AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ESBORRANY ACTA NÚMERO 4/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze de març 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.
S’excusa 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 CELEBRADA EN DATA
13/02/14.
S’aprova amb les esmenes del regidor Sr. Jiménez a les seves intervencions.
En el punt 3 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A L’ORGT, pàg. 22, en la seva rèplica, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que ha escoltat al regidor d’Economia i li diu que també
s’ha de llegir l’expedient que ha vingut al Ple, que hi ha noves delegacions i hi ha
cementiri, mercat... i això es cobrarà en voluntari i en executiva per l’ORGT. Els
ingressos urbanístics també es deleguen i en quant als documents administratius i
llicències urbanístiques, sancions, execucions subsidiàries, tant en voluntària com en
executiu. Però troben tots els impostos en voluntari com en executiu, la taxa
d’ocupació de vies públiques, entrada vehicles, prestació del servei de residus,
llicències activitats, taules i cadires i mercat, tot en voluntari com en executiu.
L’aigua, les clavegueres i l’escola bressol, només en executiu i tots els altres van en
voluntari i en executiva.”
Ha de dir:
“El regidor Sr. Jiménez diu que ha escoltat al regidor d’Economia i li diu que també
seria convenient que es llegís els expedients que formen part del Ple i en aquest punt
veiem que hi ha noves delegacions, a l'annex 1 apareixen les noves delegacions que
es fan a l'ORGT i trobem la prestació de serveis en cementiris locals, llicencies
d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles públics, ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells i altres elements amb finalitat
lucrativa, Servei de Mercat Municipal, tant en voluntari com en executiu, això són
noves delegacions que es cedeixen, tant en voluntari com en executiu, les facultats

que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la recaptació en via de
constrenyiment pels ingressos, ara també es delega a l'Organisme, a la Diputació,
evidentment són recàrrecs per constrenyiment per tant no són en voluntari. I en les
modificacions que es fan, també podem llegir en l'expedient que forma part d'aquest
punt que va a Ple, també podem llegir: Expedició de documents administratius,
Llicencies urbanístiques, sancions diverses, sancions urbanístiques, multes
coercitives, execucions subsidiàries, tant en període voluntari com executiu, i altres
ingressos tant tributaris com no, aquests només en període voluntari. També podem
veure en el text refós de les delegacions (Annex III), Impost sobre béns immobles,
Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, taxa per utilització privativa o aprofitament
especial constituís en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, Taxes per l'entrada
de vehicles a través de la vorera, guals, per la prestació de servei de residus
municipals, la prestació de serveis en cementiris locals, l'expedició de documents
administratius, les llicències urbanístiques, les llicències d'activitats ambientals i
d'activitats recreatives, l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells,
servei de mercat municipal, tots aquest van tant en període voluntari com executiu. El
clavegueram i el servei de subministrament de l'aigua, només en període executiu,
l'escola bressol només en executiu. Hem trobat tres tributs que no es cobren en
voluntari, la resta tots en període voluntari i executiu. Contribucions especials, quotes
d'urbanització, sancions diverses, sancions urbanístiques, multes coercitives,
execucions subsidiàries, també són en període voluntari i executiu. Costes judicials,
no. Potser valdria la pena que de tant en tant es llegís els expedient que porten a Ple,
potser aleshores tindria una mica més d'informació i podria parlar amb una mica més
d'informació del que ha parlat quan ha dit que es recuperaven cobraments de taxes i
probablement, està dient que al·lucina, i probablement l'expedient està malament, però
aleshores valdria la pena que el treballessin millor i que el fessin més bé.
I en el punt 6 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT CAMPANYA SERVEIS
MUNICIPALS EN PERILL PER REFORMES DEL GOVERN CENTRAL, pàg. 31, en la
seva intervenció, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que volen mostrar la satisfacció per la moció i perquè
quedin recollides les seves aportacions, en especial el punt 6 i que deixa una porta
oberta a la insubmissió davant aquesta llei.”
Ha de dir:
“El regidor Sr. Jiménez diu que volen mostrar la satisfacció per la moció i perquè
quedin recollides les aportacions del grup de la CUP, en especial el punt 6 i que deixa
una porta oberta a la insubmissió davant aquesta llei.”
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EN DATA
6/03/14.
S’aprova sense esmenes.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL A LA PLAÇA DE CATALUNYA 5-7, PEL COMPLIMENT DE LA
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“El Ple de la corporació va acordar, en data 14 de març de 2013, aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla General d’Arenys de Munt, la qual té per objecte donar
compliment a la sentència dictada en cassació de la Secció cinquena del Tribunal

