AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 8/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dotze de juny de dos mil
catorze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els
tinents d’Alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Olivan i Mayoral, En Josep Manel
Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Jèssica Flores i Travesa i En Ramon
Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i
Muñoz-Torrero.
Excusa la seva assistència el regidor En Fèlix Galceran i Aliberch.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova l’acta amb les següents esmenes presentades pel regidor Sr. Jiménez i per la
regidora Sra. Flores, i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes:
Sr. Jiménez:
Pàg. 9, punt 3 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
PRESENTAT PELS REGIDORS DEL GRUP CUP A L’APROVACIÓ DE CLÀUSULES
DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS
PER A L’ENTREGA DE 4 FOTOCOPIADORES I SERVEI DE MANTENIMENT, en la
seva intervenció, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que no parlarà de legitimitat perquè el regidor Sr. Sánchez
ha dit que no sap del tema i ja continuarà quan pertoqui, però li han donat la raó en les
al·legacions, ja que s’han comprat unes màquines de molta qualitat, però que acaben
fent reduccions en la resolució a l’hora d’imprimir, per tant calien aquestes màquines?
També ha dit, quan ha parlat de l’A3Plus, que era per professionals, no per
ajuntaments, que necessiten fer fotocòpies normals; qualsevol impressora imprimeix
pen drives si els envies des de l’ordinador, però necessites llicències si ho fas
directament i, per tant, no eren necessàries aquestes màquines. També van demanar
el justificant de la quantitat en l’expedient, no que no fessin falta, i la justificació és molt
important i això ho ha de saber el regidor d’Economia i considera que s’ha de pagar
per un cotxe de luxe quan amb un utilitari s’hagués arribat a tot arreu.”

Ha de dir:
“El regidor Sr. Jiménez diu de forma textual:
Respecte al tema de la legitimitat tampoc entraré en aquest debat, ja que vostè (Sr.
Sánchez) ha dit que no dominava el tema jurídic, per tant no fa falta debatre-ho. En tot
cas, ja es continuarà debatent quan toqui i on toqui.
Vostès diuen que les al·legacions no estan ben fonamentades, però justament estan
donant la raó a les al·legacions que hem presentat. Perquè nosaltres estem dient que
vostès han comprat unes màquines d'un nivell alt, d'un rang alt, i vostès també ho han
dit. A més, han dit que són d'un nivell alt i professional. Per tant, no fa falta tenir unes
màquines d'un nivell tant alt, ni tan professional com les que vostès han acabat
comprant. Perquè vostè mateix ho ha dit! Tenim unes màquines que donen una
resolució de 2400x600 ppi i vostè mateix acaba ajustant i rebaixant la resolució perquè
aquesta és massa gran. Evidentment que podem acabar fent aquesta resolució de
2400x600 però, calia demanar-la? O podíem haver passat amb una resolució inferior?
Amb unes màquines que no fossin d'un nivell alt, professional? Sinó que fossin d'un
nivell mig o semi-professional? Que probablement ens haurien donat la mateixa
eficiència en la gestió de fotocòpies i d'impressions i d’escàners. També ho ha acabat
dient quan ha parlat de la mida dels folis per posar a les màquines, que és de
311x457, aquí estant pensant en posar la mida A3 plus, que no és una mida estàndard
i que vostè ha dit la utilitzen les empreses professionals, perquè han de fer sangrat,
impressions... Nosaltres també ho hem dit això, que aquesta mida s'ajustava per
empreses professionals, no per empreses com l'Ajuntament, que la immensa majoria
de vegades el que farà serà fer fotocòpies normals i corrents en folis Din A3 o Din A4.
Bé, respecte al pen drive, qualsevol impressora imprimeix 'pdf' si els descarregues a
través de l'ordinador, però si els punxes directament a la impressora necessites els
permisos.
I el fet dels 4 làsers, vostè diu que imprimeixen més ràpidament, però hi ha màquines,
com aquestes que amb 2 làsers imprimeixen igual de ràpidament que amb màquines
amb 4 làsers.
Per tant, vostè ens acaba donant la raó, han dit que les maquines són d'un nivell alt,
professional. Nosaltres demanàvem que fossin d'un rang que no fos tan alt i que fossin
mig-professional, que haurien acabat sent igual d'eficients i que ens hauríem estalviat
molts diners.
Nosaltres els hi hem demanat que no s'havia justificat en el Plec de Clàusules o en
l'expedient el perquè demanàvem 165.000 fotocòpies en blanc i negre i 50.000 en
color, i això és el que faltava en l'expedient 'la justificació de les quantitats'! No estem
dient que no es fessin 165.000 fotocòpies en blanc i negre, ni 50.000 color. Això no ho
hem dit. Hem dit que no s'estava justificant. La justificació, com vostè deu saber, és
molt important. I que vostè com a regidor d'Economia no ho hagi posat en l'expedient
diu molt de la gestió que està fent al capdavant de la regidoria.
De fet és una llàstima que el poble d'Arenys de Munt hagi de pagar unes màquines de
luxe, com podríem dir, per un cotxe de luxe, quan amb un utilitari podem arribar a tot
arreu.
El problema està en què qui ho acabarà pagant és el poble.”
Pàg. 27, punt 6 PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LA CALÇADA DE LA RAMBLA EIXAMPLE I DE
LA RAMBLA FRANCESC MACIÀ, en la seva intervenció, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que han plantejat dubtes que tenen, però des del govern no
es tenen ja que han tingut molts de dies per veure l’expedient i ells no; han plantejat
dubtes i s’alegren de les facilitats que puguin donar als veïns, però això no es va
explicar a la reunió política de la Riera i pensa que les solucions s’han trobat aquestes
setmanes, però creu que no i que els ho haurien d’haver explicat.”

Ha de dir:
“El regidor Sr. Jiménez diu textualment:
Nosaltres en la nostra intervenció hem plantejat tot un seguit de dubtes, dubtes que
nosaltres tenim, però veiem que des del Govern, per la resposta que ha donat el Sr.
Molons, no els tenen. Probablement no els tenen perquè han tingut molt de temps per
mirar l'expedient, cosa que nosaltres no l'hem tingut. El vam tenir per primera vegada
ahir.
I hem plantejats dubtes de la mateixa manera que també ens alegrem de les facilitats
que han donat o que pensen donar als veïns.
El que passa és que, per exemple, el dijous de la setmana passada va haver-hi
Comissió de seguiment de la Riera, i aquestes facilitats que han explicat que posaran
a l'abast dels veïns, no ens ho van explicar als representants polítics que hi havia en
aquella Comissió.
Per tant, potser sí que aquestes solucions les han trobat en aquesta setmana, però,
molt probablement, no. Pensem que ja les tenien d'abans però no ens les van explicar.
Probablement hauria estat convenient que aquesta informació que avui acaben de
facilitar, ens l'haguessin pogut facilitar a la Comissió de Seguiment de la Riera.”
Sra. Flores:
Pàg. 20, punt 5 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE
CIRCULACIÓ, on diu:
"La regidora Sra. Flores diu que, tot i no estar pressupostades, és un primer pas per
poder instal·lar-les i insisteixen en les raons, com és justifica, es vulnera la presumpció
d’innocència, no està demostrat que sigui una eina eficaç dit pels Mossos d’Esquadra i
vulneren la intimitat.”
Cal afegir, a continuació, el següent:
“Ens fa por aquest "per si de cas" que ha dit la Sra. Carreras quan ha parlat de la
possible col·locació de càmeres a Can Borrell."
Pàg. 39, punt d’urgència sobre la MOCIÓ D’ERC DE SUPORT A LA CANDIDATURA
PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA
PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL, on diu:
“La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que estan d’acord amb el contingut
de la moció, però que no és urgent, i la moció que va demanar la CUP va estar
presentada en temps i forma, que aquesta moció no havia d’haver arribat a la Junta
electoral i amb bona voluntat podria haver passat. S’abstindran.”
Ha de dir:
“La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que malgrat tot el suport al
contingut de la moció, no veiem la urgència justificada. En canvi, la moció de suport al
Multireferèndum que la CUP va presentar en temps i forma i no per urgència, no s'ha
admès a tràmit i no s'ha pogut ni debatre, a l'espera del dictamen de la Junta Electoral
General. Si hi hagués hagut voluntat política, la moció no hauria arribat a la Junta
General. Per tot l'exposat, ens abstindrem."
2. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015.
El regidor delegat de Festes, Sr. Olivan, llegeix la proposta següent:

“Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha
iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2015, i demana
de l’Ajuntament que a la designació es respecti els dies festius, tal i com es determina
en l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la que s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per l’any 2015.
Atès que és competència del Ple Municipal adoptar aquest acord, tal com determina
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar, tal i com determina l’art. 2 de l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril,
com a festius locals d’Arenys de Munt per a l’any 2015 els dies 13 d’abril i 11 de
novembre.
Segon.- Comunicar l’acord adoptat a la Conselleria de Treball de la Generalitat de
Catalunya, abans el dia 30 de setembre.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que la proposta correspon al Remei
i l’11 de novembre a Sant Martí i ho troben bé i diu que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor per tractar-se
d’un tràmit administratiu.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DE LA DEIXALLERIA SIGNAT AMB ELS AJUNTAMENTS
D’ARENYS DE MAR I DE SANT ISCLE DE VALLALTA.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’esmenar un tema administratiu de contingut del
conveni, ja que hi havia un text que no corresponia als càlculs de les liquidacions i que
no corresponia a les versions aprovades.
“Havent-se tingut coneixement de l’informe de control financer corresponent a l’exercici
2012 que l’empresa FAURA-CASAS va realitzar a GUSAM SA en el qual, respecte del
servei de deixalleria, diu en el paràgraf segon de la pàg. 19 que estem aplicant el
percentatge sobre costos fixes i que el conveni de delegació que tenim amb els
ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta diu que s’ha d’aplicar sobre
costos variables, i que, per tant, no s’està fent correctament.
Atès que això no suposa cap modificació econòmica en la prestació del servei ja que el
càlcul inicial de la delegació es va fer sobre els costos fixos.
Tenint en compte, per això, que cal modificar el conveni de delegació i així es va
acordar en la reunió de la Comissió de seguiment, mantinguda el dia 6 de maig de
2014 entre els tres ajuntaments.
Examinats els informes de Secretaria i Intervenció que obren a l’expedient.

Considerant el que determina l’art. 52. 2 h) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya pel qual es determina que correspon al Ple modificar la
delegació de competències feta per altres administracions públiques per majoria
absoluta, segons determina l’art. 114.3 e) del mateix cos legal.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació del següent apartat del conveni de delegació de
competència del servei de deixalleria entre els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys
de Munt i Sant Iscle de Vallalta que quedaria redactat de la següent manera:
-

Punt II.3 desprès de Costos Fixos: “Sobre els costos fixes serà d’aplicació el
corresponent percentatge en concepte de despeses generals (6%) i benefici
industrial (6,5 %).

