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ACTA NÚMERO 7/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze de juny 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 Fèlix Oliván i Mayoral, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger,
En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas,
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Excusa la seva assistència, per estar de viatge, el regidor En Joan Rabasseda i Ferrer.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb les esmenes següents:
Per part de la regidora Sra. Castillo, del grup PSC, s’inclouen dues esmenes a l’acta,
en el punt 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, pàg. 18, en la seva intervenció:
On diu:
“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 i 22 euros
poden ser 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.”
Ha de dir:
“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.”
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I en el punt 9, PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP CUP PER REBUTJAR EL
TANCAMENT DE LES ESCOLES I DE LÍNIES D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE
SECUNDÀRIA, pàg. 24, en la seva intervenció:
On diu:
“.../... 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.
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.”
Ha de dir:
“.../... 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.
.../...”
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT
ALOC SEGONS LA QUALIFICACIÓ DEL REGISTRADOR MERCANTIL.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la següent
proposta:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 17/01/13, va aprovar definitivament la
constitució i els estatuts de la societat mercantil ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL,
amb un capital social de 3.000,00 euros, per a la prestació dels serveis públics de
recollida d’escombraries, manteniment de l’enllumenat i deixalleria.
En data 5/04/13 es va signar l’escriptura de constitució davant el notari senyor Josep
A. Santiago i Pedrosa, amb número de protocol 97.
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Tramesa l’escriptura al Registre Mercantil de Barcelona pel seu examen i la seva
qualificació conforme determina l’art. 15.2 del Reglament del Registre Mercantil i l’art.
18.1 del Codi de Comerç, aquest, respecte del contingut ha fet arribar, en data
20/05/13, aquesta qualificació assenyalant els següents defectes subsanables:
“2º.- No s'acredita la publicació d'una referència dels estatuts de la societat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. (article 201.1 / d del Decret 179/1995 de 13 de
juny). 3º.- Acord tercer del Ple de 17 de gener de 2013, Exposen 5è i article 15 º. - Ha de
quedar determinat el termini de durada dels càrrecs de membres del Consell
d'administració. (article 221.3 del Decret 179/1995 de 13 de juny, articles 23.e y 221.1
de la Llei de Societats de Capital i article 185.3 / d del Reglament del Registre
Mercantil). 4º.- Article 6è. - Ha de constar la numeració de les participacions socials. (article 23.d
de la Llei de Societats de Capital i article 184.1 del Reglament del Registre Mercantil).
5º.- Article 8è. - A les Societats Privades Municipals les participacions socials no es
poden transmetre. (article 212.4 del Decret 179/1995 de 13 de juny). Article 18è. - Ha de constar la forma i antelació en què s'efectuarà la convocatòria del
Consell d'Administració. (article 245 de la Llei de Societats de Capital i article 185.4
del Reglament del Registre Mercantil).”
Considerant que aquest defectes no tenen caràcter de substancials i vist l’informe de
secretaria 21/13.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, com a òrgan competent, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts de la societat mercantil ALOC SERVEIS
AMBIENTALS SL, en els articles 6, 8, 15 i 18 que queden redactats de la següent
manera:
- ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL segon paràgraf: “El capital estarà dividit en 602
participacions socials de 5,00 € cadascuna (numerades de la 1 a la 602)......”
- ARTICLE 8. TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS
Les participacions de la societat són intransmissibles segons determina l’art. 212.4 del
Decret 179/95, de 13 de juny.
- ARTICLE 15. DURADA DEL CÀRREC
Els Consellers regidors exerciran els seus càrrecs durant 4 anys i coincidirà amb la
durada del càrrec de Regidor de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en tot cas. El
seu nomenament i la seva separació en qualsevol moment és competència de la
Junta. La resta de consellers tindran un mandat màxim de quatre anys.
- ARTICLE 18. CONVOCATÒRIA I QUÒRUM DE LES REUNIONS DEL CONSELL,
afegir: La convocatòria de les reunions del Consell es farà per mitjans electrònics
(correu electrònic) amb una antelació mínima de tres dies hàbils.
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Segon.- Donar publicitat d’aquests canvis al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de la
corporació i elevar a públiques les modificacions per tal de ser trameses al Registre
Mercantil de Barcelona, per a la inscripció definitiva de la societat.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia Presidència per a quants actes siguin necessaris portar a
terme amb vista a l’efectivitat del present acord i especialment per a l’atorgament de
quants documents públics es precisen i tràmits siguin necessaris fins al moment de
constitució i adquisició de la plena personalitat jurídica per la societat mercantil
municipal.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Un cop llegits els
estatuts celebrem que hagin rectificat les faltes ortogràfiques i les esmenes que els
vaig fer en el ple del mes de gener d’aquest any.
I un cop llegides les modificacions, els voldria suggerir que en l’article 18, on hi fan
constar que la convocatòria de les reunions del consell es faran amb una antelació
mínima de tres dies hàbils, que tinguessin l’amabilitat de què la convocatòria fos amb
més dies d’antelació, per tal de que els consellers puguin llegir la documentació que
es deriva del consell.
Ens abstindrem en aquest punt.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que aquest punt fa referència a la
creació de l’empresa ALOC i la modificació dels seus estatuts. En el seu moment, en
el ple del dia 17/01/13, el PSC ja va manifestar que no estava d’acord amb la creació
d’aquesta nova empresa per una sèrie de raons, moltes raons, entre d’altres, que ja
tenien una empresa municipal anomenada GUSAM i que no calia. Diu que no tornarà
a dir quines són les raons per no votar-hi a favor, per tant, en aquesta modificació dels
estatuts que van encaminats a la creació d’aquesta empresa, el PSC, per coherència
amb el que va dir en aquell moment, no podrà votar-hi a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt s’abstindran.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que són modificacions demanades pel
Registre Mercantil i que hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa i En Félix Oliván i Mayoral, dels
grups CUP i CIU; quatre abstencions dels regidors N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta
de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups ERC i PP; i un vot en contra de la regidora N’Àngels Castillo i Campos, del
grup PSC.
3. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE MODIFICACIÓ DEL
SERVEI D’AULA DE FORMACIÓ.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, llegeix la següent
proposta de la comissió informativa:
_____
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“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.
Atès que han passat dos anys des d’aquesta creació sense que s’hagi realitzat
l’encàrrec de la gestió del servei a l’empresa municipal, i s’han detectat noves
necessitats que justifiquen el canvi del projecte i els documents que l’acompanyen.
Considerant que la modificació d’aquest servei requereix dels mateixos tràmits que per
a la seva creació.
Considerant que és el Ple l’òrgan competent per la creació i modificació dels serveis i
segon l’art. 159 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, és necessari el
nomenament d’una comissió d’estudi que haurà d’elaborar la corresponent memòria
de modificació del servei, així com dels altres documents que es considerin
necessaris.
És per això que proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Que es constitueixi una comissió d’estudi per tal de modificar la memòria
justificativa, el projecte d’establiment i el reglament del servei de formació, la qual
hauria d’estar formada per l’alcalde, que actuarà com a president, un regidor per cada
grup amb representació al Ple, un representant del Consell de Cultura i un del Consell
d’Ensenyament vinculat al servei, l’interventor i un tècnic municipal. Actuarà com a
secretari de la comissió, el mateix de la Corporació.
Segon.- Que la comissió haurà de concloure l’elaboració de la memòria, el projecte i el
reglament en el termini de dos mesos des de l’adopció de l’acord pel Ple; en el cas
que la memòria no es presenti en el termini esmentat, els membres de la comissió
cessaran automàticament.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “En el Consell Municipal
d’Ensenyament del dia 21 de maig un dels punts de l’ordre del dia proposat pel Sr.
Josep Lluís Rodríguez, professor de l’Aula Cultural, era l’encomana a GUSAM del
Servei Municipal de Formació. En aquell Consell la regidora d’Ensenyament va
manifestar el seu desig de què l’Aula Cultural es regularitzés en el ple del mes de juny
i que el traspàs definitiu a GUSAM tindria lloc el setembre. Vaig sentir perplexitat i
vertigen, ja que en el breu espai de temps, 1 mes, veia pràcticament impossible la fita
proposada.
Amb el pas dels dies ja hem vist que això no serà possible. La gestió d’una aula de
música o de cultura no és un tema banal; a més de la part econòmica i administrativa,
que també s’ha de gestionar, hi ha aspectes molt més importants al meu parer, com
són els pedagògics, socials i humans. Sort en tenim de l’equip de professors i
professores que creuen en la seva feina, que curs rere curs tiren endavant amb uns
mitjans precaris, sense el recolzament de l’administració local.
Aquest ajuntament ha de regularitzar l’aula de formació, clar que sí, però de la millor
manera, assolint la plena integració de l’aula en el context educatiu del poble, i
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demostrant que ens enorgullim d’un servei educatiu que funciona i que dota la nostra
ciutadania de cultura musical, artística, lingüística i de competències curriculars.
Aquest dimarts vam rebre la documentació referent als punts del ple. Portem dos anys
de mandat i repetides vegades hem hagut d’alertar d’irregularitats en la documentació.
No pot ser, i és injustificable, que ens facin arribar dues propostes, una de la regidora i
una altra de la Comissió Informativa de Serveis Generals. Ara, a la Junta de
Portaveus, ja hem aclarit aquest tema i, a més a més, la regidora ahir ja em va
desmentir això i no dubto de la seva voluntat.
El Reglament del servei municipal de formació d’Arenys de Munt sí que contempla
específicament la figura del coordinador/a, fet que demostra la importància que
representa aquest càrrec per al bon funcionament d’una aula de formació. Perquè, és
clar, no s’entendria que l’administrativa-conserge hagués de fer tasques
pedagògiques.
Vostès, que són un grup polític clarament d’esquerres, han de fer costat a aquestes
activitats i considerar-les imprescindibles i necessàries per a la millor formació de la
ciutadania, en lloc de mirar-se l’activitat en clau econòmica.
Avui portem a ple la creació d’una comissió que farà el seguiment d’aquest procés que
ja va engegar el mandat passat la regidora Golly Rectoret que, per cert, no estaria
gens malament convidar-la a què sigui present a la comissió.
Els republicans celebrem que aquesta comissió reprengui el seu treball, iniciat anys
enrere i hi serem, com sempre, per aportar suggeriments, el nostre punt de vista i la
nostra manera de treballar, amb rigor i seriositat.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En el mes d’abril de
2011, i per tant, dins del mandat passat, ja teníem a les nostres mans els mateixos
documents que tenim avui i ara.
Ni més ni menys, és a dir, tenim:
• el Reglament del servei municipal de formació d’adults
• la Memòria del servei municipal de formació d’adults
És clar que jo em sobto molt, ja que realment la CUP, partit al qual representa la
regidora d’Ensenyament, ha presentat o s’ha adherit, al llarg d’aquesta legislatura,
començada al juny de 2011, ara fa justament dos anys, diverses mocions relacionades
amb l’ensenyament.
L’última, el mes passat, per “rebutjar el tancament d’escoles”.
Això em feia pensar que li preocupava el món de l’ensenyament i el seu professorat.
L’ensenyament que, juntament amb la sanitat i l’ocupació, són pilars bàsics per a les
persones i per tant per a la cohesió social.
En canvi, en el que afecta a l’ensenyament a Arenys de Munt, quan la cosa afecta al
nostre poble i cal ser coherents i cal implicar-se i en concret a l’Aula del servei
municipal de formació d’adults, llavors la cosa canvia.
Tot i tenir la gran majoria dels documents fets per fer un canvi de gestió i avançar en
unes millors condicions laborals, sota el meu punt de vista fins ara injustes, resulta que
la regidora triga dos anys en començar a moure’s una mica al respecte.
Li he fet diversos recordatoris i li asseguro que no era un caprici, era i és una
preocupació del Partit Socialista.
Li vaig preguntar per aquest tema en el Ple del 13 de desembre i, al cap d’uns mesos i
amb la intenció que posés fil a l’agulla, li vaig tornar a preguntar en el Ple del 14 de
març passat.
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La resposta última va ser: “s’han iniciat converses amb GUSAM i s’estan revisant els
documents que ja existeixen per tirar-ho endavant.”
Vostè va faltar a la veritat: els documents són exactament els mateixos que el mes de
juny de 2011.
També va dir-nos que el canvi de gestió estaria fet al començament del nou curs 20132014.
I jo avui li dono una oportunitat per canviar la data si creu que no estarà enllestit el
canvi a l’octubre.
Li pregunto: per quina data estarà fet el canvi? Em refereixo, com a mínim a les noves
formes de contractacions laborals.