Suprem, en el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra la sentència de
la secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27/06/13,
delimitant la Unitat d’Actuació número 29.
Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de data 2 d’abril de
2013, al DOGC de 22 de març de 2013, al Diari el Periódico del dia 2 d’abril de 2013,
al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que es
presentessin al·legacions o suggeriments.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment, en data 25/07/13 el text de la
modificació i va ser tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la
seva aprovació definitiva.
En data 22/11/13 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va demanar còpia de l’expedient de la modificació, la qual va ser
enviada el 25/11/13.
En data 17/12/13 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el
text de la modificació condicionant-ho a la presentació d’un text refós verificat per
l’òrgan que va atorgar la l’aprovació provisional, incorporant diverses prescripcions.
El serveis tècnics de l’Ajuntament han redactat el text refós donant compliment a les
prescripcions i,
En base a tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Arenys de
Munt a la zona de la Plaça de Catalunya, 5-7.
Segon.- Trametre tota la documentació gràfica i escrita, degudament diligenciada, de
l’expedient, a la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona.
Tercer.- Notificar-ho a la Secció tercera de la Sala del Contenciós del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Aquest és un punt
purament tècnic en el que s'ha de donar compliment a una sentència judicial i a un
requeriment de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat.
Tot i que és una modificació del Pla General que ve de lluny, justament des de
l'aprovació del mateix Pla General. I ara, sembla, que estem encarant la resolució
d'aquest problema. La CUP hi votarà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votarà a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels membres
presents en el Ple.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I ELS PLECS DE
CLÀUSULES DE LA LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS, PER
L’ENTREGA DE 4 FOTOCOPIADORES AMB FUNCIÓ D’ESCÀNER, IMPRESSORA I
CONTROL DE COSTOS, I PEL SERVEI DE MANTENIMENT.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix la següent proposta de la Comissió
Informativa de Serveis Territorials:

“Havent-se incoat el procediment negociat sense publicitat, del contracte mixt de
subministrament i serveis, per l’entrega de 4 fotocopiadores amb funció d’escàner,
impressora i control de costos, i pel servei de manteniment.
Considerant que existeix consignació al pressupost de 2014 per a fer front a la
despesa que aquesta adjudicació comporta a les aplicacions:
- 121 920 20302 pel subministrament
- 121 920 21302 pel manteniment
Considerant que s’ha trobat com a procediment adient el negociat sense publicitat, per
raó de la quantia, demanant prendre part a un mínim de tres empreses.
Redactats el plecs de clàusules tècniques i econòmic administratives particulars,
aquests últims conformats per Secretaria i Intervenció.
Considerant que es tracta d’una contractació per un període superior a quatre anys i la
competència és del Ple de l’Ajuntament pel que fa a la convocatòria.
Vista la fiscalització favorable de l’expedient per part de la Secretaria i de la Intervenció
municipals.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules tècniques i el plec de clàusules econòmic
administratives particulars per a la licitació del contracte mixt de subministrament i
serveis, per l’entrega de 4 fotocopiadores amb funció d’escàner, impressora i control
de costos, i pel servei de manteniment, que obra a l’expedient.
Segon.- Convocar el procediment negociat sense publicitat, per a la licitació del
contracte mixt de subministrament i serveis a dalt esmentat, segons els Plecs de
clàusules tècniques i administratives particulars i l’informe tècnic, que es consideraran
part integrant del contracte, tot convidant a què presentin pressupost les tres empreses
que consten en l’informe proposta determinades en l’expedient.
Tercer.- Autoritzar una despesa màxima total de 48.499,73 € amb càrrec al pressupost
municipal, segons el següent detall per anualitats:
SUBMINISTRAMENT PER l'US:

Any
2014
2015
2016
2017
2018
2019

nºmesos
8
12
12
12
12
4

Aplicació pressupostària
121
920
20302
121
920
20302
121
920
20302
121
920
20302
121
920
20302
121
920
20302

Cost
2.516,80
3.775,20
3.775,20
3.775,20
3.775,20
1.258,40
18.876,00

MANTENIMENT
Any
nºmesos
2014
8
2015
12
2016
12
2017
12
2018
12
2019
4

Aplicació pressupostària
121
920
21302
121
920
21302
121
920
21302
121
920
21302
121
920
21302
121
920
21302