Segon.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que són necessaris per
portar a termini el present acord i per la signatura del conveni de delegació.
Tercer.- Notificar les modificacions als ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de
Vallalta.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que es tracta d’una modificació
per solventar un error del conveni i que s’ha de subsanar i hi votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que llegit el text i veient que no modifica
cap cost, hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que no hi ha cap modificació econòmica i que no té cap
transcendència.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
4. PROPOSTA DE DELEGACIÓ, EN L’ALCALDIA, DE LA TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS.
El Sr. Alcalde diu que aquest punt es motiva en la normativa vigent i explica que
l’òrgan competent en aquest tema, per Llei, és el plenari i per fer-ho més àgil, s’ha
considerat aquesta delegació en els expedient sancionadors. A continuació llegeix la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, modifica
l’article 13 de la Llei 10/99, en el sentit de suprimir la necessitat de delegar
competències, donat que directament, la competència per a imposar sancions per les
infraccions de la Llei 10/1999 correspon:
"a) Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu."
Vist que la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, regula en el seu article 13 que: “El Govern pot delegar les
competències sancionadores als ajuntaments que ho sol·licitin.”

Considerant que la tramitació dels expedients sancionadors ha de ser molt ràpida,
donat que en virtut del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, des de la
incoació fins a la notificació de la resolució només poden passar 6 mesos.
Considerant que l’Ordenança municipal de tinença d’animals determina en l’art. 28 que
l’òrgan competent per sancionar és l’Alcalde i que és coherent que ho sigui també en
el cas dels gossos perillosos.
És per tot això que la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar, en base al que determina l’art. 51 del ROF, la competència del Ple
Municipal a l’Alcaldia per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors per la
comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu relacionades amb la Llei 10/1999,
sobre gossos potencialment perillosos, per tal d’agilitzar la tramitació d’aquests i en les
mateixos termes que estableix l’Ordenança municipal de tinença d’animals.
Segon.- Donar publicitat d’aquesta delegació al BOP, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i al web municipal.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que es proposa delegar la
competència sancionadora per tal d’agilitzar la tramitació dels expedients i voldrien
saber quina responsabilitat té el Ple de les resolucions d’alcaldia en la matèria.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord en què la
competència la tingui l’alcalde i hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que els expedients els tramiten els tècnics i el que es delega en
l’alcaldia és la conclusió de l’expedient, quan s’arriba al final del mateix i això és el
que es delega.
La regidora Sra. Vázquez diu que entén que la responsabilitat passa a ser de l’Alcalde
en aquesta resolució i hi estan a favor.
El Sr. Alcalde explica que això ha passat al Ple perquè ja tenim expedients en aquesta
matèria.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 3/2014.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que ja tenim resultats del pressupost
2013 i s’ha cregut convenient fer una primera modificació del pressupost aplicant el
romanent de la forma que s’explica a continuació, segons la proposta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals:
“Vista la proposta del Regidor d’Economia de 9 de maig per a la modificació del
pressupost amb dues finalitats:

a) L’aplicació del superàvit 2013 amb destí a:
•
•

El finançament d’operacions pendents d’aplicar.
La reducció de l’endeutament net.

b) Modificar el pressupost amb suplements i crèdits extraordinaris.
Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes a l’esmentada norma per la
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector
públic, i vistos en concret l’art. 32 i la Disposició Addicional sisena.
Essent el superàvit obtingut al 2013 de 1.402.875 € i atès que l'Ajuntament d'Arenys
de Munt compleix amb les dues circumstàncies requerides en l’esmentada disposició
addicional, el que li permet ampliar el destí del superàvit obtingut.
Vist, altrament, que per part de les diferents regidories s’han detectat un seguit de
necessitats en despesa corrent i d’inversió, justificades en la proposta del regidor, així
com també en la Memòria d’Alcaldia que obra a l’expedient, i vist que poden finançarse amb baixa en altres aplicacions així com amb Romanent de Tresoreria per a
despeses generals provinent de la liquidació del 2013.
Vist que aquesta modificació es considera inajornable per tal de què sigui operativa
l’abans possible i abans de finalitzar l’exercici, per tal de poder prosseguir amb les
actuacions previstes i poder seguir amb l’execució del pressupost previst inicialment.
Vist l’informe 46/14 emès per la Intervenció municipal i vist el que disposen també els
articles 177 i ss. del TRHL (aprovat per RDLeg. 2/2004), i els articles 35 i ss. del
RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 03/14, per un import total de
487.685,57 euros, segons el següent detall:
a) Aplicació del superàvit 2013:
AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
620

342

21200

MANTENIMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

15.465,69

810

334

22609

ACTES DE CULTURA DE LA CAPITAL DE LA SARDANA 2013

23.389,31

91100

PRÉSTEC DEL FONDO DE FINANCIACIÓN (2012)

capital:
720

011

240.437,30

FONT DE FINANÇAMENT:
Superàvit 2013:
720

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

279.292,30
279.292,30

279.292,30

AUGMENT

FINANÇAMENT

b) Suplements i crèdits extraordinaris:
SUPLEMENT DE CREDIT:

corrent:
121

920 22000 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE

121

912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.

3.000,00

210

241 23300 APORTACIONS CONTRACTACIÓ PERSONES AMB RISC EXCLUSIÓ SOCI

230

430 22606 FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

5.000,00

220

160 21900 ACTUACIONS PER L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

5.200,00

420

338 22609 FESTA MAJOR

3.000,00

420

338 22699 ALTRES FESTES

5.000,00

430

165 21000 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

430

155 21001 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES

430

150 21200 MANTENIMENT DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

5.000,00

430

155 21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA DE LA BRIGADA

5.000,00

430

155 21400 MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA BRIGADA

5.000,00

820

320 22706 CONTRACTACIONS DE SERVEIS D'EDUCACIÓ

820

323 22606 CURSOS DE MÚSICA

820

324 22605 CURSOS DE FORMACIÓ I APROFUNDIMENT SUBVENCIONATS

5.000,00

830

330 22608 ACTES CULTURALS I TRADICIONALS

8.500,00

830

330 48100 PREMIS PER ACTES CULTURALS

1.500,00

2.000,00
10.500,00

5.000,00
20.000,00

1.500,00
10.000,00

capital:
121

920 63201 INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

121

920 62300 MÀQUINES I INSTAL·LACIONS DIVERSES

121

920 62500 MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

430

155 62500 MOBILIARI URBÀ

830

330 62500 COMPRA DE FONS BIBLIOGRÀFIC

121

920 62600 MATERIAL INFORMATIC INVENTARIABLE

16.920,00
9.435,70
15.167,74
1.568,16
1.500,00
11.000,00

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
730

491 21200 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS COMUNICACIÓ

720

011 91110 PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ)

17.500,00

1.500,00

720

011 91100 PRÉSTEC DEL FONDO DE FINANCIACIÓN (2012)

15.050,00

720

011 31008 PRÉSTEC DEL FONDO DE FINANCIACIÓN (2012)

10.916,23

Romanent de Tresoreria General:
720 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

110.825,37
155.791,60

155.791,60

AUGMENT

FINANÇAMENT

CREDIT EXTRAORDINARI:
corrent:
141

APORTACIÓ FEDERACIO ADF -G61995684- ARRANJAMENT CAMINS
172 48902 FORESTALS

230

430 22699 ACCIONS PER DINAMITZACIO DEL COMERÇ

520

231 22706 CONTRACTACIO EMPRESES ESPECIALITZADES SUPORT AL SERVEI

821

334 22001 ADQUISICIO DE LLIBRES

1.029,00
6.000,00
11.000,00
8.000,00

capital:
220

151 60000 ADQUISICIO TERRENYS

820

933 63200 REHABILITACIO CASA DEL CONSERGE

730

491 76500 SUBVENCIO CONSELL COMARCAL MARESME -OBRA FIBRA OPTICA-

4.500,00
16.972,67
5.100,00

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
141

172 48901 APORTACIÓ ADF -G58774548- PER ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS

1.029,00

Romanent de Tresoreria General:
720 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

51.572,67
52.601,67

52.601,67

RESUM de la modificació:
Despesa
a)

APLICACIO SUPERAVIT
per cobrir operacions pendents d'aplicar a 31-des-13
per reduir endeutament net

b) SUPLEMENT DE CREDIT
CREDIT EXTRAORDINARI

Finançament

279.292,30
38.855,00
240.437,30
155.791,60
52.601,67

FINANÇAMENT:
Baixes
Romanent de Tresoreria General

45.995,23
441.690,34
TOTAL

487.685,57

487.685,57

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRLHL 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.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Estem davant d'una
modificació de crèdits de 487.685,57 euros provinents de l'aplicació del superàvit de
l'exercici 2013, del qual ens alegrem, ja que més de 2 terços de l'any es van gestionar
amb la CUP al Govern i al capdavant de la regidoria d'Economia. Per tant, alguna cosa
devíem fer bé perquè ara, vostès, puguin gaudir d'aquest superàvit de 487.685,57
euros.
Però més enllà de la gestió que vostès faran d'aquest superàvit, que es podria
analitzar, que es podrien presentar propostes d'altres necessitats que té el poble,
respecte a les que vostès han prioritzat, i que, tot plegat, s'acabaria convertint en un
diàleg de sords, com ja s'ha pogut comprovar pel fet que rebutgen sistemàticament
qualsevol proposta que es fa des de la CUP. Nosaltres optem per presentar propostes
en aquells espais a on se’ns deixi.
Aquesta proposta que vostès ens presenten, avui, és una proposta tancada, en la qual
no hi ha hagut cap mena de diàleg, no només amb els grups de l'oposició, sinó també
amb la gent del poble. No s'ha presentat al Consell Municipal d'Economia, com hauria
tocat ara que tenim Consell d'Economia, i no s'ha donat opció a ningú a presentar
alternatives.
I vist que aquesta modificació de crèdits es fa en base al Pressupost municipal per al
2014, un pressupost que compte amb un informe negatiu d'Intervenció, unes quantes
irregularitats i uns quants incompliments de la legalitat, nosaltres votarem en contra. “
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no estan d’acord en diversos
aspectes, com cobrir la festa del Tricentenari quan hi ha altres necessitats més
importants a la vila, i menys, quan està en marxa l’obra de la Riera que pot tenir
imprevistos; tampoc entén que es destinin 8.000 euros per llibres de la consulta i
seguint el mateix raonament del punt anterior tampoc volen finançar la fibra òptica
quan si s’ha posat és per treure benefici, finalment tampoc estan d’acord en finançar
festetes i anuncia que hi votaran en contra.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que sempre ha comentat que el
pressupost és una foto fixa d’un moment puntual, que sol ser el de final de l’any, i
estem en un món que canvia i cal adaptar-se i per això són lícites les modificacions de
crèdits; evidentment que hi ha un tema de pensament i cadascú vol fer les coses a la
seva manera. Respecte a la gestió anterior, recorda que al 2011, previ a les eleccions,
també el govern va deixar un romanent superior a un milió, essent previsor. La resta