També s’ha de dir la manera de presentar-nos la documentació que per nosaltres
reflecteix la manera de treballar.
Respecte a la documentació que ens han enviat:
Hi ha una proposta per part de la regidora de formar una Comissió especial per fer la
modificació del servei, que estarà formada per:
• Un representant de cada partit
• El secretari
• La interventora
• Un representant de l’empresa GUSAM
• Un representant de l’Àrea de serveis personals
Després hi ha una altra proposta de la Comissió de Serveis Generals que també ens
diu que proposa una Comissió per tal de modificar la Memòria justificativa, el Projecte
d’establiment i el Reglament del Servei de Formació d’Adults, que ha de estar formada
per:
• L’alcalde
• Un regidor per cada grup amb representació en el ple
• Un representant del Consell de Cultura
• Un representant del Consell d’Educació (imagino que han tingut un lapsus i
volien dir: del Consell d’Ensenyament)
• L’interventor
• Un tècnic municipal
• El secretari de la Corporació
Quina de les dues propostes és la correcta, per què són diferents?
De fet, cal dir que a la Junta de Portaveus la secretària ja ens ho ha aclarit.
Per nosaltres, els socialistes el més important és que hi hagi un representant de
cadascuna de les parts implicades, en aquesta comissió: de la part de l’Aula del servei
de formació d’adults i de la part de l’Aula de música.
Sense un representant de cadascuna d’aquestes Aules no considerem ni un bon
projecte ni una bona comissió.
Sra. Regidora: hi haurà amb tota la seguretat un representant de l’Aula cultural i un
representant de l’Aula de música. La seva resposta quedarà en acta i ha de mantenir
el compromís.
També ens diuen que la Comissió haurà de concloure la modificació d’aquí a dos
mesos.
Creiem que és temps suficient si de debò es treballa amb empenta i amb rigorositat.
Això vol dir que l’encomana anirà a Ple en el mes de setembre?
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En cap document fa referència a l’Aula de Música, evidentment, des del PSC es vol
saber quin tractament i organització tindrà aquesta Aula, estarà integrada dins del
servei de formació d’adults?
Es gestionarà a banda?
L’article 8 del Reglament del servei parla de què s’estructurarà amb els estudis de
Formació d’Adults, Formació Artística, Formació Ocupacional i Formació en el lleure,
així com altres blocs curriculars.
S’ha pensat en la formació d’una escola de música? S’ha contemplat la possibilitat de
mancomunar aquest servei amb Arenys de Mar, per exemple?
Quin és l’objectiu de la regidoria? Sabeu cap on hem d’anar?
També volem saber cap on, quin és l’objectiu de la regidora envers aquest serveis:
• Continuar com a servei municipal de formació?
• Ser una Aula Cultural?
• Anar cap a una escola de formació d’adults?
Seria important saber quines gestions ha fet la regidora per assabentar-se de les
diferents fórmules i poder explicar-nos els avantatges i desavantatges de cadascuna
d’aquestes fórmules de serveis.
En realitat el que demanem és concreció i definició per part de la regidoria.
Hi ha també la part de gestió que imaginem ha realitzat amb les persones implicades.
Volem saber si ha parlat absolutament amb cadascú dels professors/es.
Nosaltres, els socialistes, volem deixar clares un parell de coses:
1r.- Que tot i que es comença tard i que s’ha donat prioritat a altres serveis, doncs ara
que hi som, veiem positiva la creació d’aquesta comissió, de la qual formarem part.
2n.- Que continuarem empenyent, com hem fet fina ara, perquè el professorat estigui
en les millors condicions i evidentment el servei.
3r.- Que creiem que cal escoltar i consensuar amb els representants dels professors,
que sense ells el projecte no serà el millor.
Finalment, dir-li que ens han demanat alguns professors i professores que, per
sensibilitat, els agradaria que en aquesta Comissió hi hagués l’exregidora Golly
Rectoret, ja que va ser ella qui va endegar aquest projecte.
Per tant, són tres qüestions importants: la presència en la comissió formant-ne part
d’un representant de l’Aula Cultural, d’un representant de l’Aula de Música i la
exregidora la Sra. Golly Rectoret.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que també es podria haver fet el
document amb molt més consens.
La regidora Sra. Flores diu textualment: “Justament perquè valorem el professorat
comencem fent endreça de la seva situació laboral; justament perquè ho valorem i
creiem en l’educació al llarg de tota la vida.
Si hem trigat 2 anys a posar-nos-hi és perquè hi havia concessions que finalitzaven i
per tant hi havia terminis que acabaven i s’han hagut de prioritzar.
De fet, l’estudi està fet i el que fem ara és crear la comissió que ha de valorar els
canvis que es proposen, ja que cal actualitzar-lo perquè han passat 2 anys des de
llavors.
Està previst que al novembre l’encomana ja sigui una realitat i l’aula ja es gestioni per
GUSAM.
Vull aclarir que hi haurà dos representants, un per l’Aula de Cultura i un altre per l’Aula
de Música, en aquesta comissió.
_____
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Es farà una gestió integral del servei municipal de formació.
He tingut entrevistes amb tots i cadascun dels implicats.
Em sembla molt bé que l’exregidora Golli Rectoret formi part de la comissió, entenent
que es va crear el servei durant la legislatura de la qual formà part.
La comissió que es crea ha de tractar les modificacions; per això els documents
actuals són els antecedents i no estan modificats, perquè aquesta és la feina que ha
de fer la comissió.
Quan el PSC diu que hi ha 2 versions totalment diferents, m’agradaria saber a què es
refereix.”
La regidora Sra. Vila diu que per ella és important que quedi en acta que els
representants dels consell són els de les aules.
El Sr. Alcalde diu que es el que recull la proposta.
La regidora Sra. Castillo diu que vol que hi hagi membres de les aules musical i de
formació i el tema dels membres l’ha aclarit la secretària en la Junta de Portaveus i
que voldria que no s’aturès.
El Sr. Alcalde diu que està una mica sorprès, perquè d’una cosa que haurien d’estar
contents que es regularitzés, per les intervencions que s’han fet, semblava que
estaven enfadats i ara s’ha resolt tot i només volia expressar la seva sorpresa.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
4. MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE LA DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE
DECISIÓ DE LES DONES A L’AVORTAMENT.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“El ministre de Justícia ha anunciat que el Govern d'Espanya presentarà aviat una
nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segons les pròpies
declaracions efectuades pel ministre Sr. Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova
regulació tindrà els següents punts claus:
• El retorn a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985, en la
qual les dones no podran decidir, seran els metges qui decidiran per elles.
• Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació
fetal.
• Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare,
mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa
sense poder de decisió, donant aquest poder a professionals externs.
El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món
occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l'avortament
retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de
l'any 1985, deixant les dones espanyoles amb dues úniques opcions, avortar fora
d'Espanya si tenen recursos per fer-ho, o bé avortar a Espanya en condicions de
clandestinitat amb el conseqüent risc per a la seva salut i la seva vida.
_____
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Volem recordar que el Tribunal Constitucional el 1985, va fer palès que, en relació
l'avortament, no estem en un conflicte entre dos drets fonamentals, perquè els únics
drets fonamentals implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut un bé
jurídic que resta degudament protegit per la legislació vigent.
També és important tenir en compte que la llei actual, aprovada l'any 2010, va ser
totalment avalada pel Consell d'Estat, que en aquell moment, va argumentar que era
necessari reformar la regulació per adaptar-la a la realitat i també va destacar la
constitucionalitat dels seus articles.
Malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la
llei actual - com ho va fer en relació als matrimonis homosexuals - que encara no ha
quedat resolt pel Tribunal Constitucional. Tot i així, el ministre Gallardón prefereix no
esperar el dictamen del Tribunal Constitucional i, es doblega, una vegada més, a les
demandes dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat.
Perquè d’allò que està parlant el ministre Gallardón, d'acord amb la Conferència
Episcopal, és en realitat d’eliminar el dret a decidir de les dones, i que aquesta
eliminació sigui a costa de posar en risc la salut i la vida de les dones.
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només
incrementa el nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la
clandestinament i en condicions insalubres. Si aquesta anunciada reforma segueix
endavant és segur que estaran retallant dos drets a les dones: la lliure decisió i el dret
a la salut.
La proposta del govern sobre l'avortament ens portarà a la cua d'Europa, a la
clandestinitat, a una regulació que estarà al nivell de Malta, Andorra o Polònia, els
països més restrictius i conservadors en les seves normatives. Ens situa en la
clandestinitat o a l’estranger. És més, en els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat
les seves lleis d'avortament, però cap d’ells no ha retrocedit.
La gran majoria de països d'Europa permeten la interrupció voluntària de l'embaràs
sense justificació fins la setmana 14, oscil·lant entre la setmana 10 de Portugal i les 24
setmanes d'Holanda.
L'any 2008 ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació per als seus 47 països
on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat, que
converteixi aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar
l’avortament, allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a
favor d’una llei de terminis i reclama classes d'educació sexual obligatòries per als i les
joves.
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement
decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu
embaràs i que aquesta decisió -conscient i responsable- sigui respectada; a més,
aquesta llei garanteix el dret a l'educació i la salut sexual. Perquè només amb
l'educació sexual adequada i amb la millora a l'accés a mètodes anticonceptius,
podem evitar de manera més efectiva, especialment en la gent jove, infeccions de
transmissió sexual i embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d'IVEs(Interrupcions
Voluntàries de l’Embaràs); tanmateix, l’actual Llei de Salut Sexual i Reproductiva i
IVE garanteix la igualtat en l'accés, en totes les Comunitats Autònomes, a les
prestacions en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, així com l’accés a mètodes
anticonceptius i d’interrupció voluntària d'embaràs.
Els i les socialistes entenem que no pot legislar-se d’esquena a la realitat, i la realitat
més gran és que les dones arreu del món tenen avortaments, legalitzats o no.
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La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és negant l'accés de les dones
a procediments legals i segurs, sinó donant-los el poder de controlar la seva pròpia
fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats.
Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, presenta per
a la consideració i l'acceptació del Ple Municipal els següents acords:
Primer.- Recordar al Govern d’Espanya l’aconfessionalitat proclamada en la
Constitució i, en aquest sentit, rebutjar qualsevol ingerència en el dret a una maternitat
lliurement decidida.
Segon.- Reconèixer i donar suport al dret a una maternitat lliurement decidida, que
implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que
aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada.
Tercer.- Mostrar-nos contraris a la reforma anunciada de la Llei Orgànica 2/2010, de
3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs
anunciada pel ministre Gallardón i rebutjar la regressió que això suposaria.
Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat i en concret al ministeri de
Sanitat, al Govern de la Generalitat de Catalunya; al Conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la
Junta de Govern de la Federació Española de Municipis y Províncies, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que com que abans el Sr.
Alcalde ha felicitat a tots els Antoni i Antònies, ella ara es permet felicitar a la seva
mare, que avui és el seu aniversari. Dit això i parlant de la moció que ha presentat el
PSC, diu que han de dir que no és la primera vegada que en aquest ple es porta a
discussió la Llei de l’avortament i les seves interpretacions. En el passat mandat, va
ser la regidora Golly Rectoret, que també va presentar una esmena envers aquesta
Llei. Ha costat molt de temps, esforços, educació, lluites i, també, morts de mares
gestants, perquè s’entengui que l’avortament ha de ser un dret de les dones i ha de
ser la dona la que prengui la decisió final sobre la seva gestació. Això sí, dins d’un
marc legal i ètic, reflectit a la llei com ja ho tenim ara. Qui es pensi que avortar és una
senzilla intervenció està totalment equivocat. L’avortament sempre té repercussions
psicològiques, ja que és una decisió importantíssima dins la vida d’una dona i a
vegades també hi ha repercussions físiques, per tant, no és un procediment que es
pugui dur a la lleugera i es pugui menysprear. Acotar la llei com fa vint anys, sols farà
que aquest recurs sanitari ben regular desaparegui i qui vulgui avortar ho faci de males
maneres, es tornarà a allò d’anar a Londres, un cap de setmana de turisme quan, en
realitat, s’anava a avortar. Ho es recorrerà a mètodes força més arcaics que sovint
acaben amb tragèdia. És incomprensible que no es permeti avortar quan el fetus té
una greu anomalia, quan, a més a més, si aquest fetus acaba naixent, aquestes
anomalies i la dependència que tindrà econòmica i social tampoc estan recollides a
l’Estat. S’ha vist que la Llei de dependència, per exemple, no arriba cap diner ni recurs
per al tercer sector. No fa gaires dies vam sentir la notícia d’una dona llatinoamericana
que malgrat dur un fetus amb una greu anomalia i patint ella una malaltia greu, li era