Cost
3.949,83
5.924,75
5.924,75
5.924,75
5.924,75
1.974,91
29.623,73

Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local els actes posteriors que derivin dels
anteriors acords i que siguin necessaris per dur a terme l’adjudicació definitiva d’aquest
contracte, amb excepció de la resolució de les impugnacions que puguin presentar-se
contra aquest plec.
Cinquè.- Ordenar que se’n doni compte al Ple de l’adjudicació d’aquest contracte.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que des del seu grup sempre estan
d’acord en millorar i innovar i millorar costos, però es pregunten si aquesta és la
manera més òptima, si es tindrà control de les còpies, ja que ho troba agosarat.
Aquesta és l’única pega que hi troba i amb l’aclariment decidirà el vot.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “A la CUP ens
preguntem si a l’Ajuntament d’Arenys de Munt ens calen 4 fotocopiadores amb
aquestes característiques. Trobem que tenen un cost econòmic molt elevat. Realment
calen 4 fotocopiadores, totes 4 imprimint en blanc i negre i color? Potser amb 2 en
color n’hi hauria prou, per exemple.
També ens preguntem com s’ha calculat el número de còpies. Ens preguntem si seria
més barata de compra o de lloguer. Coneixem ajuntaments com Cerdanyola del
Vallès, per exemple, que els ha sortit més barat comprar-les que llogar-les.
Pel que fa al plec de clàusules, trobem que les bases són molt acotades i ens
preguntem per què només s’hi convida 3 empreses quan hauria de ser concurs de
lliure concurrència?
En l’era digital que ens trobem, no veiem justificable invertir tants diners en
fotocopiadores. També hi veiem un cost ecològic i pel medi ambient molt gran, si
realment es fan tantes còpies en paper.
Per tot l’exposat, la CUP hi votarem en contra.”
El Sr. Alcalde diu que el regidor d’Economia respondrà.
El regidor Sr. Sánchez explica que s’ha fet un càlcul depenent de l’històric, sobretot als
Serveis Personals, que es fan tríptics, díptics, cartells, les necessitats d’aquests
aparells són patents. També són necessàries en altres serveis; s’ha mirat l’opció de
compra però no eren adequades, a més, s’ha volgut que siguin també impressores i
escàners. Pel número de còpies explica que s’ha calculat segons les que es fan
actualment i el que es vol és que sigui inferior, comenta el número de còpies es podrà
controlar pel programa que porta instal·lat i el que es posa al plec és un número de
màxims; diu que es vol fer una comptabilitat de costos per saber el que es fa en cada
departament. Ell és partidari d’acotar d’aquesta manera la despesa en impressions i es
vol que es puguin fer còpies en color. Les tres empreses són les que històricament han
tingut bones relacions amb l’Ajuntament i també oferiran bons preus.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’hauria de valorar si calen les
quatre impressores a color o dos a color i dos en blanc i negre, li posa d’exemple que
ell treballa en una empresa privada i les impressores estan centralitzades i és una
forma d’optimitzar. El control de les impressores, considera que ja ho fan els
treballadors, que ells fan còpies quan és necessari i no malbaraten, però els temps són
difícils i no acaben de concretar si ara es fa un bon ús per part de qui treballa a
l’Ajuntament, malgrat que considera que sí, però els temps estan complicats i
necessita més explicacions. Votarà abstenció.
El regidor Sr. Sánchez diu que no és desconfiança sinó per comptabilitzar els costos,
per saber què fa cadascú i imputar les factures als serveis, ja que ara només sabem el
número total no per serveis, i quan es va fer el pressupost, ja es va contemplar aquest
tema, perquè la necessitat ve de fa temps, i ara es pot cobrir. Diu que si ve a
l’Ajuntament hi ha una quantitat ingent de fotocòpies i no s’imagina al personal pujant i
baixant.