de coses que s’han posat a la modificació s’han inclòs amb el criteri que cal fer
activitats, i si des de l’Administració no es promociona la cultura, l’economia no es fa
rutllar; també s’han posat partides per crear i promocionar activitats, no només cal fer
assistència, que també, però també altres coses. Votaran a favor.
El regidor Sr. Sánchez diu a la CUP que reclamar aquests temes al Consell
d’Economia, que abans no existia, està bé i es farà, però ara tenim obligacions que
complir i per això s’ha fet la modificació, per despesa corrent majoritàriament, en el cas
d’inversions la seva porta està oberta i és segur que tindran idees interessants i es
podran complir, ja que són gent que els agrada la participació i en el procés del
pressupost hi ha hagut 45 propostes i es farà un llistat que es podrà quantificar i votar,
i les més votades es tiraran endavant i és la primera vegada que es farà això i altres
coses es podran debatre en el Consell d’Economia. Diu al regidor del PP que fa cinc
anys va passar una cosa molt important que va fer trontollar el país, i ara fa cinc anys, i
es vol recordar i per això s’edita el llibre, per finançar les festes.
El regidor Sr. Planas vol puntualitzar que hi ha apartats, que hi ha actuacions, en les
quals estan molt d’acord, i si s’hagués fet una reunió amb els grups de l’oposició,
hagués demanat que se separessin el temes prioritaris per poder votar separadament,
ara han de votar sí a algunes parts, i hi ha coses que s’havien de tractar de forma
diferent, repeteix que haurien d’haver parlat. També diu que és important que aquests
8.000 euros, que pel Govern no són res, ells ho troben molt important i el tema de
finançar llibres sembla que es vendran i s’autofinançaran, ell demana que això sigui
així i espera que no serveixi per enriquir l’ajuntament; considera que el Govern ha errat
en la forma de fer la modificació de crèdits.
El regidor Sr. Sánchez diu que hi ha temes en els quals s’entendran i d’altres no, li
hagués agradat parlar de la modificació en la Comissió, però recorda al regidor del PP
que no hi era, a més diu que amb ell sempre pot parlar sobre el tema i, pel que fa als
llibres, només són 8.000 euros i servirà per fer algunes activitats.
El regidor Sr. Planas diu que no va poder assistir a la Comissió per temes de feines, ja
que té responsabilitats i perquè un altre no hagi de treballar per ell, i que no hauria de
dir-ho públicament.
El Sr. Alcalde agraeix el debat i diu que el Govern el que fa és governar i ho fa d’acord
amb un Pla d’actuació de 155 compromisos i aquesta modificació està alineada amb
aquestes compromisos, com arranjar carrers, posar càmeres de viodeovigilància...
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Na Jèssica
Flores i Travesa i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP i PP.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP ERC DE SUPORT A
LA CREACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL CATALANA.
La regidora Sra. Vila llegeix la proposta de la Comissió Informativa següent:

“Les eleccions del 25 de novembre van donar un mandat al Parlament per possibilitar
que els catalans i les catalanes decideixin el seu futur polític en una consulta. Aquesta
voluntat ha quedat reforçada des de l’inici de legislatura per l’expressió popular al
carrer, per totes les enquestes i, de manera molt especial, amb el resultats a
Catalunya de les darreres eleccions al Parlament europeu de forma clara i contundent.
Amb aquest suport, cal que els treballs d’aquest Parlament i del Govern avancin per
fer possibles i aplicables tots els resultats de la Consulta, per tal que la ciutadania
pugui decidir amb total llibertat i sense cap mena de coacció. Per això cal donar el
màxim d’informació i facilitar el coneixement i comprensió de les conseqüències de la
transcendent decisió que han de prendre.
En aquest sentit, un aspecte cabdal és el futur del sistema de pensions i en quina
situació es trobaria tant en el cas que la ciutadania decideixi romandre al si de l’Estat
espanyol com en el cas que decideixi iniciar la constitució d’un Estat independent.
Respecte aquesta qüestió hi ha hagut nombrosos intents de manipulació informativa
que, buscant atemorir les persones que es troben en una situació econòmicament
depenent, falten a la més mínima objectivitat, aprofitant el desconeixement que moltes
persones tenen sobre els mecanismes de finançament de les pensions.
Certament, el model espanyol està basat en el dret subjectiu generat per les
aportacions fetes pels treballadors al llarg de la seva vida laboral, però, en canvi, el
seu finançament es sustenta en el repartiment de les aportacions actuals dels
treballadors en actiu. Aquesta aparent contradicció entre la contribució que genera el
dret i la contribució, actual i no capitalitzada, que finança la pensió ha estat aprofitada
malintencionadament per generar confusió.
El primer que cal dir és que la Seguretat Social està obligada a fer front als pagaments
a tots els pensionistes d’acord amb els drets que han adquirit a través de les seves
cotitzacions al llarg de la seva vida laboral resideixin o no a l’Estat espanyol. El
finançament d’aquestes prestacions, en canvi, no ve de la capitalització de les
contribucions fetes sinó del repartiment de les contribucions actuals.
Per tant, el finançament de les pensions, i la seva viabilitat futura, dependrà de la
relació entre el nombre de treballadors ocupats i el nombre de pensionistes, del salari
mitjà i del tipus de cotització. Resulta rellevant recordar aquí que el nombre de
treballadors ocupats per pensionista a Catalunya és de 2,54, mentre que a Espanya és
de 2,48, que el salari mig a Catalunya és de 24.449 euros, mentre que a Espanya és
de 22.790 euros.
Atès que Catalunya és una contribuïdora neta al sistema espanyol de la Seguretat
Social, és a dir, que les aportacions catalanes al sistema han estat superiors a les
prestacions rebudes al territori.
Atès que si ens fixem en el saldo acumulat per persona, les dades de Catalunya
refermen la confiança en la seva capacitat de mantenir un sistema de pensions viable:
entre el 1995 i el 2011 va ser un saldo positiu de 3.200 euros per persona, mentre que
a la resta de l’Estat es produïa un dèficit de 1.753 euros per persona.
Vist que les dades dels anys 2012 i 2013 confirmen que l’economia catalana és més
capaç d’afrontar la situació de dèficit del sistema de pensions.

Atès que en moments de crisi, els sistemes de Seguretat Social es tornen deficitaris,
en general, i han de ser coberts amb aportacions del pressupost de l’Estat i del Fons
de Reserva de les pensions.
Per aquest any 2014 es preveu disposar d’ 11.029 M€. A finals d’enguany el saldo del
Fons es preveu que quedarà reduït a uns 42.000 M. En tres anys s’hauran menjat
quasi una tercera part del fons, a més a més de l’excessiva exposició del Fons de
Reserva al deute públic espanyol que representa el 97% del total d’actius financers del
Fons. Ningú més gestiona un Fons així.
Atès que es manté la constant invariable d’una contribució catalana desproporcionada
als Pressupostos Generals de l’Estat, és a dir, d’una balança fiscal molt negativa per
als catalans i catalanes.
Vist que tant a l’Estatut de 1978, com a l’Estatut de 2006 a l’article 165.1.b, ja es
preveia el traspàs de la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social. En 36 anys
el Govern de l’Estat no ha donat una sola passa en aquesta direcció.
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal
d’ERC proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Expressem el nostre rebuig a la reforma del sistema de pensions empresa pel
Govern espanyol i que deixa la ciutadania desinformada respecte la seva futura pensió
i introdueix elements de reducció i pèrdua de poder adquisitiu en el curt, mig i llarg
termini.
Segon.- Expressar la nostra preocupació pel futur de les pensions dins l’Estat espanyol
quan es constata que les disposicions a càrrec del fons de Reserva de la Seguretat
Social van ser de 7.003 milions d’euros el 2012, 11.648 milions d’euros el 2013 i
preveuen, per aquest any 2014 de 11.029 M€, provocant que a finals d’aquest exercici
el saldo del fons s’hagi reduït fins a uns 42.000 M. Igual de preocupant resulta la
concentració dels actius financers del Fons en un 97% en deute públic espanyol.
Tercer.- Instar al Govern de Catalunya a elaborar un pla i dissenyar l’Administració i la
Tresoreria de la Seguretat Social catalana per garantir la percepció futura de les
pensions i prestacions d’atur als catalanes i catalans, si el sentit del vot dels ciutadans
el futur 9 de novembre és favorable a la constitució d’un Estat independent.
Quart.- Instar al Govern a iniciar la creació d’un organisme únic de gestió de rendes
socials que eviti la dispersió de rendes, guanyi en eficiència a curt termini, millori el
sistema de gestió i control en l’efectivitat de les prestacions i creï una base dades
unificada dels beneficiaris. Aquest organisme servirà, també, per posar les bases
organitzatives de la futura Tresoreria General de la Seguretat Social de Catalunya.
Cinquè.- Instar al Govern a actualitzar anualment l’Informe sobre les aportacions de
Catalunya a la Seguretat Social 1995-2011 elaborat pel Departament d’Economia i
Coneixement.
Sisè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Parlament de
Catalunya.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que a les eleccions del 25 de novembre
no es va donar cap mandat al Govern de la Generalitat, sinó que es van elegir uns