prohibit pel seu govern practicar una avortament terapèutic. El resultat va ser terrible.
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Una cesària urgent, amb la mort del fetus i estat crític de la dona, que feia perillar la
seva vida. Sembla que els humans no n’aprenem dels errors i ara el Govern del PP
s’entesta en retornar al passat, tot el que s’ha anat progressant en drets i deures es
torna a posar en entredit. És fins i tot curiós que sigui un home el que hagi de decidir
sobre un dret de les dones, sobre un fet que sols poden passar les dones. Com ho
podem descriure això? Algú m’ho pot explicar? Li podem dir masclisme?
Desconeixement? O anem més enllà i ho titllem de despropòsit o retrocés? No estem
d’acord amb la modificació d’aquesta Llei. Un cop més defensem la llibertat de l’ésser
humà, en aquest cas, la llibertat de les dones en poder decidir sobre els seus actes. El
nostre vot serà a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ha escoltat diverses coses i que li
agradaria recordar intervencions que s’han fet al Congrés i ho farà en castellà perquè
són paraules textuals: ”El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha preguntado
al número dos del PSOE, Elena Valenciano, si le parece razonable que una menor que
no puede comprar alcohol o tabaco y que en muchas comunidades autónomas no
pueda hacerse un pírcing o un tatuaje, sin embargo, sí puede abortar sin
consentimiento de sus padres.”
Entre d’altres coses, també li va preguntar a l’Elena Valenciano: “Como pretende
convencerle sobre el aborto en la menores cuando Alfonso Guerra, un histórico del
PSOE y exministro, afirmó en una entrevista reciente, en un periódico, que dentro del
partido nadie estaba de acuerdo con que las menores pudieran abortar sin el
consentimiento paterno y se dio esa medida en la ley del aborto socialista de 2010.” Es
veu que algú el va agafar per banda, segons paraules textuals d’ell, em refereixo a
l’expresident José Luís Rodríguez Zapatero.
Afegeix, així mateix altres paraules com: “A juicio del Ministro el problema de la
oposición sobre el aborto es que para ellos el derecho a decidir sobre la maternidad es
solo el derecho a decir que no y no se contempla en ningún caso el derecho a decir
que sí. Mujeres con derecho a decir que sí.” I també va afegir desprès un argumentari
bastant extens que ara us vull llegir: “Nosotros nos preocupamos para que la mujer
tenga derecho a decir que sí y por eso nos preocupamos porque los obstáculos
laborales o las presiones sociales no lo sean nunca para poder decidir libremente, ha
recalcado. Además, ha recordado el anunciado que hace apenas una semana formuló
la Ministra de Sanidad de Servicios Sociales y Igualdad, Ana Mato, en el Plan de
Maternidad, que se incluirá dentro del Plan integral de Protección de la Familia, que
está dirigido especialmente a las madres adolescentes con dificultades y que se
impulsarán programas sociolaborales para fomentar la autonomía económica de las
que estén en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Se van a buscar todas
las formas posibles para que las mujeres no se vean abocadas a interrumpir su
embarazo, como la información, la educación, la formación a mujeres de todas las
edades para reducir el número de embarazos no deseados, esa es la mejor
prevención y, por eso, una de las medidas incluidas en el Plan de apoyo a la infancia y
a la adolescencia.”
Manifesta que ha fet la intervenció en castellà perquè van ser paraules textuals del que
es va dir al Congrés. Comenta que ha escoltat que no es té en compte a les dones i
que no es feia res i ell, aquí, ha llegit paraules textuals del Congrés d’Ana Mato, que
faria un Pla de maternitat, que faria ajustaments, que inclouria coses per fomentar que
no hi hagués dificultats per ser mare, en canvi, també hi ha moltes altres associacions
que contribueixen perquè sigui més lleu i més fàcil el poder ser mare. Afegeix que ha
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escoltat coses que no es corresponen amb les paraules que es van dir al Congrés pel
Ministre i per la Ministra.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que al ser un tema de consciència,
donarà llibertat de vot, però considera que no cal tocar el que funciona i si es fa només
per un tema ideològic, és un error i no caldria.
La regidora Sra. Carreras diu textualment: “Si bé estic plenament d’acord en què les
dones són les que han de decidir sobre el seu cos, vull ser conseqüent amb les meves
creences religioses, en aquest punt el meu vot serà d’abstenció.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP,
entenem que aquesta llei és una vulneració més dels drets sexuals i reproductius de
les dones i tornarem a una legalitat equiparable als temps del franquisme. L’aprovació
de la llei eliminarà l’avortament lliure per al termini de 14 setmanes i negarà la
possibilitat de les menors de poder avortar sense el consentiment matern. A més, vol
incloure la il·legalització de l’avortament en casos de malformació del fetus i s’està
estudiant la fórmula de limitar l’accés a la píndola d’urgència. Amb tot això, es pretén
tornar a la llei de supòsits, és a dir, que tornarà a estar tipificat com a delicte excepte
en certs supòsits. A la pràctica, aquesta llei tornarà a fer que una dona que vulgui
interrompre el seu embaràs hagi de passar per la humiliació d’un reconeixement
psicològic i que en última instancia sigui un metge o metgessa, i no la pròpia dona, qui
acabi decidint si serà mare o no.
L’aprovació d’aquesta llei marca un clar alineament amb les tesis més retrògrades i
ràncies del conservadorisme catòlic i ens evidencia una vegada més el sistema
patriarcal i capitalista en el qual estem sotmesos.
La CUP segueix defensant l’avortament lliure i gratuït, entès com la reivindicació de les
dones al dret al seu propi cos, sense condicionants ni moralitzadors ni
sòcioeconòmics.
Per tot això, la CUP hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo diu als que han manifestat el seu vot a favor, que els ho
agraeix i també manifesta el respecte a la Sra. Carreras, en quan a les seves
creences, però diu al representant del PP quins recursos econòmics posa el Sr.
Gallardon en aquests casos que és zero i també li recorda que en els països on és
difícil avortar és a on hi ha més avortaments i que com a ha dit la Sra. Flores és tornar
al franquisme i que això és un endarreriment.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que mare ha de ser qui vol ser-ho, però el que s’ha
de potenciar és l’educació, però l’avortament ha de ser lliure i gratuït i no s’ha de
promocionar de cap manera la maternitat en les dones que estan en risc d’exclusió
social, ja que el seu fill tindrà problemes, i que no han de ser els metges els que
decideixin, s’ha de començar a pensar, que ja toca.
El regidor Sr. Planas contesta a la Sra. Castillo que accepta la seva opinió i que la
resta no cal ni nomenar-ho; sobre les dones amb problemes econòmics, la ministra vol
fer un programa per a les dones que vulguin ser mare i no poden, ha intentat explicar
això, quines són les mesures que es volen prendre. Diu que podria exposar la Llei de
dalt a baix, però que no pertoca.
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La regidora Sra. de la Iglesia diu que el que ha dit no té res a veure amb l’avortament.
Què vol dir que l’Ana Mato farà programes per dones que volen ser mares i no poden?
Què té a veure això amb l’avortament. Les mares que volen ser mares, ja hi ha
programes de fertilitat i el que s’hauria de fer és potenciar l’adopció, però no per això
fer que les altres no puguin avortar si és que no volen. Són coses totalment diferents.
El regidor Sr. Planas diu que aquí no pertoca aquest debat i no prosseguirà.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès i En Félix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica
Flores i Travesa, En Félix Oliván i Mayoral, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la
Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels
grups CUP, CIU, ERC i PSC; una abstenció de la regidora Na Montserrat Carreras i
Cort, del grup CIU; i un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup
PP.
PART DE CONTROL:
5. PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL
DRET DE L’AIGUA.
El regidor Sr. Molons llegeix el següent text desprès de felicitar al ram de paletes que
és el seu dia:
“Rebuda la iniciativa ciutadana europea impulsada per la Confederació Europea de
Sindicats (CES) en defensa del dret de l’aigua, concebuda com un dret bàsic per a tots
els ciutadans i ciutadanes, proposant la creació d’una normativa, en el marc de la UE,
per garantir el seu accés universal i excloure la seva gestió dels intents de
mercantilització i de liberalització, en la que s’indica que:
Vist que el 28-7-2010 l’Assemblea General de l’ONU va reconèixer, mitjançant
resolució A/RES/64/292, que el dret humà a l’aigua potable i al sanejament eren un
factor essencial per a la vida, demanant als països membres i a les organitzacions
internacionals el subministrament de recursos, la creació de capacitats i la
transferència de tecnologia amb la finalitat de garantir l’accés físic i econòmic de tots
els ciutadans a una aigua potable, segura i neta i a un sanejament adequat.
Vist que s’obrien les expectatives per ampliar l’accés a l’aigua i al sanejament
especialment per a les persones que estan desproveïdes d’aquests serveis. Només a
Europa hi ha un milió de persones sense aigua i vuit milions sense sanejament. No
obstant això, aquesta expectativa no s’ha fet realitat: bona part dels governs han seguit
amb la inèrcia i les pràctiques anteriors, que no només no han aconseguit resultats
positius sinó que han agreujat problemes.
Donat l’actual context de crisi econòmica, molts governs locals, regionals i nacionals
poden estar temptats d’obtenir una millora provisional dels seus ingressos amb la
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privatització dels serveis de l’aigua, el que es tradueix en un important augment de les
tarifes pels usuaris, una reducció del control de la gestió per part dels poders públics i
l’orientació prioritària del servei cap a l’obtenció de beneficis empresarials.
Vist que a Catalunya tenim exemples d’aquests conflictes en relació al model de gestió
hídric, com el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat o els canvis de serveis del
cicle integral de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, implicant ambdós casos,
afectació a milions de persones.
Amb l’objectiu de garantir aquest servei a tots els ciutadans que resideixen a Europa i
garantir el futur de les properes generacions, els sindicats europeus de serveis públics
han llançat una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) amb el suport d’altres
organitzacions socials, i concretament, amb els objectius de:
- Garantia d’uns serveis d’aigua i sanejament per a tots els ciutadans i
ciutadanes de la Unió Europea.
- Defensa dels drets humans per sobre dels interessos comercials, amb el rebuig
de la liberalització dels serveis d’aigua.
- Accés universal a l’aigua i al seu sanejament.
És per tot el que s’ha exposat que es presenta la següent declaració:
Primer.- Donar suport a la iniciativa ciutadana europea impulsada per la Confederació
Europea de Sindicats (CES) en defensa del dret de l’aigua, concebuda com un dret
bàsic per a tots els ciutadans i ciutadanes, proposant la creació d’una normativa, en el
marc de la UE, per garantir el seu accés universal i excloure la seva gestió dels intents
de mercantilització i de liberalització.
Segon.- Informar de l’adhesió a aquesta Iniciativa a través dels canals de comunicació,
difonent, així mateix, la recollida de signatures mitjançant el web:
http://www.right2water.eu/es
Tercer.- Donar trasllat de l’adhesió a les organitzacions sindicals promotores d’aquesta
iniciativa a Catalunya, CCOO i UGT.”
El Sr. Alcalde diu que com que no s’ha parlat prèviament d’aquesta declaració en la
Junta de Portaveus, deixarà fer intervencions i es votarà.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que espera que no la mal
interpretin. A continuació, diu que troben totalment encertat que els sindicats
majoritaris d’aquest país estiguin tant interessats en afavorir la tramesa d’aigua potable
a tots els ciutadans de la Unió Europea i facilitar-ne el seu accés. Trobem indignant,
per això, que aquesta inquietud sols es manifesti dins la Comunitat Econòmica
Europea que acull nombrosos països que no tenen cap mena de problema amb
recaptar, distribuir i potabilitzar l’aigua quan la realitat és que on més mancança
d’aigua hi ha és en països subdesenvolupats, sobretot en la franja subsahariana on
nenes i dones fan milers de quilòmetres en el decurs de la seva vida per poder recollir
aigua, que no sempre és potable. Trobem a faltar en aquesta declaració un apartat on
es demani l’educació de la ciutadania amb mesures d’estalvi, on s’apliquin programes
de reutilització d’aigües on s’entengui clarament que l’aigua és un recurs escàs en
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aquest planeta i, per tant, un recurs car. La conscienciació d’aquest fet és del tot
necessari. És clar que no estem d’acord amb guanyar diners amb un bé comú per
tothom, però és lògic que el manteniment, el control, la xarxa, la potabilització i totes
les despeses que genera la comoditat i el luxe que té tenir aigua potable que surt
d’una aixeta s’hagin de pagar. Li agradaria fer una reflexió al moviment sindicalista
d’aquest país perquè pensa que és la primera vegada que es porta en aquest Ple una
declaració per part dels sindicats majoritaris però no ha vist pas que aquests sindicats
facin quelcom més que declaracions en aquest sentit i els agradaria, per exemple, que
es fes una declaració per un habitatge de dret per part dels sindicats que també es
portés a tots els plens o pel dret a un àpat complet per milers de famílies que pateixen
situacions d’extrema pobresa al nostre país o pel dret d’una educació de qualitat o per
la sanitat sense mancances de recursos perquè això també està recollit en els drets
humans. Són temes socials que també estan reconeguts a la Carta Magna de les
Nacions Unides és per això que caldria fer una reflexió sobre el moviment sindicalista
que hi ha actualment.
El Sr. Alcalde proposa la votació ja que no s’ha tractat en Junta de Portaveus, i es vota
a favor per unanimitat dels 12 regidors presents al Ple.
6.