El Sr. Alcalde diu que tenim els serveis descentralitzats, hi ha la policia, hi ha
l’Escorxador, hi ha Can Matalí i l’Ajuntament i ara les impressores estan compartides a
cada planta. Només és un contracte mixt de subministrament i serveis i quan veiem el
preu d’adjudicació, podrem comparar amb el preu que tenim ara, per intentar millorar
en serveis i costos.
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; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i tres vots en contra dels regidors En Josep
Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Jèssica Flores i Travesa, del
grup CUP.
5.- MOCIÓ DEL GRUP CUP SOBRE ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT PER
CAUSA D’INSUFICIÈNCIA ECONÒMICA I SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA.
El regidor Sr. Jiménez llegeix el text següent:
“Atès l’augment del fenomen de la pobresa energètica al nostre poble i al conjunt del
país, com a conseqüència de la crisi econòmica i la gestió privada de múltiples serveis
de subministrament energètic a la llar;
Atesa la caòtica política tarifaria del govern Rajoy que, a finals de l'any passat, va
aprovar un enorme increment del preus elèctrics i que, davant la immediata queixa
d'amplis sectors socials, va haver de rectificar a la baixa. I atès també el previsible acte
de "revenja" per al proper abril, que ara s'ha posposat al juny, de modificar el sistema
tarifari amb un nou, caòtic i confús esquema que pot comportar un increment real del
cost per als usuaris;
Atès que el passat dia 5 de març va ser el dia mundial de l'eficiència energètica, data
que té els seus orígens al 1998, a Àustria, que va ser la seu de la primera conferència
internacional d'eficiència energètica, on més de 350 experts i líders de 50 països varen
debatre sobre estratègies per afrontar la crisi d'energia i trobar possibles solucions, per
tal aconseguir la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis
energètics, sense disminuir el nostre confort i la nostra qualitat de vida, protegint el
medi ambient, garantint l'abastament i fomentant un comportament sostenible en el
seu ús;
Atès que a Arenys de Munt tenim la Comissió d'avaluació de seguiment de la crisi,
eina per a treballar en contra de l’exclusió social, i que el fenomen de la pobresa
energètica és un factor greu que empeny a les persones que la pateixen a aquesta
exclusió.
Atès que el Síndic de Greuges ha presentat, recentment, l’Informe sobre la Pobresa
Energètica a Catalunya, que inclou una diagnosi de la situació i proposa una sèrie de
propostes de caràcter operatiu i normatiu dirigides, entre d’altres actors, a les
corporacions locals;
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 7 de novembre, una moció
sobre la pobresa energètica en què es reconeix aquesta problemàtica i en què es fa
esment a la importància que les administracions emprenguin mesures legals i
polítiques públiques per tal de combatre les causes d’aquest fenomen i pal·liar-ne els
efectes en la societat catalana;
Atesa, en aquest sentit, la conveniència de coordinar esforços tant a nivell arenyenc,
amb el teixit social; com supralocal, amb les diferents administracions, en la definició i
implementació de les mesures i polítiques encaminades a combatre aquest fenomen;
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.- Comprometre'ns a treballar, des de la regidoria de Benestar Social, dins del
marc de la Comissió d'Avaluació de Seguiment de la Crisi, per a presentar un pla
contra la pobresa energètica abans del quart trimestre del 2014, per, en cas que sigui
necessari, poder-lo incorporar al Pressupost del 2015, que inclogui, entre d’altres,
propostes d’acció encaminades a:
• Implantar un sistema de tarifació social o de bonificacions socials per a
col·lectius amb insuficiència de recursos, aplicat a les taxes, impostos i preus
públics de l’Ajuntament, detallant les línies d'actuació, els protocols a seguir i
les condicions per acollir-se;
• Fer accions per difondre entre tota la població d'Arenys de Munt, d’acord amb
AIGUES D'ARENYS, el sistema de tarificació social, aprovada el 2013, en el
subministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït;
• Establir uns protocols per a garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua
potable, de sanejament i d’energia als domicilis de les famílies que no en
puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos
mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre
de residents. Per a l'exercici 2014, la Llei de pressupostos de la Generalitat fixa
el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros
mensuals i 7.967,73 euros anuals;
• Treballar per establir acords o convenis amb les companyies subministradores
perquè no tallin el servei en cas d’impagament per manca de recursos
econòmics de les famílies, sense haver-ho comunicat prèviament a
l’Ajuntament i sense haver permès la intervenció prèvia dels serveis socials i
assistencials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per resoldre la situació;
• Treballar per establir acords o convenis amb les companyies de
subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’habilitar línies
d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura del cost dels consums
mínims, per als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures,
quan el conjunt de residents tingui ingressos mensuals regulars iguals o
inferiors al resultat de multiplicar l'IRSC vigent en cada exercici, incrementant el
0,3 % per la segona persona i per cadascuna de les següents, pel nombre de
residents;
• Promoure i divulgar, especialment entre els sectors més desafavorits, aquelles
polítiques d'estalvi i d'aprofitament energètic i aquells canvis d'actituds i d'hàbits
domèstics que condueixin a una reducció del consum energètic sense disminuir
les condicions de confort i benestar als domicilis.
Segon.- Instar a les administracions a fer acords o signar convenis amb les
companyies subministradores perquè no tallin el servei en cas d’impagament per
manca de recursos econòmics de les famílies, sense haver-ho comunicat prèviament a
l’Ajuntament i haver permès la intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per
tal d’aplicar els ajuts necessaris per resoldre la situació.
Tercer.- Instar a les administracions a establir acords o signar convenis amb les
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’habilitar
línies d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura del cost dels consums
mínims, per als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el
conjunt de residents tingui ingressos mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de
multiplicar l'IRSC vigent en cada exercici, incrementant el 0,3 % per la segona persona
i per cadascuna de les següents, pel nombre de residents;
Quart.- Instar els mecanismes necessaris per a què a Catalunya es garanteixi el
subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i d’energia als
domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de
residents tinguin ingressos mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar

l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel
nombre de residents;
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol:
• Que defineixi el concepte de consumidor vulnerable, tal com estableix la
Directiva europea del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE);
• Que estableixi plans contra la pobresa energètica, tal com proposen les
directives del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas
(2009/73/CE), cosa que no ha estat recollida pel Reial Decret Llei 13/2012, del
30 de març;
• Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica prioritzant les llars
afectades per la pobresa energètica. Abans del 5 de desembre de 2013, els
estats membres han de notificar els plans per a aplicar l’article 7 de la Directiva
2012/91/UE, d’eficiència energètica;
• Que estableixi una nova definició de l’abonament social, que tingui en compte
les condicions de l’habitatge i el nivell d’ingressos familiars, i que es posi en
marxa un bonus social per al gas natural i el butà i per a l’aigua;
Sisè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i al Govern de l’Estat espanyol.”
La regidora Sra. Castillo, en nom de l’equip de Govern, diu textualment: “Bona tarda a
tothom.
Salutació als regidors/es, públic de la sala i a tots aquells que ens escolten per la
ràdio.
Vull començar fent una rectificació respecte a quan es refereixen a la Comissió
d’Avaluació de Seguiment de la Crisi. A la part expositiva vostès diuen “teníem” i
nosaltres diem “tenim”. Sembla que la propietat sigui seva, senyors de la CUP, quan
tots els partits polítics formem part i aquest equip de govern generosament ha ampliat
el nombre de persones i l’ha obert a nous agents per tal de treballar més àmpliament i
buscar millors solucions.
Dit això, també han de saber que el document presentat no és una moció, ja que el
punt primer no es correspon i que no obstant l’hem entrat i els hi contestem.
Quant a l’apartat a)
Tarifació social a les taxes, impostos i preus públics:
• Implantar un sistema de tarifació social a les taxes, impostos i preus públics no
depèn directament de la regidoria de Benestar Social ni de la Comissió de la
Crisi, vostès saben que és un tema de la regidoria d’Economia i que òbviament
en el procés participatiu que properament començarem pel Pressupost de l’any
vinent els convidem a treballar-ho i fer-nos les propostes que creguin
oportunes. Crec sincerament que no és bo començar un procés paral·lel quan
es requereixen estudis i informes d’Intervenció.
Quant a l’aparta b)
• Fer accions per difondre entre tota la població d'Arenys de Munt, d’acord amb
AIGUES D'ARENYS, el sistema de tarificació social, aprovada el 2013.
Com bé digueu aquesta tarifa social es va establir al gener de 2013.
Es pot sol·licitar durant el primer trimestre de cada any, tal i com marca
l’Ordenança fiscal número 19. I s’ha de sol·licitar cada any, per justificar que la
situació no ha canviat respecte a l’any anterior.
A Benestar Social es fa el màxim de difusió, amb cartells i correus a les famílies
susceptibles de poder-hi optar.
Els requisits per optar a la bonificació és únicament per a l’ús domèstic, és a
dir, per als habitatges, no per a usos comercials o industrials.
La capacitat econòmica es valora prenent com a referència el SMI.
El servei de clavegueram, en l’aplicar-se un coeficient de 0,18 sobre les tarifes
de l'abastament d'aigua, ja veuen reflectida també la bonificació.