diputats per anar a Europa, ja comença malament mentint; però la resta de la moció és
un despropòsit i una manipulació de les dades; a més, ja saben com va deixar ERC
Catalunya en el tripartit, però sembla que tenen la vareta màgica i ho arranjaran; és
cert que la reforma del fons s’ha fet, però això s’ha de pactar i no a l’Administració
local. Votaran en contra.
La regidora Sra. Castillo, en nom del PSC, diu textualment: “El passat mes de
desembre de 2012 CiU i ERC varen signar un pacte d’estabilitat on els segons (ERC)
garantien la investidura d’Artur Mas a canvi d’un full de ruta que marcava el camí a
seguir per Catalunya cap a la independència.
Un full de ruta on, entre altres termes, es dibuixen 8 estructures d’estat ja que estan
plenament convençuts que el poble català votarà massivament i sense vacil·lacions pel
SI i el dia 10 de novembre i ho hem de tenir tot preparat per iniciar el camí per separat
d’Espanya.
Una d’aquestes estructures és la Seguretat Social pròpia, que és la que es planteja en
aquesta moció.
Diguem que hi ha aspectes que compartim plenament amb la part expositiva de la
moció. És ben cert que la caixa de la Seguretat Social estatal s’ha anat buidant de
forma alarmant fruit de la crisi.
Però també és ben cert que ha estat degut en gran part a una reforma laboral ingrata,
malèvola i per la qual alguns partits polítics postulaven la necessitat d’abaratir costos
per tal d’aconseguir una “modernització” del teixit empresarial amb acomiadaments
massius i injustificats (recordem tancament d’empreses viables econòmicament i la
famosa mesura de la disminució de beneficis –que no pèrdues- en tres trimestres
seguits per justificar aquestes retallades en personal), ERO’s, contractes i sous
precaris, ... i que serviria per després a curt termini generar llocs de treball nets.
Els socialistes vàrem criticar molt durament aquelles mesures precisament perquè
afectarien tant a les classes socials mitjanes i treballadores com en un futur no gaire
llunyà a les pensions i prestacions. Recordem també la retallada en la renda mínima
d’inserció que es va fer en un mes d’agost i sense avisar.
La Llei de reforma de la renda mínima d’inserció també hi és dins del Pacte per la
Investidura, però ni s’ha parlat.
També cal recordar l’existència de la Llei d’estabilitat pressupostària, aquesta llei que
limita la capacitat de maniobra financera no només de la pròpia Generalitat de
Catalunya sinó també de les administracions locals, els ajuntaments, que tantes
penúries estem passant per poder donar els serveis essencials als nostres veïns i
veïnes.
I finalment, recordar que el PSC va obligar, amb Iniciativa per Catalunya i la CUP, a la
celebració al Parlament d’un debat monogràfic sobre la pobresa. Una pobresa que
s’està estenent arreu del nostre país. Aquest punt, el de les polítiques per la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social també hi eren al Pacte d’Investidura. Catalunya no
menjarà, però serem independents.
Des de què hi ha aquest Pacte d’estabilitat o de suport, no s’ha aprovat cap mesura a
favor de la creació d’ocupació, s’ha retallat les subvencions a formació i I+D i recerca,
s’ha incrementat les taxes universitàries, la destrucció d’empreses ha anat disparantse cap amunt i el consum cap avall, no han deixat de marxar joves amb estudis a
l’estranger perquè aquí no els hi faciliten l’entrada al mercat laboral... És a dir, que
potser construirem una Seguretat Social catalana, però no tindrà fons perquè no hi
haurà qui cotitzi o aporti diners a la seva caixa.
En el Pacte també hi havia el desenvolupament de la llei d’ocupació i del SOC, però no
interessa. Es segueix pensant primer en els edificis i després en les persones.
Tornant a la seva part expositiva, parlen que l’article 165.1.b de l’Estatut del 2006
preveu el traspàs de la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social. L’article diu

exactament que “Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat social, respectant
els principis d’unitat econòmic -patrimonial i solidaritat financera de la seguretat social,
la competència compartida, que inclou:
a) El desenvolupament i execució de la legislació estatal, excepte les normes que
configuren el règim econòmic.
b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.”
És interessant el punt de “competència compartida” quan des del Govern de la
Generalitat no s’ha intentat ni convocar la Comissió Bilateral Generalitat – Estat en els
tres darrers anys, i més tenint en compte que aquesta comissió es defineix com “el
marc general i permanent de relació entre els dos Governs”. En cap lloc parla de
traspàs de competència, com diuen vostès, sinó de “competència compartida”
respectant criteris d’unitat, que són els què es volen trencar.
Des del PSC entenem que aquesta moció respon a aquest full de ruta per la
independència, que no pas pel dret a decidir amb una consulta legal, i que així es va
escenificar el desembre del 2012. No el compartim, però el respectem. Vostès tenen la
majoria política al Parlament i també en aquest ple.
Des de la nostra responsabilitat, actuem amb coherència, ja que creiem fermament
que aquesta via no solucionarà el problema de la relació entre Madrid i Barcelona, i
creient que el desenvolupament del dret a decidir ha de ser des del diàleg i dins d’un
marc legal, que no pas de manera unilateral.
Tot i que els punts d’acord podríem arribar a estar d’acord en pràcticament tots,
lamentem que tot es subjugui a la independència. Per aquest motiu ens abstindrem.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que no volia parlar del tripartit, però ho
acabarà fent, ja que ho ha esmentat en la seva intervenció la Sra. Castillo i la
circumstància és que tenim un dèficit fiscal de 15 milions i s’ha publicat avui i si això no
hagués existit, no es parlaria d’aquest tema; vist això, els catalans i catalanes hem
d’anar construint aquest Estat, fins i tot caldrien les terceres vies de l’Estat federal; a
més, aquest tema de recaptació d’impostos ja el tenen al País Basc i a Navarra. Per
tot això, és bo tirar endavant aquestes mocions i que el Govern de la Generalitat creï
aquestes estructures.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Estem totalment
d’acord amb el contingut de la moció, però cal no copiar els models dolents. Estem
immersos en el procés de creació del nostre nou estat i volem fer un estat millor. Ara
és un moment de creativitat; creem models nous.
Creem un sistema de seguretat social que doni cobertura a tothom, sobretot als més
desafavorits. La CUP hi votarà a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta
de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Oliván i Mayoral, Josep
Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Jèssica Flores i Travesa, dels
grups ERC, CIU i CUP; una abstenció de la tinent d’alcalde N’Àngels Castillo i
Campos, del grup PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del
grup PP.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ
MODIFICAR LA CONSTITUCIÓ.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:

DEL GRUP PSC PER

“La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’Estat i li
confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap
tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors
de l’actual cap d’Estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del poble d’escollir el seu
màxim representant civil.
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament jurídic
d’un territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta de normativa
que se’n deriva.
Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que situa a
tots els ciutadans iguals davant la llei i que pels socialistes ens situaria en condicions
d’aplicar la nostra ideologia en termes d’igualtat, de justícia i de solidaritat.
Els valors republicans com a màxims garants de la justícia, la transparència, el retre
comptes. Una manera d’entendre el poder diferent a com s’entén ara i que, prova
d’això, comporta, per exemple, actituds reprovables com ara l’opacitat del pressupost
de la corona espanyola o casos de negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En
definitiva, el model republicà entén la societat de forma no dogmàtica.
Considerem que ara, amb l’abdicació del rei Joan Carles I hem d’aprofitar l’oportunitat
d’impulsar profundes reformes en el nostre sistema polític i en la Carta Magna. No
falten exemples de Repúbliques federals que haurien d’encaminar-nos cap a la
reforma constitucional que els socialistes estem proposant des de fa temps. Fins i tot
el nacionalisme basc recupera la seva vella idea confederal de pacte amb la Corona,
veient amb claredat que ara és el moment de començar una nova etapa política.
Així com fa 300 anys Felip V va acabar amb les esperances de la Catalunya
austriacista, Felip VI té l’oportunitat d’actuar en un sentit ben diferent, acompanyant el
procés cap a una veritable Espanya de tots, lloc de trobada de diversos pobles, de les
nacions, i nacionalitats que hi conviuen, capaces de compartir un projecte de república
federal comú.
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment
que com a màxims representants democràtics de la ciutadania sentim la
responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i
també en cada un dels municipis que la configuren.
Per tot això, el Grup Municipal del PSC proposa els següents acords:
Primer.- Demanar la reforma de la Constitució espanyola per treballar conjuntament en
l’assumpció d’una República Federal entenent que aquesta forma de govern
representa la concreció dels principis d’igualtat i de justícia.
Segon.- Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les
responsabilitats municipals que es tenen encomanades.
Tercer.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i
Senat.”

El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que igual que en els últims dies ha
declarat el president de la Generalitat que a Madrid es poden governar com vulguin,
s’abstindran.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que volen definir diversos punts: s’ha
parlat de monarquia i república i s’haurien de fixar en repúbliques com la francesa i la
italiana; també, quan es parla de la monarquia, comenta que el rei ha obert fronteres
als espanyols que han pogut anar pel món. També diu que avui s’ha votat al Parlament
la forma d’Estat i s’ha fet per 299 vots a favor i s’ha de respectar aquesta votació.
Aquesta és una administració local i, si pot ser, s’haurien de tractar temes d’àmbit local
i ja portem dues mocions que no tenen relació directa amb el poble, es tracta de
mocions identitàries i partidistes.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que davant una senyera republicana
del PSC se sumen i, ahir, majoritàriament el Parlament va votar en contra del dret a
decidir dels espanyols i posa com a cap un senyor que no podrà ser jutjat; li agradaria
poder-hi donar suport, però ERC defensa la república catalana independent, i ahir el
Parlament va votar que els espanyols són súbdits, li agradaria poder solidaritzar-se,
però ells ja tenen un altre pla de votació pel 9 de novembre.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui el PSC/PSOE
ens presenta una moció per modificar la constitució. I nosaltres ens preguntem: quina
constitució? Una constitució que no ens representa i que no té res a veure amb el
poble català? Una constitució que és intocable per segons qui i per segons què? Una
constitució que l’únic que fa és garantir la indissolubilitat d’Espanya, país opressor? No
és el nostre camp de joc. El nostre camp de joc és la constitució catalana.
L’abdicació del rei Juan Carlos I, successor del dictador i genocida Franco, i la
successió del seu fill Felipe VI, no és res més que la perpetuació del règim nascut en
una transició tramposa.
Després de la dictadura, el poble és qui va aconseguir la llibertat. El rei i la seva gent
només feien de repressors.
En democràcia, no es pot acceptar un poder hereditari, i menys quan és hereu del
franquisme. Com es pot acceptar que el cap de l’Estat sigui també el cap de l’exèrcit,
poder repressor que és el garant de la indissoluble Espanya?
La monarquia sempre ha estat al servei dels rics, que són els qui l’alimenten per als
seus propis interessos.
No volem monarquia per a ningú i ens solidaritzem amb tots els republicans.
L’abdicació del rei no és cap canvi, només una operació de maquillatge perquè tot
continuï igual.
Cal un canvi d’estructures, de règim, no de persones! No volem canviar de rei, sinó no
tenir cap rei. Volem ser un país lliure republicà. I això només s’aconsegueix amb
ruptura democràtica.
Visca la República Catalana Independent!
Desitgem molta sort als republicans espanyols.
Nosaltres no participarem de la votació perquè no és el nostre àmbit d’actuació. El
nostre àmbit són els Països Catalans.”
La regidora Sra. Castillo diu que sincerament no esperava ni a favor ni abstenció, és
molt conscient del seu posicionament i li hagués agradat que la votació d’ahir del seu
partit fos diferent al Parlament; també pensen que aquest no és un projecte que es
pugui fer en quatre dies, però sí podria ser l’inici del canvi, a més considera que aquest
és un acte de valentia i de suport que li ha donat la gent del PSC d’Arenys de Munt,