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 109 a la 135, ambdues
incloses, des del 6/05/13 al 9/06/13:
-

Resolucions en matèria de personal: 7
Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions en matèria de béns: 2
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de representació: 3
Resolucions en matèria de delegació de funcions: 2
Resolucions en matèria de contractació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 6/05/13 i el 9/06/13, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 9
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 2

URGÈNCIA
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
01/13: SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
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El Sr. Alcalde diu textualment: “El Pressupost 2013 aprovat definitivament en el mes
de desembre del 2012 i que va entrar en vigor l’1 de gener, recollia les dades d’unes
voluntats polítiques per dur a terme durant aquest any 2013.
No obstant això i malgrat que estem esperant canvis reglamentaris per poder realitzar
la modificació de crèdit en què s’incorporaran els romanents, al llarg d’aquests primer
mesos s’han produït unes necessitats inajornables que cal cobrir fent ús dels crèdits
sobrants per previsions que finalment no es realitzaran. Es tracta d’una modificació de
crèdit molt simple, com han pogut veure, ja que tot i ser, aquest, un punt per urgència,
la documentació ha estat al seu abast des del primer dia per ser consultable, igual que
la resta de documentació que forma tot aquest Ple.
En aquesta ocasió les modificacions que es proposen troben el seu finançament en les
baixes tant en aplicacions de capítol 1 com 2.
En concret, pel que fa a la baixa en el capítol 1, aquesta es realitza sobre una part del
crèdit sobrant pel fet de què la placa d’enginyer no es preveu ser coberta fins al mes
de setembre i de tenir una vacant d’agent de policia que ara per ara no està coberta i
possiblement no es cobreixi dins de l’exercici; en qualsevol cas, únicament es fa ús de
crèdits sobrants pels mesos ja transcorreguts.
Pel que fa a la baixa en el capítol 2, aquesta prové bàsicament del crèdit que s’estima
sobrant en l’aplicació de manteniment de l’enllumenat públic a partir del moment que
s’espera que pugui prestar-se el servei per l’empresa municipal ALOC. Una petita part
prové de la baixa en els crèdits previstos per un rènting del vehicle per la policia que
finalment no s’ha contractat.
Aquesta modificació és, doncs, inajornable ja que recull necessitats que han de fer-se
efectives l’abans possible.”
A continuació llegeix la proposta:
“Vista la Providència d’Alcaldia de 6 de juny, segons la qual es considera necessari
suplementar determinades aplicacions i crear-ne alguna de nova, pels motius que
s’adjunten a la mateixa i que s’exposen també en la corresponent Memòria.
Vist l’informe 30/13 emès per la Intervenció municipal i vist el que disposen els articles
177 i ss. del TRHL, i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i els article 8 i 10 de les
Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 01/13, per un total de 40.407,53
euros, segons el següent detall:
AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
112

150

22706

CONTRACTACIÓ TÈCNICS MUNICIPALS

12.974,20

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:

_____

111

920

12001

SOUS DEL GRUP A2 -GENERAL-

2.234,42

2

111

920

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -GENERAL-

1.024,50

2
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111

920

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC -GENERAL-

1.627,52

2

111

920

16000

SEGURETAT SOCIAL.

