseqüències que poden ocasionar el governar amb
minoria.
Pregunta: Quins motius, segons l’equip de govern actual, han produït aquesta ruptura
amb CIU? I, en conseqüència, com afectarà al poble a l’hora de prendre decisions?“
La regidora delegada de governació, Sra. Carreras, respon: “Crec que com molt bé ha
dit vostè, ara ja està fora de lloc remenar més aquest tema. Vam fer una carta al
Batec, es van fer declaracions als diaris i mitjans de comunicació, creiem que ja ha
estat prou explicat, no obstant si vostè vol tenir algun detall més, li donarem sense
tenir que donar compte al Ple.”
PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES CLAVEGUERES DE RBLA. RIERA I
PENYA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
Al Grup Municipal del Partit Popular ens han fet arribar, veïns de Riera i Peña i Maria
Claret, que estan tenint problemes amb les canonades. Ens diuen que els problemes
són repetitius, i la solució segons el que ens comenten els veïns seria millorar el
clavegueram.
Pregunta: Quantes actuacions referents aquest tema s’han fet durant l’any?
Concretament es sap per què passen sempre els problemes d’embossament a llocs
molt puntuals? De ser així, actuaran per corregir el problema?”
El regidor delegat de serveis, Sr. Oliván, respon: “Des de l'empresa GUSAM – Aigües
d'Arenys, durant l'any 2013 no s'han realitzat actuacions provocades per
embossaments a la xarxa de clavegueram dels carrers Riera i Penya ni Sant Antoni
Maria Claret.
On si s'han detectat alguns problemes d'embossaments repetitius ha estat a la cruïlla
dels carrers Olivera, Vell i Rasa i, molt especialment, a la confluència de l'Avinguda

Panagall amb la Plaça del Pi Gros. En ambdós punts s'està portant a terme un seguit
d'actuacions de neteja i manteniment preventiu per no arribar al nivell dels
embossaments.
En ambdós punts hi conflueixen dues causes conjuntes, poc diàmetre i poc pendent de
baixada de les canonades de clavegueram.”
PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ELS ÍNDEXS DE ROBATORIS A LA VILA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup municipal del Partit Popular ens agradaria saber l’estat actual i l’índex de
robatoris. També ens agradaria modernitzar la policia, per exemple amb aparells
informàtics, recuperar el rènting per almenys un vehicle. Si volem atendre a la població
com es mereix tenim que invertir, i per nosaltres és essencial que es facilitin els
mitjans als agents per poder fer la seva feina el millor possible.
Pregunta: Seguim patint un alt índex de robatoris al poble? Volen modernitzar la
policia? Saben que per el Partit Popular és una prioritat la seguretat dels veïns?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Primer
dir que no som dels pobles que es poden considerar que tenen un alt índex de
robatoris.
Hem de diferenciar el que són delictes contra el patrimoni o la propietat i el que són
faltes, que són els que el valor del sostret o del mal ocasionat no sobrepassen els
400€.
De delictes contra el patrimoni o la propietat i que engloba per exemple: robatori a
domicilis, establiments comercials, empreses, estrebades, furts amb valor més alt de
400€ i altres tipificacions del Codi Penal, fent la comparativa de denúncies
presentades a aquesta Policia Local i a Mossos d’Esquadra entre el període setembre
2012 i setembre 2013 hi ha hagut un increment, de 118 a 139, és a dir, un 17,80%.
Els delictes contra la propietat s’han produït preferentment en cases de segona
residència i en zones agrícoles, és a dir, a les barraques de les vinyes.
En quant a les faltes, les més tipificades com són: sostracció de moneders, mòbils i
tablets, s’ha passat de 54 a 82, aquí creiem que aquest increment és degut a l’època
de crisi que estem patint i que la gent es encara molt confiada, deixant per exemple els
moneders dins els cabassos de la compra quan es va al mercat o deixant els mòbils
sobre la taula d’un establiment de restauració o sobre el taulell d’una botiga. Aquests
objectes al tenir més sortida al mercat negre són els més buscats.
Quan la Prefectura observa que en algunes zones hi ha un increment puntual
d’aquests tipus de delictes immediatament es donen directrius per augmentar la
presència i la vigilància policial per tal de prevenir la comissió d’aquests delictes.
En quan a si ens agradaria modernitzar el cos de policia local, és clar que ens
agradaria però el pressupost de l’ajuntament és el que és i de moment hem de fer amb
el que tenim.
En quan al rènting ja estem treballant per poder fer la compra per aquest sistema.
I ens alegrem que per el PP sigui prioritari la seguretat dels veïns d’Arenys de Munt ja
que s’afegeix a la inquietud de l’equip de govern que dóna suport a les actuacions de
la Policia Local i es per això que es manté com un dels serveis del tot necessaris pel
poble.”
PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ AMB L'EMPRESA SOREA SA I RESULTAT DE L'AUDITORIA
DEMANADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“El senyor Alcalde, Sr. Ximenis, va comentar en diverses ocasions, alguna en
resposta a grups de l'oposició, que s'estava fent una auditoria per part la Diputació de
Barcelona sobre la liquidació de la concessió a l'empresa SOREA del servei de
subministrament d'aigua potable, i que el resultat d'aquesta podria ser molt favorable
als interessos municipals; també que la mateixa estava a punt de lliurar-se a
l'Ajuntament . El grup CUP voldria saber:
- Si ja ha estat lliurada l'auditoria realitzada per la Diputació de Barcelona i en cas
afirmatiu:
- Si s'ha realitzat directament per la Diputació o l'ha encarregada a una empresa
externa.
- Si l'empresa SOREA era coneixedora que es feia aquesta auditoria i si ha col·laborat
amb la mateixa.
- Si, segons aquest document, l'Ajuntament ha d'abonar 600.000 euros en concepte
d'obres sense amortitzar a SOREA i si hi ha altres conclusions.
- Si SOREA és coneixedora del resultat de l'auditoria i si s'ha reunit la comissió de
liquidació i amb quin resultat.
- Si hi ha data prevista per a que aquest tema sigui tractat pel Ple de l'Ajuntament.”
El Sr. Alcalde respon que, com que estem a 25 de setembre, i la pregunta és de juliol,
coneixen gran part de la resposta.
L’auditoria ha estat lliurada a l'Ajuntament al mes de juliol per part de la Diputació de
Barcelona, va ser encarregada a l'empresa EFIAL, que són una empresa especialista
en aquests temes; posteriorment s'han mantingut dues reunions amb SOREA, una al
mes de juliol (18/07/13) i l'altre al mes de setembre (5/09/13). En la primera se'ls va
lliurar còpia del document i en la segona se'ls va fer una proposta concreta, ja que
segons el document de l'auditoria, apartat de conclusions, SOREA podia haver
amortitzat les inversions dins el termini de vida de la concessió i també s'aprecien
alguns incompliments de contracte, per tant, segons aquesta auditoria, no s'hauria de
pagar res a SOREA.
Actualment SOREA té interposat un plet a l'Ajuntament per la liquidació del contracte
davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa i segons l'acta de la
reunió celebrada en data 5/09/13, també ha lliurat un esborrany d'un informe realitzat
per un professor de l'UPC a petició de SOREA i hi ha el compromís de lliurar l'original
per tal que l'Ajuntament ho estudiï.
Finalment, indicar que l’Ajuntament també ha demanat a la Diputació que realitzi una
auditoria sobre l'execució de les obres que SOREA ha executat.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.