que és molt important, ja que ells manifesten la seva llibertat. Poden votar
tranquil·lament en contra, però la llibertat és poder presentar qualsevol tipus de moció.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per un vot a favor de la tinent
d’alcalde N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; set abstencions del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la
Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups
ERC i CIU; i un vot contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
La secretària pregunta qui va tenir més vots en les eleccions i el Sr. Alcalde diu que el
PSC i la secretària comenta que estaria aprovada.
La regidora Sra. Vila pregunta si la CUP es vol replantejar el seu vot.
El regidor Sr. Jiménez respon que ja s’han manifestat i que no participaran en aquesta
farsa.
Per tant, la moció queda aprovada per un vot a favor, un en contra i set abstencions.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP CIU CONTRA LA
SUPRESSIÓ DE CANALS DE TV3.
El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“El ministeri d’Indústria espanyol està preparant un reial decret de reordenació de
l’espectre radioelèctric amb l’objectiu d’alliberar ampla de banda de les televisions per
cedir-lo a les operadores de telefonia mòbil pels serveis de 4G.
Aquest reial decret elimina un dels dos múltiplex a la televisió pública catalana, que
actualment ofereix 5 canals -TV3, TV3 en alta definició, el 33/Súper 3, l’Esport 3 i el
3/24-, posant-la greument en perill, ja que significaria el tancament d’algun canal de
televisió, aturar el desplegament de l’alta definició -aposta estratègica de la televisió
pública i del sector audiovisual català per mantenir el grau de competitivitat i
d’innovació- i enterrar de manera definitiva la possibilitat de reciprocitat amb altres
territoris com les Illes Balears o el País Valencià.
La Generalitat ha demanat reiteradament al Govern espanyol buscar alternatives
tècniques, però no ha obtingut resposta.
Els grups parlamentaris de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP han arribat a un acord
per tal “d’impulsar accions polítiques conjuntes al Parlament de Catalunya i al Congrés
dels Diputats per evitar aquesta decisió”.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Denunciar aquest nou atac del Govern espanyol a la llengua i la cultura
catalanes.
Segon.- Oposar-nos a l’eliminació d’1 dels 2 múltiplex de Televisió de Catalunya ja que
això provocaria que TV3 passés de 8 canals disponibles a només 4, perdent l’alta

definició i renunciant definitivament a la reciprocitat amb altres territoris de llengua
catalana.
Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que negociï amb la Generalitat una alternativa
tècnica que faci compatible el manteniment dels dos múltiplex de TV3 i l’oferta de la
xarxa 4G.
Quart.- Difondre aquesta moció a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació
locals, comarcals i de l’ajuntament.
Cinquè.- Enviar aquesta moció al Ministeri d’Indústria del Govern de l’Estat, al
president Mariano Rajoy, a la Secretaria de Comunicació de la Generalitat i a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.”
El regidor Sr. Planas, en nom del PP, diu que voldria afegir que no és cap atac sinó
una reestructuració de canals audiovisuals, que ja s’ha fet en altres sectors, també
recorda el cost de la televisió catalana, que és el més alt de totes les de l’Estat
espanyol, que tenen els directius amb salaris més elevats, i que ara és una
reestructuració d’ingressos i despeses per un bé comú, per ells, es tractar d’aprimar
un servei que sigui sostenible i viable i hi votaran en contra.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “S’entén que rere la
decisió del Govern espanyol –que obligarà Televisió de Catalunya a prescindir
d’alguns dels seus canals, a renunciar a l’alta definició i a eliminar els acords de
reciprocitat amb les televisions públiques de les Illes Balears i el País Valencià– hi ha
un “interès per aminorar TV3.
L’eliminació d’un dels dos múltiplexs que fa servir la Corporació implicarà també una
despesa directa, tant per a les famílies com per a la Generalitat.
Els grups parlamentaris de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP del Parlament s'han
compromès a impulsar accions polítiques conjuntes, tant al Parlament català com al
Congrés dels Diputats espanyol, per evitar el tancament d'un dels múltiplexs de TV3.
Esperem que es pugui aconseguir i aturar una nova ofensiva cap a els interessos dels
catalans i catalanes. Votarem a favor.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC
Arenys de Munt rebutja la decisió de l’Estat d’eliminar un dels dos múltiplex de la TVC,
que comportaria el tancament de canals de TVC; debilita l'oferta de canals en català i,
de retruc, la pèrdua de la reciprocitat amb el País Valencià i les Illes i es mostra
convençut que aquesta és una decisió política per part del govern de l’Estat
disfressada d’arguments tècnics i, per tant, reclamem voluntat política per trobar una
solució tècnica, ja que l’espai radioelèctric actual permet la convivència entre els dos
múltiplex públics i els nous serveis 4G.
Aquesta eliminació suposaria renunciar a part de l’oferta televisiva de la CCMA, la
pèrdua de quota de presència del català i competir en inferioritat de condicions amb la
resta de cadenes.
Si això fos una decisió purament tècnica, la lògica ens diria que el Govern espanyol ho
hauria d’haver comunicat, negociat i arribat a un acord amb l’executiu català, però com
que de lògic, no en té res l’Estat espanyol, és una decisió absolutament i clarament
política disfressada d’imperatiu legal.
Una decisió que, a més de complir els objectius polítics d’eliminar canals en català,
satisfà les exigències de les grans empreses de telefonia i dels grans lobbies de les
televisions privades que pressionen l’Estat perquè tanquin les televisions públiques.

Una nova ofensiva brutal i en tota regla contra la llengua i cultura catalanes, amb
pressions constants del Govern espanyol contra la immersió lingüística.
Per aquesta raó, ERC demana i recolza al Govern de la Generalitat per tal que
defensi, per totes les vies legals disponibles, el futur de la televisió en català.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Rebutgem la decisió
de l'Estat espanyol d'eliminar un múltiplex de Televisió de Catalunya, que comportaria
el tancament de canals de la nostra televisió, debilitar l'oferta de canals en català i, de
retruc, la pèrdua de reciprocitat amb el País Valencià i les Illes. Considerem que
aquesta és una decisió política per part del Govern de l'Estat espanyol disfressada
d'arguments tècnics i, des del Principat, hem de reclamar voluntat política per trobar
una solució tècnica. Estem convençuts que l'espai radio elèctric actual permet la
convivència entre els dos múltiplexs públics i els nous serveis 4G.
Més enllà del que pretén aquesta moció, a la qual donen ple recolzament, que és
donar resposta a l'atac que des del Govern espanyol s'està fent contra la Televisió de
Catalunya i contra la llengua catalana, hi ha altres factors que cal tenir ben presents.
I és que aquest atac no és gratuït, està totalment premeditat. Però, no és només l'Estat
espanyol qui ataca els mitjans públics de comunicació. També és des de la Generalitat
que se'ls ataca. I cal explicar-lo per tal que es pugui entendre.
La voràgine neoliberal tampoc deixa indemne la comunicació i la cultura, que, com
altres sectors, es transmutem ràpidament al compàs d’allò que dicta i mana el mercat.
És en aquest marc geoecònomic on s’ha produït una mutació radical dels mitjans de
comunicació, els quals s’han replegat en grans grups de comunicació que concentren
molt poder i, per tant, d’influència i de generació d’estats d’opinió. El pretès superpoder
del “Ciutadà Kane” d’Orson Wells és ridícul en comparació amb el que tenen avui els
megagrups mediàtics.
Enfront d’aquesta reconfiguració capitalista del mitjans de comunicació, i, més encara,
en el context polític, econòmic i social obert a Catalunya, ha arribat l’hora de situar les
persones i el dret a la informació en el centre neuràlgic i prioritari de les polítiques
públiques en matèria audiovisual.
Aprovant aquesta moció sense dir res més estaríem fent un flac favor a tota la
ciutadania catalana.
Per tant, hem de combatre les dinàmiques de desdemocratització, de concentració de
poder, de reducció del pluralisme, d'homogeneïtzació discursiva i d’afavoriment dels
interessos privats en clau oligopolística que s’esdevenen en l’àmbit audiovisual del
país, a remolc del que passa a escala internacional (global). Això és el que realment
s'amaga darrere la decisió del Govern espanyol de l'atac a Televisió de Catalunya.
Vocento, Antena 3/Planeta, Grupo Zeta, Grupo Godó, Prisa, Telecinco, Unidad
Editorial, Mediapro/Imagina i Prensa Ibérica són els grans grups mediàtics que
controlen la generació d’opinió en aquest país i, com és obvi, no ho fan en benefici de
l’interès públic, sinó que són la veu del seu amo. És a dir, l’oligarquia capitalista
emparentada amb la banca, la qual percep aquells conglomerats empresarials de la
informació, no com una font de beneficis, sinó de creació d’opinió. El valor dels mitjans
de comunicació rau en els milions o centenars de milers d’audiències o lectors als
quals es pot transmetre allò que interessa als manaires dels conglomerats de
comunicació, però també, i això és clau, silenciar allò que no els interessa.
Aquesta transformació dels mitjans de comunicació en clau capitalista compta amb la
connivència i suport dels poders públics, que fan mans i mànigues per convertir l’àmbit
comunicatiu en un mer mercat desregulat. L’interès públic i la funció social dels mitjans
de comunicació esdevé una anècdota, perquè allò prioritari és afavorir els interessos
privats.

I en aquest sentit, des del Congrés espanyol s'ha redactat tot un seguit de lleis que
ens han avocat a aquesta situació. Lleis moltes de les quals han estat recolzades pel
Partit Socialista com, també, per Convergència i Unió. Com són les diverses lleis per la
liberalització de l'Espai Radioelèctric; o la llei de la TDT, que va ratificar l'aposta per la
mercantilització de l'espai audiovisual, que va ampliar exponencialment el nombre de
canals als quals podia accedir la ciutadania i que va augmentar la descompensació
(llavors ja flagrant) entre canals en català i castellà.
Però d'altres lleis s'han fet des del Parlament de Catalunya, com són la reforma de les
lleis de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació (CCMA) o del Consell
Audiovisual de Catalunya (CAC) i aquestes decisions apunten cap a un model de
televisió pública inserida en el marc neoliberal, contraposada a la lluita per la cogestió
promoguda pels treballadors, per exemple, de TV3. Aquest és un model que implica,
sobretot, externalitzar tot el que no siguin continguts informatius i que busca afeblir la
televisió pública catalana.
Menys sort han tingut els mitjans de comunicació del País Valencià i les Illes Balears,
en què l’atac frontal dels governs del PP els ha liquidat.
I l’última mostra de laminació dels mitjans públics s’ha materialitzat amb la decisió del
Govern espanyol de requisar un dels múltiplex de Televisió de Catalunya, la qual cosa
suposarà, si la mesura esdevé ferma, el tancament de diferents canals.
A aquest procés de reconfiguració mercantilista de l’espai audiovisual s’hi ha de sumar
la baula que tanca el cercle: la persecució i tancament dels anomenats mitjans
comunitaris, també coneguts com a tercer sector de la comunicació (TSC).
El fenomen dels mitjans de comunicació comunitaris a Catalunya no és nou, sinó que
arrossega una tradició de més de 30 anys, ja sigui a través de les anomenades ràdios
lliures (Contrabanda, Ràdio Pica o Ràdio Bala Manresa) o de les televisions sense
ànim de lucre, comunitàries, com, per exemple, Televisió Cardedeu, la primera
televisió en català de la història i la primera televisió local de l’Estat espanyol.
L’experiència més recent és Ràdio Terra, de Reus, que disposa d'un projecció
nacional, i que els promotors defineixen com un projecte (1) de comunicació popular;
(2) autogestionat; (3) dels Països Catalans; (4) i per a la transformació social.
La característica comuna dels mitjans comunitaris és que sorgeixen de la societat amb
l’objectiu de bastir un espai comunicatiu plural i democràtic que trenca el binomi
integrat pels dos sectors de comunicació tradicionalment reconeguts: el públic
governamental i el privat comercial. D’aquesta manera, aquests mitjans comunitaris es
caracteritzen:
Perquè són mitjans d’iniciativa social que persegueixen també una finalitat social;
Perquè no tenen afany de lucre;
Perquè són mitjans oberts a la participació més àmplia possible pel que fa a la
propietat del mitjà; l’accés a l’emissió, així com també a les diverses decisions de
programació, administració, operació, finançament i avaluació;
I, perquè són mitjans que persegueixen satisfer les necessitats de comunicació i
habilitar l’exercici del dret a la informació i a la llibertat d’expressió de persones
integrades en comunitats determinades.
Aquests mitjans de comunicació comunitaris, que cerquen beneficis per tota la
societat, també estan sent atacats i perseguits, també des del Govern català, perquè
no s'ajusten a allò que el sistema, "la casta" que diríem ara, està disposada a acceptar
per poder continuar enriquint-se a costa de tots els ciutadans i dels serveis públics
privatitzats.
El retrat i la descripció de l’àmbit audiovisual que hem fet fins ara ens traça un escenari
en què tot, ja sigui la legislació o les apostes polítiques dels governs català i espanyol,
es decanta,i cada vegada de forma més accentuada, a favor dels grans emporis de la
comunicació, mentre que els mitjans públics pateixen intents constants de laminació i
els comunitaris, tercer sector de la comunicació, se’ls fa la vida impossible.