1.516,96

2

111

130

SOUS DEL GRUP C2 -SEGURETAT-

6.570,80

2

12004

12.974,20

AUGMENT

12.974,20

FINANÇAMENT

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
corrent:
112

165

44900

DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

27.433,33

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
443

165

21000

MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

25.408,99

2

441

130

20400

RENTING DEL VEHICLE DE LA POLICIA

2.024,34

2

27.433,33

27.433,33

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
A favor de la urgència, 12 vots dels regidors presents.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que no hi veuen cap problema, que
l’han tingut a l’abast i que s’abstindran perquè correspon a una voluntat política, que
no és la seva i estan contents de veure algunes partides, però no la de dotar de
partides a l’ALOC, s’abstindran.
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 quatre abstencions dels regidors
N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps
i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC i PP.
PRECS I PREGUNTES:
7. PREC DEL GRUP PP SOBRE LES DATES DE LES OBRES A LES
ESCOLES.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
_____
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El Grup Municipal del Partit Popular volem que ens digui, desprès de la visita que va
fer a les escoles del poble i veure les seves mancances i necessitats, quines
actuacions prendrà en aquest sentit.
I recordar que el Partit Popular, anteriorment, ja l’hi va demanar que actués. I fins ara
vostè no ha mostrat interès, quan el Partit Popular va ser una de les seves prioritats, i
el regidor Ramon Planas les va visitar personalment.
Prec: El grup del Partit Popular volem que ens detalli, amb dates exactes, quan es
faran les actuacions a les escoles.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu que no entén ben bé
a què es refereix, si es refereix als temes de robatoris que hi va haver a les escoles o
si a temes de manteniment, però, en tot cas, l’interès el tenen, des de la regidoria es
reuneixen cada mes amb cada escola, per tant, un cop al mes hi ha reunió, per tant,
com a mínim, les visita personalment un cop al mes. Les últimes actuacions que s’han
fet, per exemple:
Al Sobirans:
- S’han habilitat uns espais d’ombra, que de fet era una demanda per la calor.
- A banda, es fan les tasques de manteniment habitual.
I pel que fa als robatoris, tant al Sobirans com al St. Martí, a dia d’avui, ja hi ha anat el
fuster, el tema d’alumini, de vidres, per tant està tot reparat en aquest sentit. Aquestes
són les últimes actuacions fetes a les escoles.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a l’Alcalde d’Arenys de Mar, que ha vingut al Ple.
8. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE SI ES CONTINUARÀ FENT
L’INGRÉS DE L’IVA I L’IRPF A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular desprès de saber com es va fer l’ingrés dels
impostos: concretament IVA i IRPF, demanem al Batlle que compleixi la Llei i no
continuï pel camí de saltar-se les lleis quan li convé, i vostè com a Batlle d’Arenys de
Munt ha de ser un exemple en el compliment de les lleis i responsable amb els seus
actes.
Per tant, tornem a demanar que actuï amb conseqüència, i no utilitzi les lleis a la seva
conveniència. El Grup Municipal del Partit Popular demanem que el Batlle actuï pel
camí de la legalitat i amb el compliment de les lleis.
Pregunta: Continuarà fent l’ingrés de l’IVA i l’IRPF a l’Agència Tributària Catalana?
Sap vostè que esta incomplint les lleis? Sap quines conseqüències tenen els seus
actes? “
El Sr. Alcalde diu textualment: “Tal com plantegen la seva pregunta està donant una
idea errònia dels fets reals, perquè no és una voluntat pròpia i única de l’Alcalde de
pagar els impostos d’aquest ajuntament a la Hisenda espanyola a través de l’Agència
Tributària Catalana, sinó que va ser la voluntat política d’aquest Ple. En aquest sentit li
vull recordar que en aquest Ple s’ha votat dues vegades mocions per exercir la
sobirania fiscal, la primera en data 9 de febrer del 2012 que va ser aprovada per 11
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vots a favor, i la segona en el Ple del 14 de març i que va ser aprovada també per 11
vots a favor, una majoria suficientment àmplia i democràtica.
En la darrera moció, en el seu acord primer, es deia: “Donar recolzament a l’Alcalde,
amb la corresponsabilitat de tots els electes que mostrin conformitat en aquest punt,
tot i que puguin existir informes negatius de secretària o de d’intervenció en aquest
tema, per tal que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments que hagi
d’efectuar l'Ajuntament d’Arenys de Munt, corresponents a l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya.”
Per tant, queda clar, i a vostès també els hi hauria de quedar clar, que la decisió no va
ser una decisió unilateral d’Alcaldia, sinó que és una acció conseqüència d’una decisió
democràtica àmpliament majoritària.
Per altra banda, també vostès, en la seva pregunta, intenten donar una imatge
d’il·legalitat al fet de pagar els impostos municipals a la Hisenda espanyola a través de
l’Agència Tributària Catalana i això tampoc no és cert. Aquest procediment està previst
en la Llei General Tributària, en els seus articles 19, 29, 35, 60, 61 i 64 per tant, estem
realitzant una acte plenament legal i previst a la legislació espanyola.
També el Delegat Especial per a Catalunya de l'AEAT ha reconegut que s’està
complint la legalitat.
Els hi demanaríem que no intentin confondre i crear una situació de por, totalment
injustificada, als ciutadans i en aquest sentit també els hi demanaríem que actuessin
amb més responsabilitat i amb més lleialtat cap a les lleis espanyoles. Aquestes que
vostès defensen tant. També els hi demanaríem que s’informin més i millor.
També els hi haig d’informar que, després de cada pagament efectuat a l’Agència
Tributària Catalana, des del departament de tresoreria, es demana un certificat d’estar
al corrent de pagament de tots els deutes tributaris i en tots, la resposta de la Hisenda
espanyola és que han rebut tots els nostres tributs, fet que confirma que l’Agència
Tributària Catalana els hi liquida els nostres impostos.
Per tant, i vist que es tracta d’una decisió democràtica d’aquest Ple, vist que s’està
complint la legalitat espanyola, vist que Hisenda confirma que no tenim cap deute
tributari amb ells, des d’aquest Govern continuarem exercint la sobirania fiscal.
I més que preguntar a l’Alcalde si sap que està incomplint les lleis? El que caldria ens
que ens preguntéssim si vostès, senyors del Partit Popular, saben i coneixen realment
les lleis espanyoles? Perquè si les coneguessin sabrien que aquest Ajuntament està
pagant els seus impostos segon aquestes lleis. Plantejar el seu desconeixem com si
fos una il·legalitat dels altres ho trobem, certament, molt desafortunat. El desconeixem
no eximeix el compliment de la legalitat vigent. Un desconeixement del qual vostès en
fan bandera.
Potser el que caldria es demanar-los a vostès que compleixin, com a mínim, les seves
pròpies lleis. Queda lluny demanar-los que també compleixin la legalitat internacional,
perquè d’això ja sabem que la seva voluntat és no complir-la i això també té
conseqüències, fins i tot penals.
Però ja seran els tribunals internacionals els que els posaran al seu lloc.”
9. PREC DEL GRUP PSC PER TAL QUE L’AJUNTAMENT SOL·LICITI, PER
A L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D’ARENYS DE
MUNT, AJUTS I SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS
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D’ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA I PERQUÈ EL PROPI CONSISTORI ELS
AJUDI AMB ENQUESTES D’ORIENTACIÓ I DIAGNOSI.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que avui dia els petits comerços estan patint els efectes de la crisi de manera
molt important, provocant que en l’últim any a Catalunya s’hagin perdut prop de 14.000
llocs de treball, i que en moltes ocasions es vegin obligats a tancar la seva activitat ja
que no poden suportar els dèficits generats per la baixada de les vendes i el pagament
de les despeses fixes com ara lloguers, impostos, subministraments, etc.
Atès que els possibles compradors moltes vegades es mouen per patrons de consum
que s’haurien d’analitzar per tal de poder extraure conclusions i millorar la gestió dels
negocis, evitant així pràctiques errònies o equivocades.
Atès que degut a aquesta situació de precarietat econòmica alguns ens
supramunicipals, com per exemple la Diputació, destinen mitjans i recursos per tal de
poder defensar els interessos d’aquest col·lectiu, que considerem bàsic en l’economia
del país.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Comerç Urbà ofereix suport
tècnic i econòmic a les polítiques locals de comerç amb la finalitzat de potenciar i
dinamitzar el comerç local per tal què la ciutadania tingui al seu abast una oferta
comercial variada i de qualitat, com ara la diagnosi de l’oferta i la demanda en els
centres comercials urbans o el fet de singularitzar els petits municipis perquè puguin
assolir un comerç actiu i de qualitat.
Vist que és important fer diagnosi i buscar solucions o alternatives, caldria donar
suport a l’ABIC en fer una enquesta a la població, relacionada amb els desitjos dels
consumidors quant a diversos aspectes com ara horaris, dinamització...etc.
Preguem a l’equip de govern :
1r.- Que intercedeixi amb la Diputació de Barcelona per tal que part d’aquestes
subvencions, ajudes i recursos puguin ser aprofitats per l’Associació de Botiguers i
Comerciants d’Arenys de Munt, com ara per a la realització d’un estudi de les
preferències de la població local, punts forts i punts febles, etc.
2.- Que d’acord amb l’Associació de Botiguers puguin realitzar una enquesta que els
orienti en possibles solucions.”
El Sr. Alcalde respon textualment: “En la reunió que es va mantenir entre l’Ajuntament i
l’ABIC, el 8 de maig, va ser quan per primera vegada se’ns va traslladar aquesta
inquietud que tenien el botiguers per fer un estudi per saber les fortaleses i les
deficiències del comerç d’Arenys de Munt des del punt de vista del ciutadà d’Arenys,
per tal de millorar l’oferta comercial i que la gent compri més al municipi.Tot i que amb
anterioritat no constava aquesta petició com una prioritat en el Pla de Treball entre
l’Ajuntament i l’Associació de Botiguers.
Aquesta inquietud s’ha traslladat a la Diputació i ens han informat per via telefònica
que properament es publicarà una convocatòria per a la concessió de subvencions a
entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis. En
aquesta convocatòria l’ABIC, si així ho considera, podrà sol·licitar a l’Ajuntament que
demanem la realització d’aquest estudi. D’altra banda, també es poden tornar a
estudiar els plans de treballs, presentats en el seu dia per part de l’Ajuntament i de
l’ABIC, i prioritzar les accions per veure si l’estudi s’hi pot incloure.
Per altra banda dir que s’ha demanat una subvenció pel Desenvolupament comercial
en municipis de menys de 10.000 habitants.
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Nom del recurs: Politiques comercials integrals en municipis de menys de 10.000
habitants.
Suport econòmic sol·licitat: import: 12.000 €
Objectiu: Suport a actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit
comercial dels àmbits del comerç urbà, les fires locals i el mercats de venda no
sedentària, per tal de fomentar el tractament integral de l’oferta comercial i atendre les
característiques i les necessitats del territori i de la demanda.
També hi ha tot un seguit d’accions que s’inclouen dins del Pla de treball, aquestes
accions són:
CUINA ÉS CULTURA
Data 8 de juny de 2013
Celebració d’un esdeveniment gastronòmic multitudinari que compta amb
l’assessorament de la Sra. Carme Ruscalleda. Berenar degustació popular en el que
es va oferir una gran coca creada pels restauradors, forns i pastisseries d’Arenys de
Munt inspirada en la sardana. Va comptar amb la presència dels xefs del país amb
més projecció internacional.
TERCER CONCURS D’APARADORISME: Col·laboració Escola ARTIDI
Data de termini inscripció: 30 de setembre de 2013
Temàtica: Lliure
Exposició d’aparadors: del 25 d’octubre a l’11 de novembre de 2013
Votació i entrega de premis: dissabte 10 de novembre de 2013
Iniciativa conjunta de la regidoria i l’Escola Ártidi, Escola Superior d’Aparadorisme i
visual merchandising, i imatge de Barcelona.A quest concurs té l’objectiu de millorar la
imatge comercial i dinamitzar el comerç d’Arenys de Munt.
QUART ENIGMA SECRET D’ARENYS DE MUNT
Data: 9 de novembre dins els actes de la Festa Major de Sant Martí, a la plaça de
l’Església, a les 10.30h del matí
Aquest joc d’equip proposa descobrir el municipi i el seu teixit comercial i restauració
d’una manera diferent, lúdica i educativa alhora, i està pensat per promocionar el
comerç i el municipi.
IMPULS PER LA CREACIÓ DE PRODUCTES PROPIS D’ARENYS DE MUNT EN
MOTIU DE LA CAPITAL DE LA SARDANA
Treball en comissions amb l’objectiu d’afavorir la iniciativa comercial i empresarial per
potenciar i promocionar la creació de productes propis del municipi per oferir als
visitants en motiu d’aquest esdeveniment.
ACCIONS PER PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ DE LOCALS BUITS
Incentivar l’obertura de nous negocis mitjançant l’ocupació de locals buits de l’eix
comercial. S’identificaran els locals buits, que ja porten un temps, i es parlarà amb els
propietaris per conèixer les causes.
Conjuntament amb l’ABIC es farà una prediagnosi de les necessitats comercials del
municipi, per tal d’intentar proporcionar una oferta comercial conjunta i complementària
que eviti l’evasió de la despesa en consum i comerç cap a altres municipis.
PROMOCIÓ DE L’ARTESANIA I EL MUNICIPI
Data: 20 d’abril del 2013. Presencia al SITC amb l’Associació de Puntaires d’Arenys de