Durant l’any 2013, 24 usuaris han gaudit d’aquesta bonificació. Durant aquests
primers mesos de l’any, s’ha trucat a totes les persones que gaudien de la
bonificació per recordar-los la necessitat de tornar a fer la sol·licitud. De
moment en tenim una vintena, però hi ha temps fins a final de mes.
Tanmateix, si en una llar hi ha una persona amb discapacitat, amb nivell de
minusvalidesa 2 o superior, es considera que té una persona més
empadronada, el que permet gaudir de més aigua a preu més barat.
Alhora, aquest any, el nou govern, hem posat 3.000 euros de Fons Social.
Aquests 3.000 euros estan a disposició de pagar rebuts de l’aigua de persones
que no puguin fer front al seu pagament per motius diversos de vulnerabilitat
social.
Els criteris i condicions els estableixen els serveis socials municipals. Es
calcula que es podria pagar el consum anual d’aigua d’unes 15 famílies.
Quant a l’apartat c)
• Ens diuen d’establir uns protocols per garantir el subministrament d’un mínim
vital d’aigua potable, de sanejament i d’energia als domicilis de les famílies que
no en puguin pagar les factures
Doncs, mirin, els puc assegurar que això ja ho fem, tothom que ve a Benestar
Social i compleix els indicadors de renda de suficiència de Catalunya se li
paguen els rebuts. Perquè com vostès saben l’IRSC (Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya) és de 569,12 € mensuals, des de Benestar Social
apliquem aquests barems oficials i, per tant, ja podem dir que tenim el protocol i
que el complim. El Protocol que ens marca la Generalitat. Aquest punt ni calia
que el poséssim.
Precisament, per poder correspondre amb aquest augment de demanda en
quant a pobresa energètica i d’altres necessitats de famílies en situació
precària, aquest Govern va augmentar el Pressupost de Benestar Social al
voltant d’un 40% respecte al que hi havia amb el Govern anterior.
Quant a l’apartat d) i e)
• Treballar per establir acords o convenis amb les companyies subministradores.
Aprofito per informar-los que les pròpies companyies ja tenen establerts
cànons socials o tarifes reduïdes i que només cal demanar-les, per exemple:
o L’ACA, Agència Catalana de l’Aigua: té un Cànon social per a
Pensionistes, per persones amb una edat mínima de 60 anys, les que
percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o
viduïtat, o que percebin l’extint “Seguro Obligatorio de Vejez o
Invalidesa”, o que percebin pensions no contributives de jubilació i
invalidesa.
o L’ACA té un altre Cànon social per a aturatso GAS NATURAL: té dos Bonos Socials, un per a Pensionistes i un altre
per a Aturats
o ENDESA cia. Elèctrica: també té dos Bonos Socials, un per a
Pensionistes i un altre per a Aturats
Per tant, el que suggereixo i els convido és a treballar o bé dins del Consell
d’Economia o bé fent aportacions pel proper Pressupost del 2015.
I com a regidora de Benestar Social estic d’acord en què cal ajudar a les persones que
estan en situació de risc, que ja ho estem fent de forma continuada, però crec que si
cal establir nous protocols o negociacions o tarifes, s’ha de fer des de l’àmbit
econòmic.
I que jo seré la primera persona a donar suport a aquestes demandes i totes aquelles
que siguin per fer millorar les famílies i persones que ho necessitin.
Però no podem votar a favor d’una moció que obliga a fer una sèrie de condicions des
d’un lloc que no considero l’adequat i sense consens”.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que la regidora ho ha explicat molt
bé. Comenta que li sembla molt bé un tema de tarifació social en l’actual concepte de
crisi, però el que no poden compartir és la forma, ara comença a treballar en el nou

calendari per elaborar les ordenances fiscals i del pressupost municipal en els quals es
podran fer propostes de tots els àmbits que poden ser molt interessants. No poden
compartir, que la solució ha de ser aquesta, des de la taula de crisi s’han de fer
propostes, però no és l’únic àmbit des del que es poden fer propostes, hi ha molts
altres àmbits i esperen que tots hi participin per arribar a les millors propostes. També
fan la proposta, que comparteixen, de tarifació social, ara s’ha aprovat una altra que
està en exposició pública per donar suport a les famílies que no poden pagar les
factures i quan l’exposició pública finalitzi, s’informarà a la població l’existència.
Votaran en contra malgrat que poden compartir l’exposició, malgrat no la part
resolutiva.
El Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que havia preparat un argumentari en el qual
tenia detallats tarifes de diferents empreses que ja s’han anomenat. Ara vol dir que no
es van fer bé les coses, que en el seu moment es va presentar una proposta d’un grup
per estalviar molts de diners en enllumenat i no es va tirar endavant; també es va fer
una proposta d’estalvi d’aigua i es va contestar que ja es feien, i no és cert i no hi ha
l’estalvi proposat, que si s’hagués fet, podria haver estat una gran bossa per destinar a
temes social. Pensa que quan es fa la part expositiva, sembla que tots ho fan
malament, però això no és cert, que tots intenten fer coses per millorar, i el que li
sembla és que es diu no a tot per sistema, que s’han volgut fer unes actuacions a
nivell local, que no s’han acceptat per diferències ideològiques i considera que no
poden al·legar tot això, i diu que si haguessin intentat consensuar per millorar el teixit
que ho està passant molt malament s’haurien buscat solucions i no al culpable,
votaran en contra.
El regidor Sr. Jiménez diu: Recordo que aquesta és una moció per evitar talls de
subministrament per causa de insuficiència economia, i sobre la pobresa energètica, a
famílies que estan patint aquests problemes a Arenys de Munt i a molts altres llocs del
país.
Recordo que el passat 7 de novembre es va entrar una moció en aquest sentit al
Parlament de Catalunya i recordo que avui s'ha parlat d'aquest tema al Parlament de
Catalunya.
Estem parlant d'això i no estem parlant d'altres qüestions, ni d'altres temes que han
sortit aquí intentant, moltes vegades, desviar l'atenció sobre el que realment estàvem
parlant.
Moltes d'aquestes propostes que es plantegen aquí a l'Ajuntament d'Arenys de Munt,
en el Ple, són propostes que s'han platejat avui en el plenari del Parlament de
Catalunya i s'han aprovat amb el vot a favor de CiU i d'ERC i amb alguns vots a favor,
també, de la CUP.
Per tant, sembla que demanar allò que el Parlament de Catalunya ha dit que era
convenient que es fes en els municipis sigui qüestionable. Que a Arenys de Munt no
ho hem de fer.
Al mateix temps, moltes d'aquestes recomanacions, moltes d'aquestes mesures, són
propostes que s'han fet des del Síndic de Greuges, justament per lluitar contra la
pobresa energètica que estan patint moltes famílies, que és un fenomen que s'està
produint ara i que s'estan trobant ara.
Nosaltres no dubtem que l'Ajuntament d'Arenys de Munt faci ajuda a les persones
necessitades. Sabem que se'n fan perquè també les fèiem nosaltres quan hi érem i
estàvem governant. Per tant segur que aquestes ajudes que es feien abans es
continuen fent i segur que s'han ampliat perquè ara hi ha més diners i es poden gastar
més diners en aquestes temes.
Però hi ha qüestions que també val la pena que les plantegem. I que les plantegem
d'una forma que, pensàvem, era acordada i negociada.
Perquè quan nosaltres vam presentar aquesta moció a les Comissions Informatives,
com era pertinent, vam oferir-nos a poder fer propostes de modificació en tots els
acords i, en canvi, no vam rebre cap proposta de modificació, ni de millora, ni de cap
canvi significatiu en alguna d'aquestes propostes. No vam rebre cap ni una.