L’aposta dels poders públics d’afavorir els conglomerats oligopolístics de comunicació;
d’esberlar la pluralitat narrativa de l’espai comunicatiu; de desdemocratitzar-lo; i de
vertebrar-lo al marge de la ciutadania, exigeix, de forma peremptòria i urgent, encetar
un procés de reordenació del mapa audiovisual amb l’objectiu d’equilibrar
equitativament la presència i el protagonisme dels tres actors presents en l’espai
comunicatiu, que serien: (1) l’àmbit públic; (2) el privat; i (3) el comunitari.
La situació legislativa actual ens situa molt lluny de l’objectiu que abans apuntàvem
d’equilibrar equitativament la presència i el protagonisme d'aquest tres sectors. En
aquest sentit, i arran del tancament de LaTele.cat, el Sindicat de Periodistes de
Catalunya va reivindicar la modificació de la llei audiovisual catalana per garantir que
tots els actors tinguin una presència justa i equilibrada en l’espai audiovisual.
I les mesures que es proposen per avançar en el reequilibri equitatiu de l'espai
audiovisual són:
Garantir la consideració de “servei públic” als mitjans de comunicació comunitaris,
perquè així no consta a la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya;
Dividir l’espai radioelèctric en terços per cada àmbit de cobertura (català i local): un
terç pels mitjans públics, un terç pels mitjans privats i un terç pels mitjans comunitaris;
Establir les mesures que permetin saber qui són els propietaris dels mitjans de
comunicació que gaudeixen d’un llicència administrativa per usar l’espai radioelèctric
definit com a bé públic;
Introduir mecanismes d’informació i participació en l’elaboració dels plans tècnics que
planifiquen l’ús de l’espai radioelèctric;
Introduir el dret d’accés a l’emissió com a part del dret d’accés a la comunicació;
Regular la situació dels mitjans comunitaris via llei o reglament, perquè actualment la
legislació vigent només en reconeix l’existència;
Garantir l’accés universal a les noves tecnologies, que s’ha de concebre com un servei
públic, a través de polítiques públiques de connectivitat, telecomunicacions i processos
d’alfabetització digital, així com la promoció de l’ús de plataformes obertes com ara el
software lliure;
Prohibir que els mitjans comunitaris s’utilitzin per promoure iniciatives proselitistes,
racistes, sexistes, feixistes o en general contràries als drets humans;
Garantir la sostenibilitat econòmica dels mitjans comunitaris a través de la creació d’un
fons de garantia financera finançat a través d’un taxa del 2% sobre els ingressos
comercials de les ràdios i televisions.
Afavorir i potenciar el model de cogestió en el marc del mitjans de la CCMA.
Amb aquesta proposta i sent conscients de quin és realment el problema que afecta
als mitjans de telecomunicació podrem considerar que aquesta moció que avui
presenten tindrà més sentit que una simple reclamació per queixar-nos d'una nou atac
de l'Estat espanyol contra el poble català.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Oliván i Mayoral, Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès i
Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, PSC i CUP; i un vot en contra del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP CUP EN DEFENSA
DE LA SALUT I CONTRA L’ÚS D’HERBICIDES I PLAGUICIDES
AGROTÒXICS EN ELS ESPAIS PÚBLICS.

La regidora Sra. Vázquez llegeix el text següent:
“Atès que els plaguicides i herbicides són productes químics de síntesi qualificats com
de risc per a l’ésser humà, la fauna, la flora i tots els ecosistemes en general, la
normativa referent a aquest productes els classifica segons la seva toxicitat per la salut
i el medi ambient i la seva possible degradació.
Atès que l'ús d’agrotòxics implica severs impactes en el medi ambient. Tenint en
compte que gran part dels agrotòxics són persistents, no es descomponen naturalment
i poden romandre llargs períodes (fins i tot anys) en l'ambient abans de desintegrar-se,
possibilitant, a més, que es vagin acumulant en els teixits humans i animals,
concentrant-se i superant les quantitats que es detecten en l'ambient.
Atès que l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn
saludable per a la vida de les persones, així com per la sostenibilitat medi ambiental, ja
que té atribuïdes competències en salut pública i medi ambient.
Atès que les vies més importants d'entrada d’agrotòxics a l'organisme de les persones
són la pell i la via respiratòria, així com també poden penetrar per via ocular o per la
via oral, en ser ingerits accidentalment o voluntàriament.
Atès que en cas d'estar contaminats, l'aire, la pols, l'aigua, el sòl, la sorra o els
aliments poden ser una font d'exposició a agrotòxics. Aquesta exposició pot causar
intoxicacions agudes o cròniques, depenent del temps de la mateixa i de la quantitat
d’agrotòxics a la qual la persona s'exposa. Tenint en consideració els riscos directes
per a la salut humana que suposa l’ús de Glifosat, i els danys que genera aquesta
substància tòxica sobre l’ecosistema natural, essent classificat el producte emprat com
a perillós per al medi en el registre de productes fitosanitaris.
Danys derivats de l’ús de herbicides i plaguicides agrotòxics compostos per
Glifosat.
L’herbicida glifosat presenta una elevada toxicitat per a tot tipus d’organismes vius,
inclosos els humans i també de tipus ambiental.
El permís per a l’ús del glifosat a la UE s’hauria d’haver revisat aquest any 2012. La
Comissió Europea, però, va aprovar una directiva l’any passat amb la qual s’aplaça
aquesta revisió, beneficiant a grans corporacions amb interessos en el sector agrotòxic
com Monsanto, fins l’any 2015.
El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en
assaigs de laboratori com en estudis epidemiològics. El estudis epidemiològics han
relacionat l’exposició de persones al glifosat amb un risc més gran de part prematur
per exposició en combinació amb d'altres biocides, un risc més gran d’avortaments, un
risc més gran de desenvolupament de càncer de limfomes no-Hodgkin, una possible
més gran incidència de mieloma múltiple.
Els estudis de laboratori mostren diferents efectes negatius, com efectes genotòxics i
mutagènics, modificacions en l’estructura i funcionament de les cèl·lules, interferències
en la síntesi d’esteroides i actuació com a disruptors endocrins, produint també
pertorbacions en el desenvolupament reproductiu d’animals de laboratori reduint la
producció de testosterona, interferències en el funcionament del fetge, malformacions
congènites, i efectes tòxics en cèl·lules de la placenta humana que poden afectar
negativament la reproducció humana i el desenvolupament del fetus.

Tenint en compte que residus d’aquest herbicida han estat detectats a les cases de
treballadors i treballadores agrícoles, a la seva orina i a la dels seus familiars, a la
sang de dones no embarassades i en molts aliments, encara que en concentracions
baixes, queda demostrat el risc d’exposició a aquest herbicida.
El glifosat ha estat detectat freqüentment a l’aire i a la pluja, així com a les aigües
superficials de regions agrícoles. Un estudi recent a Catalunya constata que el 41% de
les mostres analitzades té un contingut detectable de glifosat, així com que la
concentració mitjana de glifosat de totes les mostres és de a 0’2 µg.l-1 , mentre el valor
màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC) al llarg de l’any és 0’1
µg.l-1 , essent aquesta xifra superada en un 68% dels casos.
Aquest herbicida, en les seves formulacions comercials, ha mostrat impactes molt
intensos i diversos en els ecosistemes aquàtics, podent produir nivells extremadament
alts de mortalitat en amfibis, la qual cosa podria afectar a la disminució de les seves
poblacions. Recentment, la Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia feia públics
els resultats dels seus estudis sobre la incidència d’aquest herbicida en 10 espècies
d’amfibis europeus, mostrant que les dosis recomanades pels fabricants són mortals
per la majoria d’elles, i que dosis menors afecten la biologia i el comportament dels
amfibis. D’altra banda, els musclos també han mostrat molta sensibilitat als herbicides
basats en el glifosat28. A més, el glifosat ha mostrat efectes tòxics en algunes
espècies de peixos, i pot reduir la resistència d’altres peixos a les malalties,
incrementant la incidència d’infeccions. També s’ha mostrat la influència del glifosat en
la biologia i reproducció de cargols d’aigües dolces, i com a resultat, la seva possible
influència en la expansió de malalties de mamífers com la fascioliasis.
El glifosat absorbit per les plantes és eventualment excretat per les arrels a la rizosfera
del sòl. S’ha observat que és tòxic pels diferents fongs i bacteris que són necessaris i
beneficiosos per la natura, desequilibrant la comunitat microbiana del sòl. Els cucs de
terra també es veuen afectats negativament per aquest herbicida, ja sigui sol o en
combinació amb d’altres herbicides.
Aquest herbicida no només afecta a les plantes sobre les que s’aplica o aquelles
properes als camps de conreu i/o afectades per la deriva amb el vent, sinó que
generacions posteriors d’aquestes plantes també mostren problemes de germinació i/o
desenvolupament disminuït, podent produir-se importants canvis ecològics per aquest
efecte. Com amb d’altres herbicides, el seu ús ha portat a l’aparició de plantes
resistents, aquest herbicida produeix, a més, molts problemes en els mateixos cultius
als que s’aplica i a cultius posteriors el que suposa un greu risc sobre la producció
agrària.
L’any 2009, la Cort Suprema francesa va confirmar una sentència anterior en la que es
condemnava a l’empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca
comercial del glifosat) per no haver dit la veritat en relació a la seguretat d’aquest
herbicida i per haver utilitzat publicitat enganyosa al definir-lo com a biodegradable. El
glifosat és considerat com a “perillós per al medi” per la Unió Europea.
És per tots els motius exposats que l'Assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular
proposa al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt l'adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-nos a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides
amb glifosat.