Munt com a membres de l’Observatori de la Punta, treballar especialment aquells
aspectes que afavoreixin la comercialització d’aquest producte artesà tan propi del
municipi.
FORMACIÓ PEL COMERÇ
_____
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Jornades formatives en temes de consum amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona
JORNADES GASTRONÒMIQUES
D.O. Alella”del 1 al 31 de març de 2013
“ Maduixa” abril-maig de 2013
“ Cirera d’en Roca”juny de 2013
“Calamarenys” octubre de 2013
“El Bolet” octubre - novembre de 2013
“Cap de setmana Gastronòmic Simposi La Descoberta Catalana d’Amèrica” novembre
de 2013
“El Fesol del Ganxet” del novembre - desembre 2013
“Jornades pràctiques d’elaboració de Relleno”
Dia: 6 de novembre de 2013, Masia de Can Borrell, a les 9 del vespre
XVII MOSTRA DEL RELLENO
DIA: 10 de novembre de 2013, a la plaça de l’Església, a les 12 del migdia
FIRES
20 de gener Sant Antoni Abat
12 de maig Fira de la Maduixa
24 de juny Fira de la Cirera d’en Roca
6 d’abril Passejada cireres florits
11 de setembre Fira d’Artesania Catalana
ACCIONS LIDERADES PER L’ABIC AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT
PÀGINA WEB DE L’ÀBIC amb informació de les botigues i compres on line.
CAMPANYA DE SANT JORDI: Decoració de Sant Jordi a les botigues, parades al
carrer. Concurs de Buscar el drac a les botigues. Concurs de pintura per a nens amb
un motiu referent a la sardana.
FIRA DE LA CIRERA D’EN ROCA. Decoració de les botigues i treure les botigues al
carrer. Explicar la història de la cirera d’en Roca i promoció dels actes.
NIT BRUIXA DE PINTURA: Data juliol Iniciativa conjunta de l’ABIC i amics per l’art.
Concurs, amb degustacions, vals de dte., concurs de disfresses, espectacle de foc,
bruixes per el carrer. Difusió dels actes.
11. DE SETEMBRE: Botigues al carrer. Explicació del fets històrics per part de l’ABIC.
Per l’agost campanya de “PREUS REFRESCANTS”.
FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ (NOVEMBRE): amb Carrilet, taller de capes,
espases i escut, Conte de Sant Martí i rua de cavallers, princeses i cavalls.
CAMPANYA DE NADAL: amb la segona edició concurs de balcons, sorteig de vals de
compra, decoració de Nadal a les botigues i al carrer i il·luminacions exteriors.
NOVES PROPOSTES EN PROCÉS DE VALORACIÓ PER PART DE L’ABIC (a
proposta de l’Ajuntament i empresa consultora):
RECUPERAR LA TRADICIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU. Intentar recuperar la tradició
de la pubilla i l’hereu però dedicat a les persones de mitja edat, seran ells els que faran
de representants en els actes de la capital de la Sardana, poden obrir el ball de festa
Major...
CONCURS DE FOTOGRAFIA, de l’interior dels comerços a cop d’ull” o “a primera
vista”. El concurs tindrà dues vessants: paper i digital a través d’Instagram. Els
concursants hauran de pujar les seves fotografies a Instagram i etiquetar-les aprofitant
els recursos de l’ajuntament per a instagram a #arenysdemunt #capitaldelasardana.
Les tres fotografies més repineades o amb més “m’agrada” seran premiades.
També s’ha demanat una segona subvenció pel Teixit comercial urbà.
_____
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Nom del recurs: Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà
Suport econòmic sol·licitat: 500 €
Objectiu: Suport econòmic per col·laborar en la contractació per part de l’ABIC d’una
persona per col·laborar en la gestió de les accions de promoció i dinamització
comercial.”
10. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ SE SOLUCIONI L’ESTAT DE
DEIXADESA I DE MANCA DE MANTENIMENT DEL PATI I LA PISTA
ANNEXA ESPORTIVA DEL COSTAT DE L’ESCOLA SANT MARTÍ.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“La manca de neteja i de manteniment del mobiliari urbà provoca un deteriorament
accelerat dels equipaments públics i una imatge molt degradada d’aquestes zones.
I el pitjor de tot és que pot posar en perill, en molts casos, la seguretat dels seus
usuaris i especialment dels infants que hi juguen.
Vist que el pati i la Pista Poliesportiva annexa a l’escola Sant Martí està en pèssimes
condicions per innumerables incidències, com per exemple:
• Els esglaons de les grades tenen esquerdes, forats, manca de pavimentació,
manca de neteja que fa que creixin males herbes, trossos sense cimentar.
• L’estat de la pista és irregular, amb desnivells i sotracs que provoquen
caigudes a la canalla.
• La caseta de fusta no té manteniment, les fustes es superposen i manca alguna
peça de la mateixa fusta fent susceptible la inseguretat dels nens i nenes.
• Els lavabos estan tancats a la sortida de l’escola que és justament l’horari en
què s’utilitzarien.
• Els desaigües de la paret de la pista estan tancats i quan plou no poden
absorbir l’aigua i es queda embassada fins que se seca.
• La zona de sorra, per la manca de manteniment, té uns socs que desequilibren
el seu estat.
• Els bancs de fusta estan enfonsats al terra, sense manteniment de la pròpia
fusta i alguns d’ells trencats.
• A la baixada final dels tobogans, en arribar al terra, els nens xoquen amb un
tros de ciment totalment perillós.
• A tocar de l’escenari de trofeus hi ha un cablejat al terra, totalment a l’abast
dels nostres infants.
• La barana que protegeix la zona de l’escenari està foradada i oxidada podent
produir inseguretat.
• Les xarxes de les porteries estan trencades.
• La font està tancada fa anys però es belluga fàcilment, potser haurien de
pensar en si s’arranja o què es pot fer.
Atès que costa molts diners arranjar o canviar mobiliari dels equipaments o serveis
municipals quan estan molt deteriorats a causa de no fer un manteniment preventiu i
correctiu periòdicament. Per tot això, demanem a l’equip de govern:
Primer.- Que es repari i substitueixi el més ràpid possible tot allò esmentat
anteriorment del pati i la pista annexa de l’escola Sant Martí.
Segon.- Que facin revisions periòdiques de manteniment preventiu i correctiu a fi que
no sigui tan costosa la seva reparació.”
_____
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La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “La
pista del col·legi és un lloc molt concorregut ,sobretot quan ve el bon temps.
L’adjudicatari del bar és el que ha de fer la neteja i cuidar-se de què els lavabos
estiguin en condicions. Aquest any, en haver renunciat les persones que el tenien
adjudicat, han estat tancats per no poder vigilar el seu bon ús.
El manteniment de la pista en general es fa dues vegades l’any: ara, abans del torneig
de futbol sala de l’estiu i l’altra, al setembre, abans de començar l’escola.
Durant l’any es fan actuacions puntuals quan algú detecta alguna cosa malmesa, com
ha estat arreglar el seient del tren, arreglar un anella trencada del gronxador, arreglar
el gronxador de fusta, el pany i la maneta del barri de la pista, arreglar l’enllumenat i
posar sorra dues vegades.”
11. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES SUBVENCIONS DEL 2012 A
LES ENTITATS I ASSOCIACIONS: QUAN PERCEBRAN EL COBRAMENT
DE L’AJUDA DEMANADA AQUELLES QUE ENCARA NO L’HAN
REBUDA, QUANTES ENCARA NO HAN COBRAT I PER QUÈ S’HA
ENREDERIT EL SEU COBRAMENT.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“L’atorgament i aprovació de subvencions a les nostres entitats i associacions per l’any
2012 va comportar tot un reguitzell de paperassa buròcrata i de temps altament
excessiu.
Amb paciència i suportant totes i cadascuna de les demandes de l’administració local,
que en comptes de facilitar va comportar-los més entrebancs que altres
administracions supramunicipals, van fer les passes necessàries per arribar a poder
presentar correctament la petició d’unes ajudes altament justificades.
Passats més de vuit mesos d’haver estat aprovades, d’haver presentat tots els models
requerits: acceptació, bestreta, justificació, etc. encara hi ha associacions que ens han
fet saber que no han cobrat.
Atès que es tracta de quantitats no excessives però importants per dites associacions,
no entenem quina és la prioritat d’aquest equip de govern, que per altra banda, és
capaç de retenir el pagament de la subvenció aprovada i alhora fer pagar a aquestes
mateixes associacions per a la utilització de mobiliari.
Per això,
Preguntem a l’equip de govern:
• Quan rebran la subvenció les associacions i entitats que encara no han
cobrat?
• Quantes entitats encara estan en aquesta situació?
• Per què no l’han percebut encara si han fet tots els tràmits requerits?”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, respon: “Del total de 30 subvencions
concedides al 2012, s’han justificat correctament i pagat un total de 7, restant pendent
de resoldre incidències en 23 casos per incorreccions en els justificants presentats.
La causa de què no s’hagin pogut aprovar els justificants és perquè no s’ajusten, en
més o en menys, a l’establert a la Llei 38/2008 General de Subvencions, que en el seu
art. 30 regula la justificació de les subvencions i determina el que hi ha disposat les
Bases Generals de Subvencions aprovades pel Ple i publicades en el Butlletí Oficial de
_____
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la Província de 28/02/2012, o a les Bases Específiques de subvencions, que regulen la
convocatòria de l’any 2012.
Per justificar degudament una subvenció cal presentar diferent documentació.
Tot i que, en aplicació de la citada normativa, es produeixin irregularitats o mancances
que poden ser resoltes per òrgans administratius, però n’hi ha que s’han de salvar per
part de les entitats que participen en les subvencions, especialment en el tema de les
factures. Algunes de les incidències detectades en les factures han estat:
- No es desglossa l’IVA, o és sense IVA.
- L’objecte de la factura no concorda amb l’activitat subvencionada, i en algun
cas és una inversió (no objecte de la convocatòria, que és per despesa corrent)
- No és una factura.
- Manca NIF o CIF del proveïdor o de l’entitat subvencionada, o és incorrecte.
- El destinatari de la factura no és l’entitat subvencionada sinó un tercer diferent.
- La factura és d’un any diferent al de la subvenció, habitualment del 2011 quan
havia de ser del 2012.
En aquest sentit no podem obviar que actualment la fiscalia està iniciant investigacions
respecte al procediment de concessions de subvencions amb fons públics, ja que és
una forma que s’ha utilitzat per desviar diners públics cap a butxaques privades, a la
premsa han aparegut els casos més destacats, però n’hi ha força més.
S’ha de dir que totes les administracions s’han de regular per la Llei 38/2008 General
de subvencions i aquesta s’ha de fer complir. Aquesta era la nostra voluntat, fer que tot
el procés fos el màxim de transparent i clar i confiàvem en la bona voluntat de totes les
entitats d’Arenys de Munt per tal de millorar el procés anterior.
Aquest Govern creu en les entitats i en un marc econòmic totalment advers amb una
davallada dels ingressos municipals de més del 15% (es va passar dels 7.722.565
euros del 2010 als 6.522.941 del 2012) es va augmentar la xifra destinada a
subvencions, passant dels 16.000 euros del 2010 als 20.000 del 2012, però amb un
repartiment més equitatiu entre totes les entitats, al 2010 només es van subvencionar
5 i en el 2012, 20. Pensàvem que en aquesta cerca d’equitat trobaríem la complicitat
de totes les entitats del municipi.
Una vegada que es presentin els justificants correctament, bàsicament les factures, es
liquidaran les subvencions pendents.”
12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’ESTAT DE LES SUBVENCIONS
PENDENTS DE REBRE PER PART DE LA GENERALITAT REFERIDES
AL MANTENIMENT DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA
POBLACIÓ.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que a data 12 de març de 2013, al recull de premsa que edita el Consistori es va
recollir que existeix un conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, pel qual la Generalitat, governada per CIU, ha de pagar-nos les
despeses de funcionament i manteniment del Centre d’Atenció Primària de la població.
Atès que en l’esmentada notícia es presentava un deute de 78.480 Eur corresponents
a les anualitats del 2010, 2011 i 2012.
Atès que a data d’avui no tenim cap constància que s’hagin cobrat aquestes quantitats
i que, de nou a la notícia, l’alcalde reclamava una solució al problema ja que
perjudicava la tresoreria de l’Ajuntament.
_____
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Preguntem a l’equip de govern:
• En quina situació es troba actualment aquest deute?
• En cas que no s’hagi cobrat, ens han ofert una solució o data de pagament?
• Han fet, potser com amb el pavelló de Can Zariquei, fraccionar aquest deute i
anar-ho cobrant de mica en mica?”
El regidor delegat de Cohesió Social i Assistència Primària, Sr. Oliván, diu textualment:
“La resposta és que el deute continua encara pendent, es va rebre un escrit de la
Generalitat en data 20/03/2013 en el que ens deien que intentarien agilitzar el
pagament d’aquest deute.
No ens han assegurat data de pagament, però sí, com s’ha dit abans, que agilitzarien
els tràmits per tal de poder fer el pagament el més aviat possible.”
13. PREC DEL GRUP PP SOBRE EL PI SITUAT DAVANT L’EMPRESA
GROBER.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
Al Grup Municipal del Partit Popular ens traslladen una queixa sobre el pi situat davant
de l’empresa GROBER. Que vénen observant que cada cop està més inclinat cap a la
carretera, que cauen pinyes als vehicles al passar i a la vorera també. Amb la
possibilitat de què succeeixi un accident amb una pinya als vianants, o danys als
vehicles que transiten.
Prec: Es podria fer alguna actuació al respecte per evitar possibles accidents als
vianants o possibles danys a vehicles.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “Es té
coneixement de la inclinació que presenta el pi blanc situat a la vorera davant
l’empresa GROBER. I en últims anys s’ha consultat diverses vegades a empreses de
jardineria per si presentava riscos de caiguda. És veritat que visualment i amb el temps