L'única proposta que rebíem era: modifiquin el text perquè això és un prec. Era l'única
cosa que se'ns deia.
I vam modificar el text perquè, justament, no fos un prec, sinó que fos una moció. I ara
veiem, i ens estranya, que l'opció sigui votar en contra i votar en contra d'intentar
ajudar a famílies que actualment estant necessitades en aquest sentit.
Vàries coses, també comentar-les, m'agradaria que la Sra. Àngels Castillo es tornés a
llegir la moció, perquè jo la llegeixo ara i estic veient que diu: "Atès que a Arenys de
Munt tenim la Comissió d'avaluació de seguiment de la Crisi". La moció diu 'tenim'. La
que està penjada al núvol diu 'tenim'. Per tant, val la pena que llegim les coses
correctament, ja que no és la primera vegada, que, una mica obcecats per allò que
presenta la CUP, llegim les coses a mitges, les llegim malament o llegim coses que no
toquen.
Després, hi ha la taula de seguiment de la crisi, la Comissió d'avaluació de seguiment
de la Crisi, que, justament, en aquesta comissió ja ha aparegut entre els diferent
interlocutors que hi ha, entre els qual hi ha la gent de la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca, de la situació que hi ha famílies que estan patint aquesta exclusió social,
que no poden pagar el rebut de la llum i que han de triar entre pagar el rebut de la llum
o comprar menjar. I això ha sortit en la Comissió d'avaluació de seguiment de la crisi.
Nosaltres el que estem proposant aquí és que tot això es treballi dins de la comissió.
No estem imposant res a ningú, no estem imposant res a ningú, sinó que estem dient:
posem-nos a treballar en aquestes línies perquè és una problemàtica que val la pena
resoldre-la i que val la pena trobar solucions. En aquestes línies nosaltres estàvem
dient d'estudiar-les i analitzar-les per poder incorporar algunes propostes al
Pressupost del 2015.
I que es puguin incorporar des de la Comissió d'avaluació de seguiment de la Crisi, No
des de alguna formació política. Sinó unes propostes que hagin estat treballades i
consensuades en aquesta taula. No tenen perquè ser propostes que faci un partit
polític, sinó que les pot fer directament aquesta mesa i que puguin ser consensuades.
Que, a més a més, segur que al pressupost del 2015, nosaltres, farem propostes per
millorar-lo o per aquelles opcions que nosaltres considerem més oportunes, segur
també. Però aquestes, nosaltres, pensàvem que haurien estat convenient poder-les
treballar en aquest organisme que ja tenim instaurat al municipi.
La moció diu: "treballar, o fer propostes, per implantar un sistema de tarificació social o
de bonificació socials per a col·lectius amb insuficiència de recursos, aplicat a les
taxes, impostos i preus públics de l'Ajuntament." Això és treballar, treballar-ho
conjuntament, no que s'imposi res a ningú, no que hi hagi un ideari ideològic, com a dit
el senyor del PP, potser ells si que el tenen. Treballar-ho conjuntament. Podem
treballar tots per poder aconseguir les millors bonificacions socials o la millor tarificació
social. També dins de la Comissió de seguiment de la crisi hi ha membres del govern.
S'ha dit sobre el tema d'Aigües d'Arenys, que les tarifes que es van aprovar el 2013 i
que, les del 2014, ara estan en període d'al·legacions i que la gent pot acollir-se a
aquestes tarifes. Evidentment, ja ho sabem que la gent es pot acollir: 24 famílies s'hi
han acollit l'any passat i unes 20 aquests any, però són totes les que es podrien
acollir?
Nosaltres estem dient, que es treballi dins d'aquesta comissió poder fer accions per
difondre-la entre la població d'Arenys de Munt. I una de les accions a fer, i no ho hem
posat [a la moció] perquè probablement seria convenient que aquestes accions es
decidissin dins d'aquesta taula, una podria ser que a dintre de totes les factures que
s'envien a les famílies, hi hagi una explicació que existeix aquesta tarificació social i
que les famílies amb problemes s'hi poden acollir. És una forma molt més fàcil d'arribar
a totes les famílies que paguen l'aigua, més que no dir que estan en exposició pública
les tarifes d'aigua i que es poden fer al·legacions o que avui en el Ple en parlem.
Perquè avui parlem en Ple però no arribem a tota la majoria de la població d'Arenys de
Munt, no arribem a les 8700 persones que hi són. En canvi si posem una informació a
dins de la factura arribem a totes les famílies.
Han parlat de la garantia de subministrament d'un mínim vital d'aigua potable,
sanejament i d'energia als domicilis de les famílies que no poden pagar les factures.
Vostès han dit que ja tenen aquestes mesures, que ja tenen aquests protocols. Doncs