Segon.- Comprometre'ns, en defensa de la salut pública i del medi ambient, a dur a
terme pràctiques alternatives de jardineria, de manteniment dels parcs i jardins,
marges de camins i vials i arbrat públic fonamentades en l’ús de productes biològics
acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica.
Tercer.- Deixar d’utilitzar pel manteniment de les zones verdes i de jardineria
productes tòxics, concretament els productes que incloguin en la seva composició
química glifosat, com el Touchdown Premium.
Quart.- Suspendre de forma immediata l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en
àrees d’esbarjo infantil i zones pròximes, als marges de superfícies conreades i de
camins i vials i, per tal d’evitar la contaminació de les aigües, en terrenys situats en
cotes superiors de rierols, aigües freàtiques i altres aqüífers.
Cinquè.- Per tal de promoure la salut pública, l’Ajuntament difondrà aquest acord entre
el conjunt de la població i es farà una campanya per advertir, a través dels mitjans de
comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que
es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics.
Sisè.- Informar a l’entitat 'som lo que sembrem' sobre els acords presos pel Ple, així
com al Consell Comarcal, als ajuntaments de la nostra comarca i a les entitats
municipalistes.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que, per començar, li agradaria afegir
que hi ha més productes químics que el glisofat, i tots passen unes ISO per poder
treure’ls al mercat, a més, no només s’ha de parlar de la toxicitat, sinó que hi ha més
aspectes a tractar, com els controls de seguretat, que són obligatoris i molt estrictes,
per això, les persones que els fan servir han d’utilitzar unes proteccions més especials
i no sap si s’estàn utilitzant en el poble, però a l’hora de parlar d’aquests productes, no
s’haurien de centrar només en un, sinó en molts d’altres, ja que estem envoltats de
materials amb molta toxicitat com els electrodomèstics i demana un ventall més ampli
de productes; afegeix que s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En els darrers anys
s’ha avançat moltíssim en el coneixement dels efectes nocius de l’ús dels productes
agroquímics, estesos a partir de la segona meitat del segle passat, sobre la salut dels
humans i sobre el medi ambient.
Aquest major coneixement s’ha traduït en la qualificació dels plaguicides i herbicides
com a productes químics de síntesi, l’ús dels quals genera riscos per a l’esser humà, la
fauna, la flora i tots els ecosistemes en general.
L’ús d’agrotòxics implica severs impactes en el medi ambient.
Gran part dels agrotòxics, tal i com vostès han explicat a la seva moció, són
persistents en el temps i no es descomponen naturalment, així que poden romandre
en l’ambient durant grans períodes, fins i tot anys, abans de desintegrar-se,
possibilitant d’aquesta forma la seva acumulació en els teixits humans i animals,
concentrant-se en els mateixos fins a poder superar les quantitats detectades a
l’ambient
D’altra banda, la gran multiplicitat de principis actius presents en els diferents
agrotòxics, el grifolat i la cipermetrina són d’una especial perillositat, coneguda i
àmpliament descrita.
Però arribat aquí: cal posar de manifest que a Arenys de Munt el control de plagues de
l’arbrat viari i de les males herbes s’està fent en uns percentatges molt importants
comparativament amb altres municipis.

S’han pres mesures per minimitzar l’ús dels productes fitosanitaris amb cipermetrina i
glifosat.
Lamentem que vostès no s’hagin informat ja que potser poden produir una alarma
innecessària. Per tant, el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que s’ha de ser curós amb els
materials que s’utilitzen en les tasques i la moció ja ho diu, en aquests moments a
Arenys de Munt ja s’han tractat els arbres de formes alternatives i estem en el camí del
que marca la moció.
El Sr. Alcalde diu que contestarà com a regidor de Medi Ambient i es felicita per la
sensibilitat majoritària i que es demostra amb fets; el Govern ja tracta els arbres amb
lluita biològica integrada, ja no cal que els veïns tanquin finestres com quan es ruixava
abans, que és com s’ha fet fins ara. Pel que fa a l’herbicida amb gisolfat tenen el
compromís de reduir-lo i comenta que encara tenen alguns pots al magatzem de la
bridada, però de cara al futur hi ha el compromís de canviar-los i les llistes de la Unió
Europea tenen els controls que són necessaris i es respecten. Diu que el Govern ja
aplica la filosofia de respecte al medi ambient.
La regidora Sra. Vázquez diu que la moció especifica que el que es vol és que es
continui amb el compromís de respecte al medi ambient i que han vist les caixetes als
arbres, algunes clavades amb xinxetes, que no són ecológiques.
El Sr. Alcalde diu que ell no les veu, però que les ha posat una empresa que es dedica
a això i hi ho ha hagut de fer de la forma més adient, ja ho preguntarà, però pensa que
ha de ser correcte.
El regidor Sr. Planas pregunta si encara s’utilitzen aquests productes i que si no són
beneficiosos que es retirin i diu que canviaran el vot, que ho faran a favor i demana
que les dues garrafes que encara tenim es posin a on pertoqui i no s’úitlitzin.
El Sr. Alcalde diu que sembla que ruxem el poble amb pesticides cada dia, però els
platans es ruxen una vegada o dos a l’any i l’hervicida es fa servir de tant en tant, no hi
ha cap problema en portar-ho a la deixalleria, però si la necessitat és urgent, s’hauran
d’utilitzar, ja que no tenim un subtitut.
El regidor Sr. Planas diu que no vol crear alarma i que només demana que no
s’utilitzin.
El Sr. Alcalde agraeix la sensibilitat mediambiental de tots.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
PART DE CONTROL
10. 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 78 a la 96, ambdues
incloses, des del 12/05/14 al 8/06/14:

-

Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria d’economia: 5
Resolucions en matèria de contractació: 5
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de representació: 1
Resolucions en matèria d’autoritzacions via pública: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 12/05/14 i al 8/06/14, en matèria
de:
-

Obres i Serveis: 3
Urbanisme: 2
Joventut: 1

URGÈNCIA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A JAUME SASTRE I A LA VAGA DE
FAM PER L’EDUCACIÓ
La regidora Sra. Vila llegeix la declaració, amb el text següent:
“Des de dia 8 de maig de 2014, Jaume Sastre, professor de secundària i membre de
l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, està duent a terme una vaga de fam en
defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes Balears que obri un
procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en què estem
immersos des de fa molts mesos a les Illes Balears.
El lloc triat pel desenvolupament d’aquesta iniciativa ha estat Sa Casa Llarga situada a
Can Gazà, una finca al costat de l'hospital de Son Espases. Aquesta Fundació és
coneguda per la lluita envers l’exclusió social de persones que presenten diferents
tipus de necessitats importants tant econòmiques, com d’habitatge o
higienicosanitàries.
Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per tal de defensar l’educació i, en
concret, per tal de reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents de les
Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests punts
són:
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció
repressiva prèviament i durant la vaga.
2. Retirada del Decret del TIL.
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma
adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de
llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios
anteriors a les retallades.
6. Substitucions immediates de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny
de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.

10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE.
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt dóna suport a la vaga de fam per l’educació
digna, de qualitat i en català que està duent a terme Jaume Sastre a Sa Casa Llarga
de Palma des del dia 8 de maig de 2014.
Segon.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt insta el President del Govern Balear, José
Ramón Bauzá Díaz, a negociar els deu punts abans esmentats amb els representants
del món educatiu adients, per tal d’acabar amb les tensions que es viuen tant dins el
món educatiu com a la societat en general.
Tercer.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt farà arribar aquesta demanda al Govern de
les Illes Balears i a tots els grups parlamentaris que formen part del Parlament de les
Illes Balears.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ell hi està en contra, tal com ha fet
altres vegades, i diu que respecten la decisió d’aquesta persona que creu que aquesta
és la solució, però el PP ha tret majoria absoluta a les Illes Balears, i és responsabilitat
de les illes i del seu govern decidir la política i no estan d’acord amb la declaració.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Tot el nostre suport a
Jaume Sastre, en vaga de fam des del 8 de maig de 2014, sota una demanda de
mínims: “president, assegui’s a negociar amb els docents.”
Tot el nostre suport als docents de ses Illes.
Fem una crida a participar a la manifestació convocada per la plataforma “Som
Escola”, aquest proper dissabte 14 de juny de 2014, a les 6 de la tarda a Barcelona,
sota el lema: “Per una escola catalana, de qualitat, per a tothom, pública i inclusiva.””
PRECS I PREGUNTES
11. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINS HAN ESTAT ELS COSTOS
DELS DIFERENTS ACTES DE LA FESTA DEL REMEI I QUINA PROMOCIÓ
PUBLICA SE N'HA FET.
“El cap de setmana del 25-26-27 d'abril es van celebrar els diferents actes de la Festa
del Remei, la segona Festa Major d'Arenys de Munt,
Vista la poca assistència de públic als diferents actes.
Vista la poca publicitat i promoció que se n’ha fet.
Vist que des de d’altres pobles i des de l’anterior govern s’utilitzen i utilitzaven, a part
del web de l’ajuntament, les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram per
publicitar-la.
Vist que des de l’anterior govern i amb els tècnics de l’Ajuntament s’elaborava un Blog
amb el programa d’actes de la festa i amb la possibilitat d’interactuar-hi i descarregarse’l.
Demanem a l’actual govern:
• Que ens detallin quins han estat els costos dels diferents actes de les festes de
Remei, detallant-los per actes i per partides dins de cada acte.
• I que ens informin quina publicitat se n’ha fet?”
El regidor delegat de Festes, Sr. Olivan, diu textualment: “Se'ns

va preguntar el cost

de les Festes del Remei.
Una vegada finalitzada la liquidació de la festa del Remei i seguint la política de
transparència de l'actual equip de govern, fem públic el cost d'aquesta activitat.
Activitat

Cost Ajuntament

Pagament
entrada vilatà

INFANTILS
Inflables

847,00 €

No

Xarop de Canya

566,40 €

No

Xocolatada

400,00 €

No

4.845,75 €

No

JOVES
Nit jove

TOT PUBLIC
Mag Lari

- €

Si

Centre Moral

500,00 €

No

Geganters

600,00 €

No

1.815,00 €

No

Orquestra Sopar
Sopar

- €

tiquet

Com poden veure, nosaltres no amaguem els costos, perquè som transparents encara
que desprès ja utilitzaran vostès les dades per poder difamar-nos, cosa que ja ens
tenen acostumats i ho fan realment molt bé, ja que per les informacions errònies que
estan donat amb les contribucions especials, han provocat que agredeixin verbalment
a un militant de Convergència Democràtica de Catalunya, però això a vostès els hi
dóna igual.
Però mai ens podran retreure que no hem presentat ni publicat el que ens han
demanat, mentre que de vostès encara estem esperant que publiquin o diguin com a
mínim en què es van gastar, acte per acte, durant la Capital de la Sardana, per
exemple o simplement dir en què s'ho van gastar i els imports. Nosaltres ho hem
publicat a la web del Consistori.”
12. PREC DEL GRUP CUP PER LA REORDENACIÓ DE L’HORARI DEL
TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA, PER AFAVORIR EL DESCANS DELS
VEÏNS DELS VOLTANTS DE LA PISTA.
La regidora Sra. Vázquez formula el següent prec:
“El torneig de Futbol Sala d’Estiu és un valor esportiu d’Arenys de Munt de reconegut
prestigi. És un esdeveniment que dóna vida al poble durant el mes de juliol.
Promociona l’esport de grans i petits. També és lloc de trobada de joves i adults i
gairebé forma part de la nostra tradició i folklore, realitzant-se de forma ininterrompuda
durant 34 anys.
Tot i els valors positius que té aquest esdeveniment, i que tothom li reconeix, són
diversos els veïns que repetidament s’han queixat i es queixen dels molestos sorolls
que aquest suposa a partir de les 11 de la nit i com afecta aquest fet al seu descans, ja
que molts treballen l’endemà. Tant quan érem a govern com ara, les queixes han estat
considerables.