a vegades dóna la impressió que s’inclina cada vegada més.
S’ha consultat un cop més pel risc de caiguda del pi i en principi no hi ha risc
d’inestabilitat. I pel que fa al risc de caiguda de pinyes, tractant-se d’un pi blanc (Pinus
halepensis) que les pinyes són molt més petites que les d’un pi pinyer (Pinus pinea),
cauen amb un pes i impacte poc important, fins al moment si han caigut no han
ocasionat danys.
En tot cas si es valorés que hi ha algun risc per a la circulació de vehicles, caldria
valorar la seva tala.”
14. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL TIPUS DE TURISME QUE VOL EL
GOVERN.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular voldríem saber quin és el model de turisme que
vol l’equip de govern. Es va debatre, per exemple, a la radio. Però en aquest moment i
desprès de tant de temps, no se n’ha parlat més.
_____
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Sabem els esforços que s’estan fent i concretament amb la Capital de la Sardana
durant aquest any. Però desprès, com volen projectar el municipi? I, per tant, seria
convenient que debatéssim quin model de turisme volem, per marcar unes pautes a
seguir, ara i en el futur.
Pregunta: Quin tipus de turisme vol l’equip de govern? Voldrien fer un debat públic
perquè la gent del poble pogués assistir i opinar sobre les propostes dels diferents
grups polítics?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “Volem potenciar un model turístic que es basi en els
valors principals de municipi i el seu entorn immediat, que són el patrimoni natural,
rural, cultural i humà. Això ens permetrà seguir promovent accions que desenvolupin
principalment un turisme familiar, basat en el gaudir de la natura, impulsant el
senderisme, la bicicleta, i en el gaudir de la cultura, potenciant les tradicions, la
gastronomia, el comerç i la cultura pròpia.
Continuarem fent l’esforç de potenciar l’allotjament turístic, tant en el casc urbà del
poble com en l’àmbit més rural, que era una de les majors mancances que hi havia al
municipi, i seguirem incrementant la participació de la societat civil i empresarial en la
recuperació i dinamització d’activitats, festes, fires, esdeveniments, que atreguin a més
visitants.
Volem un model de creixement sostenible, tant des d’un punt de vista cultural,
mediambiental i social.”
15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE PER QUÈ NO S’HA REPOSAT UN
FANAL A CAN BERNAT 23
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular, a petició d’un empresari del polígon, pregunta per
què s’ha tret el fanal que estava en mal estat al C/ Can Bernat 23, i no se n’ha posat
un altre de nou. S’ha tapat el forat i prou.
Pregunta: Per què no s’ha posat un altre fanal nou?“
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “El
dia 1 de març de 2013 es va retirar el fanal F812 per seguretat, ja que la seva base
estava malmesa des de feia anys per un cop d'un vehicle que al seu dia es va donar a
la fuga i no va assumir la responsabilitat dels danys causats, i l'enginyer responsable
del servei d'enllumenat va valorar que si es mantenia, amb la ventada hi hauria el risc
de caiguda del fanal.
No s'ha restituït el fanal per no disposar de partida d'inversió per tal de restituir el fanal
malmès.
Provisionalment s'ha tapat amb panots el punt, per una qüestió de seguretat,
conservant la línia i la connexió per posar-hi un nou fanal a la que hi hagi disponibilitat
pressupostària.”
16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL PLA D’ACTUACIÓ PER
DINAMITZAR EL TORRENT D’EN PUIG.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup municipal del Partit Popular va parlar amb diversos empresaris del polígon i
els van traslladar i mostrar la seva preocupació pels moments actuals que vivim, i la
dificultat per tirar endavant.
Això ens va fer rumiar possibles solucions, no nomes en la incentivació econòmica per
part de l’Ajuntament, sinó buscar empreses que vulguin instal·lar-se al poble.
Pregunta: Quin Pla d’actuació tenen a llarg termini per dinamitzar i atraure noves
empreses al polígon industrial? I a curt termini, què s’està fent? “
El Sr. Alcalde diu textualment: “Curt termini i actualment:
Actualment:
1. La Regidoria d'Economia i Règim Intern de l'Ajuntament d'Arenys de Munt
promou una línia de subvenció a empreses del municipi per tal que contractin
persones desocupades que actualment no cobren prestació ni subsidi per
desocupació i són residents al municipi.
2. El Servei Local d’Ocupació (SLO) presta a les empreses el servei
d’Intermediació Laboral mitjançant la Borsa de Treball que gestiona ofertes de
feina.
3. El SLO dóna a les empreses informació respecte a legislació i contractació
laboral, formació, serveis municipals i accions desenvolupades a nivell
comarcal en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme.
4. Prestació d’altres serveis a demanda de les empreses.
5. Implantació del Pla de Desenvolupament i Comerç d’Arenys de Munt 20072013
Accions implementades
Jornades Gastronòmiques i fires:
o Participació en les jornades organitzades pel Consorci de Turisme del
Maresme o el propi ajuntament:
 Vi D.O. Alella
 Maduixa del Maresme
 Cirera d’en roca
 Tomàquet del Maresme
 Vinyacat
 Calamarenys del Maresme
 El Bolet del Maresme
 1a setmana de la Cuina d’Amèrica
 Fesol del Ganxet del Maresme
 Jornades pràctiques d’elaboració de Relleno
• Elaboració de la primera producció de cervesa de cirera d’en Roca
• Fira d’Artesania Catalana (11/09/2012)
• Sensibilització i formació
o Taller de publicitat
o Taller “Ohh, la joguina no juga”
o Xerrada sobre garanties dels béns de consum
o Formació de manipuladors d’aliments
o Conferència “Creació de places turístiques”
o Conferència “Proposta d’alternatives laborals en el sector turístic”
• Altres accions:
_____
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Arenys de Munt capital de la Sardana 2013
Confecció de tríptics d‘itineraris i passejades (2012 i 2013)
Itinerari guiat per Tres Turons- Creu de Rupit – El Corral
Participació al Programa “Divendres” de TV3 per promocionar Arenys de
Munt
o Participació de Ca l’Enric del Pa al programa “Cocineros sin estrella”
o Participació de Les Puntaires Verge del Remei al Saló Internacional de
Turisme de Catalunya.
o Participació de Les Puntaires d’Arenys de Munt en la V Setmana
Internacional d’Arxius a Mataró.
• Arenys de Munt capital de la Sardana 2013:
"Cuina és cultura" (08/06/2013)
• 33 a Fira de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs (20/01/2013)
• La ruta de les masies (05/05/2013)
• Fira de la Maduixa i Festa de Comerç Just
• Participació amb l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt al SITC
Curt termini:
1.- Previsió de realitzar, al segon semestre de 2013, un estudi que analitzi i faci
diagnòstic del funcionament del Servei de Promoció Econòmica i que faciliti el disseny
d’una Oficina Municipal de Projecció Laboral i Empresarial (OMPLE) adaptada i
adequada a la realitat canviant i a la crisi que ens afecta. Oferint així serveis més útils i
adequats a les necessitats dels usuaris.
Els plans d’actuació són tres:
1. Serveis d’Ocupació
2. Serveis de Formació
3. Serveis de Promoció Econòmica
Les actuacions per a dinamitzar i atraure noves empreses al Polígon Industrial estan
emmarcades dins de les de Serveis de Promoció Econòmica.
La primera fase de l’estudi és de diagnosi i posteriorment es dissenyarà un Pla d'Acció
(PA) de Promoció Econòmica i emprenedoria.
Per a poder realitzar el PA es realitzarà un taller de generació d’idees pel Servei de
Promoció Econòmica que inclourà una part comuna i una part sectorial: món agrari,
sector industrial i de la construcció i el sector del comerç i dels serveis, al taller seran
convidats empresaris i directius d’empreses del municipi.
Llarg termini:
Posada en pràctica del PA de Promoció Econòmica i emprenedoria.
Per altra banda també tenim totes les bonificacions municipals que s’apliquen a
l’Impost sobre Activitats econòmiques.
1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària durant 5 anys, pels
qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tributària aquelles empreses
que incrementin en almenys un 10 % la mitjana de la plantilla de treballadors
amb contracte indefinit, amb un mínim d’1 treballador.
3. Pels locals que restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres
majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota
tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre
de dies que resti tancat el local.
4. Quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració
superior als tres mesos i afectin als locals es concedirà una reducció de fins al
o
o
o
o
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80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau
d’afectació dels locals per les dites obres.
5. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 anteriors es concediran per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà
el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la
devolució de l’import reduït.
6. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten
exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del
coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança.
7. Gaudiran d’una bonificació de 50 % de la quota tributària corresponent els
subjectes passius per quota municipal que produeixin o facin servir energia
obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable o a partir de
sistemes de cogeneració
8. Per les empreses que tinguin un rendiment net negatiu superior al 10% de la
seva facturació, gaudiran d’una bonificació de 50 %
9. Gaudiran d’una bonificació del 50 % les empreses que traslladin les seves
instal·lacions situades al municipi al Polígon industrial.
10. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles empreses que estableixin un pla
de transport pels seus treballadors
Totes aquestes bonificacions són les màximes que permet la legislació vigent i que
serveixen per dinamitzar el polígon industrial.”
17. PREC DEL GRUP ERC PER A MILLORAR LA MOBILITAT DELS
VEHICLES A LA CARRETERA DE ST. CELONI A L’ALTURA DE
BELLSOLELL.
El regidor Sr. Sánchez. formula el següent prec:
“Atès que a les hores de màxima afluència de trànsit a la carretera de St. Celoni,
normalment matins, en el tram de baixada en direcció a Arenys de Mar a l’altura del
Rial Bellsolell la mobilitat dels vehicles s’alenteix i es produeixen cues.
Vist que els semàfors d’ambdós sentits de la marxa en el tram esmentat es posen en
vermell o verd simultàniament, sense marge de temps d’espera d’inici de la marxa que
permeti una major fluïdesa per als vehicles en direcció a Arenys de Mar que volen girar
cap al Rial Bellsolell, havent de cedir el pas als vehicles que pugen, la qual cosa
produeix cues.
Demanem a l’equip de Govern que estudiï la possibilitat de millorar la coordinació dels
semàfors en aquest punt esmentat per facilitar la mobilitat dels vehicles en les hores
de màxima afluència de trànsit.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “En
aquesta cruïlla per la seva amplada no es pot fer un carril central d’espera, que seria
l’ideal i d’aquesta manera els vehicles que circulen sentit Arenys de Mar i volen fer un
canvi de sentit cap el Rial Bellsolell la podrien fer amb la seguretat i sense retenir la
circulació.
Es podria donar una fase més per a la carretera, obrint primer el sentit Arenys de Mar i
després el sentit St. Celoni, això faria augmentar el temps d’espera dels cotxes que
circulen direcció St. Celoni.
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Ens hem posat en contacte amb l’empresa que fa el manteniment dels semàfors i si hi
ha alguna possibilitat de millorar el temps, es farà. Ens han confirmat que dimarts que
ve, vindrà el tècnic a mirar-s’ho, a veure què es pot fer.”
18. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA RECOLLIDA DE BROSSA DEL
MERCAT DEL DILLUNS.
La regidora Sra. de la Iglesia formula la següent pregunta:
“Atès que aquest ajuntament ha apostat clarament per la recollida selectiva, i
potenciar-la, fins i tot ha creat una empresa –ALOC- per portar a terme aquelles
activitats relacionades amb la gestió de residus i millora del medi ambient.
Atès que el mercat ambulant que té lloc cada dilluns en el nostre poble genera
nombrosos residus tan orgànics (fruites, verdures..), com d’altres que no ho són
(caixes,cartrons, plàstics etc..,
Atès que cada dilluns tots els residus generats per aquest mercat són recollits en un
contenidor sense separar cap fracció, orgànica, plàstics, vidres o cartró.
Atès que hi ha veïns que aprofiten el contenidor instal·lat per llençar-hi les deixalles
domèstiques.
Atès que la recollida es fa mitjançant una empresa externa.
Preguntem a l’equip de govern quant costa aquest servei i si aviat se’n farà càrrec
l’empresa municipal ALOC.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “El
cost econòmic del servei actual de recollida del mercat està integrat en el servei porta
a porta de paper i cartró comercial que s’ofereix als comerços els dilluns i els
divendres i que té un cost de 1.500€/mes.
En el projecte de recollida de l'ALOC hi ha previst fer una recollida selectiva de les 4
fraccions domèstiques FORM, envasos lleugers, paper i rebuig, més una de fusta i una
altra de plàstics (per les caixes i potser el film de retractilar), amb l’objectiu de fer la
separació en origen i poder valoritzar millor els residus que genera el mercat.
La recollida funcionaria repartint els cubells de FORM a cada grup de dues parades (o
cada parada de fruites). La resta de fraccions, es podria plantejar en instal·lar cada
dilluns petites àrees d'aportació amb cubells petits, o directament fer una recollida
"porta a porta " a cada parada en el moment de desmuntar cap les 2 del migdia.
La solució es pactaria amb els paradistes amb la condició de no barrejar fraccions
valoritzables.”
19. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA SOL·LICITUD
COL·LABORACIÓ A L’ACA EN LA LIQUIDACIÓ A SOREA.