És per això que demanem prenguin en consideració que:
Vist que el Torneig d’Estiu es celebra durant el juliol que és un mes on la majoria de
gent encara treballa.
Vist que el Torneig d’Estiu de Futbol Sala en els últims anys ha reduït lleugerament la
participació d’equips.
Vist que entre que surt la gent de la pista i aquesta queda neta per al proper dia pot
ser la una de la nit.
Vist que els veïns any rere any es segueixen queixant del soroll a la pista.
Demanem al govern que:
• S’intenti avançar l’hora del començament del torneig a la tarda, s'hi els
organitzadors ho consideren
• Que es finalitzin els partits a les 11 de la nit per tal que, a les 12 de la nit, com a
màxim, la pista quedés tancada i a punt per al dia següent.
• La policia vetlli per a què la gent que en surti no romangui per els voltants de
manera incívica perjudicant el descans dels veïns.”
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, diu que fa 34 anys que es celebra
aquest torneig i depenent dels participants hi ha els horaris, es posaran les tanques
per la Policia i, si hi ha menys participants, acabaran abans; també s’ha parlat amb el
conserge per a què recullin abans, però insisteix que està per veure el nombre de
participants.
13. PREC DEL GRUP CUP PER A QUÈ REDRECIN I AFERMIN UN PAL DE LA
LLUM QUE ESTÀ INCLINAT, A L'INICI DEL CARRER PONS.
El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec:
“Segons ens han informat els veïns, fet que nosaltres també hem comprovat, a l'inici
del carrer Pons, a tocar de la cruïlla entre el carrer de Can Barbeta, de l'Avinguda de la
Pau i la plaça de la Lluna, hi ha un pal de la llum inclinat, un pal de fusta, amb una
inclinació que cada dia va augmentant, amb el risc que en algun moment pugui caure,
amb els perills pels vianants que aquest fet pot comportar. Aquesta és una situació
que amoïna als veïns d'aquesta zona.
Som coneixedors que la substitució i/o afermament al terra dels pals de la llum
corresponent a l'empresa subministradora del servei, però des de l'Ajuntament hem
d'actuar per evitar riscos entre la població,
És per aquest motiu que els hi demanem, i a petició dels veïns també:
• Que es faci una actuació urgent des de la Brigada per redreçar el pal i
immobilitzar-lo fixant-lo a la paret de la plaça de la Lluna
• Que es demani a l'empresa subministradora que actuï sobre aquest pal per
substituir-lo per un de formigó afermant-lo al terra amb una bona base que eviti
riscos d'inclinació i de caure.”
L’Alcalde diu que els han informat els veïns, però ells ja ho havien llegit en l’informe de
defectes de la xarxa, d’entre molts altres que hi ha. Explica que no és un pal, són dos i
donen suport a un fanal de l’enllumenat públic del carrer Pons, tot això està controlat,
però la companyia elèctrica està implicada i la solució va en funció de les disponibilitat
pressupostàries, que tenen un llista de prioritats i s’anirà actuant, però el tema ja
estava a la llista de deficiències.

14. PREC DEL GRUP CUP PER A QUÈ ENGREIXIN ELS GRONXADORS DE LA
PLAÇA DE LA LLUNA I ELS AFERRINT AL TERRA PER TAL D'EVITAR
SOROLLS.
La regidora Sra. Flores formula el següent prec:
“Els veïns del voltant de la Plaça de la Lluna ens han transmès el seu malestar pel
soroll que fan els gronxadors d'aquesta plaça, al mateix temps que han demanat
actuacions per tal d'evitar aquests sorolls.
En aquesta plaça s'agrupen joves adolescents a hores intempestives de la nit, fent ús
dels gronxadors, més enllà del soroll que els joves puguin fer amb les seves
converses, el que molesta més als veïns és el grinyol que produeixen els gronxadors
en el seu balanceig i els cops al terra de l'estructura que els suporta, quan això passa
durant les hores nocturnes i quan els veïns estan descansant. Aquest fet s'agreuja a
l'estiu quan força veïns dormen amb les finestres mig obertes.
Al nostre entendre, i al dels veïns també, la solució seria relativament senzilla,
engreixant els gronxadors per tal que no grinyolin i aferrant al terra l'estructura evitant
que aquesta el colpegi.
Aquestes molèsties les han tramés els veïns a l'ajuntament de formes diverses, però
encara no s'ha solucionat.
És per aquest motiu que els hi demanem:
• Eue es faci una actuació per engreixar els gronxadors i que s'aferri al terra
l'estructura que els suporta, per tal d'evitar sorolls innecessaris als veïns i que
aquest puguin descansar millor durant les nits. “
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu textualment: “Hem mirat les
sol·licituds que vostès diuen i no en tenim cap, clar estar s'hauria de preguntar a la
persona que fiscalitzava les reclamacions.
Aquí tenim una mostra del que volen fer veure als vilatans, que aquest govern no fa bé
les coses, i un altre cop estan errant, no sol està fet sinó, fet i comprovat.
Arriba un punt que començo a dubtar de les seves intencions o el que volen és
exasperar o irritar als vilatans contra aquest govern.
Si vostès, en lloc de portar aquest punt al ple, ho haguessin comunicat a Serveis
Tècnics, mitjançant Repara Ciutat, correu electrònic, queixes de la web o trucada
telefònica, han esperat a presentar el prec la setmana anterior a aquest ple, això vol dir
que ja fa dies que ho saben per tant extrapolem que fa 15 dies que ho saben i no
diuen res, vol dir que no els interessa pas aquesta incomoditat al vilatans i simplement
ho volen fer per donar-se a veure.
Si la gestió d'aquest govern se'ns ha de valorar perquè grinyolin uns gronxadors que
estan ja reparats fa dies, vol dir que ho estem fent molt bé.”
15. PREC DEL GRUP PP PER A FER ACTUACIONS A L’ARBRAT DE L’AV. DE
LA PAU.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana que es faci una actuació en
l’arbrat del carrer de la Pau direcció cementiri ja que aquests deixen “polgor” a la
vorera fet que causa molèsties als veïns.
Prec: Demanem la presa de mesures per part d’aquest Govern municipal a fi
d’executar l’actuació sol·licitada.”

El Sr. Alcalde diu que el govern es mou amb un full de ruta de prioritats, han mirat els
arbres a reposar, costen 8.400 euros i es prioritzaran els carrers del nucli urbà, però
tots els demès estan identificats i forma part de llista d’actuacions a fer.
16. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES NETEGI L’ANTIC PI-PI CAN.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana que es faci una actuació de
neteja i reordenació en l’antic pipi-can que hi ha al costat de la pista de l’Escola Sant
Martí i s’utilitzi per fer aquell ús al qual va ser destinat.
Prec: Demanem es procedeixi a la neteja i reordenació en l’antic pipi-can que hi ha al
costat de la pista de l’Escola Sant Martí i s’utilitzi per fer aquell ús al qual va ser
destinat.”
El Sr. Alcalde diu que també està identificat i hi ha una planificació feta d’aquesta
zona, primer va haver-hi la retirada, desprès s’ha fet un petit disseny del jardí i espera
que abans de l’estiu estigui.
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu que la placa està sobre una planxa
de formigó i s’hauria d’aixecar, i que es faran accions puntuals.
17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA VIDEOVIGILÀNCIA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem, com ja vàrem manifestar en l’anterior
Ple, es faci una reunió per comparar propostes d’empreses, les quals donin un servei
de videovigilància; des del Partit Popular portem temps treballant en aquest projecte i
volem garantir al poble el millor servei.
Pregunta: El Govern Municipal té en previsió realitzar aquesta reunió a fi i efecte de
comparar propostes?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu que, de moment,
tenim dos pressupostos: un va ser l’empresa que es va oferir desprès d’una visita a
Sant Vicenç de Montalt per aquest tema, van venir sobre el terreny i van pressupostar,
posteriorment una altra empresa ho va fer també. De moment, la primera és la que
continua interessada i truquen al regidor d’Economia i, per això, en la modificació s’ha
posat una aplicació per tirar-ho endavant, i diu al regidor que si té algun projecte
interessant, quedaran per parlar-ho desprès del Ple.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que s’ha parlat d’aquest sistema i s’ha
de veure si és el més adient, explorant alternatives diverses i preus diversos, que com
ja han dit en tenim dos, per això s’ha posat aquests 14.000 euros en la modificació
com a topall. Quan la dotació sigui definitiva, s’exploraran les possibilitats tècniques i el
millor preu, per això estaran encantats de rebre les aportacions.
18. PRECS I PREGUNTES
La regidora Sra. Flores diu textualment: “En relació a la resposta del Sr. Oliván a la
pregunta sobre els gronxadors, dir-li que ens alegrem que ja estigui solucionat, tot i

que fa uns quinze dies que els veïns els van fer arribar aquesta queixa, i pel que diu el
Sr. Oliván fa més dies que el tema està solucionat. Ho haurem de verificar.
No entenem l’agressivitat de les seves respostes i ens semblen plenes de
ressentiment.”
El regidor Sr. Olivan diu que l’agressivitat és per la forma per com els han tractat i
encara estan esperant una disculpa quan els ha acusat de “pelotazo” immobiliari, que
els ha afectat a la seva vida, però no és ressentiment i diu que contesta les preguntes
perquè les ha de respondre.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores i vint-i-cinc, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