DE

El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Atès que d’acord amb la normativa legal d’aplicació i l’assessorament dels Serveis
Jurídics d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local ha resolt sol·licitar a
l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA la col·laboració entre administracions en
l’expedient de la liquidació de la concessió del servei de subministrament d’aigua
potable a SOREA.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Atès que la Junta de Govern també demana a l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
certificació on es faci constar els imports que l’ACA ha satisfet a SOREA SA per la
gestió del servei de subministrament d’aigua potable al municipi d’Arenys de Munt, en
concepte de “premi de cobrança”, meritats durant el període 2000 a 2011.
Atès que uns auditors externs estan fent una valoració acurada que fixarien l’import de
la possible indemnització a pagar a SOREA sobre les inversions realitzades durant el
període que van portar la gestió de l’aigua potable a la nostra vila.
Preguntem a l’equip de govern si aquesta col·laboració de l’ACA està vinculada als
treballs de valoració per part dels auditors externs o es tracta d’una iniciativa per part
del Govern, i si sobre aquesta col·laboració pot interferir el fet que l’ajuntament hagi
presentat un requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu a
l’ACA per l’execució de les obres de soterrament de la Riera.”
El Sr. Alcalde respon textualment: “A la primera pregunta la resposta és que sí,
aquesta col·laboració està vinculada als treballs de valoració per part dels auditors
externs.
I respecte a la segona, el fet que l’Ajuntament hagi presentat un requeriment previ no
interfereix en aquesta col·laboració.
El Govern actual actua en la defensa màxima dels interessos dels vilatans d’Arenys de
Munt i així també ho entén l’ACA en què no ha barrejat cap de les dues qüestions, ja
que totes dues s’han realitzat en la defensa dels interessos dels vilatans d’Arenys de
Munt.”
20. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE L’ARRANJAMENT DEL PASSEIG
DE RIERA I PENYA.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Amb el Pla Zapatero, fa pocs anys es va arranjar la zona Riera i Penya i es va
urbanitzar la part superficial de la riera en aquella zona, reordenant l’espai que hi
havia.
Atès que la zona es va urbanitzar amb una estètica cuidada i adaptada a l’entorn.
Vist que les baranes que s’hi van col·locar són de ferro i fusta, cosa que comporta que
s’hi hagi de fer un manteniment periòdic.
Atès que el pas del temps i els factors meteorològics han malmès de forma notòria els
passamans de les baranes.
Vist que es va parlar amb la regidora Sra. Montserrat Carreras sobre l’estat del
passeig.
Preguntem a l’Equip de Govern si ja han iniciat l’arranjament de les esmentades
baranes.”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Hi ha 5
trams de baranes que s’han de canviar. Ja tenim els recanvis al magatzem i ara falta la
imprimació d’oli pel seu manteniment i que normalment es fa cada dos anys als llocs
on hi ha aquest material. En pocs dies estaran posades.”
21. PRECS I PREGUNTES
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El regidor Sr. Planas diu, sobre pregunta de seguir les lleis, que apliqui les lleis i no
quan li convé a vostè, reitera que els informes estan per alguna cosa i li torna a
requerir que compleixi la llei en el tema de l’Agència Tributària i que la responsabilitat
recau exclusivament sobre l’Alcalde.
El Sr. Alcalde li diu que li agraeix que pateixi per la seva situació legal.
El regidor Sr. Planas li torna a demanar que compleixi la legalitat.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-una hores i cinquanta-tres minuts del dia
esmentat al començament, de la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.

_____