si els tenen seria interessant que els fessin públics, que els sabéssim tots. Perquè
probablement aquests protocols no se saben i seria interessant que tothom els pugues
conèixer i tothom pogués ser conscient que existeixen uns protocols, cosa que, ara
com ara, només ho saben la regidora Sra. Àngels Castillo i els serveis de benestar
social. I seria interessant, de la mateixa manera que s'ha treballat un protocol pel tema
dels desnonaments, i s'ha treballat dins de la Comissió d'avaluació de seguiment de la
crisi, seria convenient que aquests protocols es presentessin també en la Comissió,
perquè tothom pugui ser-ne conscient, i després que també es fessin públics, perquè
hi ha molta gent que, probablement, també ho necessita.
També ha dit, tema de les companyies subministradores, les mesures que tenen.
Nosaltres voldríem saber quins acords té l'Ajuntament d'Arenys de Munt amb aquestes
empreses subministradores de serveis. Perquè, el que estem plantejant aquí és quines
mesures hi ha en el cas que hi hagi una família que no pugui pagar. No pas les
mesures per jubilats, ni mesures per aturats, que també són convenients que hi siguin,
sinó aquelles famílies que abans podien pagar les seves factures i ara no les poden
pagar. Que abans que se'ls hi talli el subministrament, les companyies ho comuniquin
a l'Ajuntament. I que l'Ajuntament, a través dels seus serveis socials, pugui prendre
actuacions.
D'això és del que estàvem parlant. I estàvem parlant d'establir acords. I nosaltres
voldríem saber a on són aquest acords? Perquè si diuen que no fa falta fer-los perquè
ja els tenen seria molt important saber a on són aquest acords. Perquè, ara com ara,
sincerament, no els veiem i no sabem on són. Seria interessant que els trobéssim, que
els treballéssim, que els poguéssim aprovar i desenvolupar.
Ens conviden a participar en el diferents òrgans i les diferents propostes de les coses
que es van treballant. Sí, i quan participem no s'accepten les nostres propostes. I això
és així. Se'ns convida a participar, participem, i després se'ns rebutgen.
Sincerament, trobem que tot això és una línia d'actuació de treballar per les famílies
necessitades del poble d'Arenys de Munt. Trobem que seria important que es pogués
treballar i desenvolupar, justament, pensant en aquestes famílies.
Ens estranya que havent tingut la possibilitat de fer modificacions a la proposta, no
n'hagin fet i també ens estranya que es voti en contra, que és voti en contra, i que no
hi hagi un vot d'abstenció per part del Govern, si tan malament veuen ajudar a les
famílies que estan necessitades. Cosa que nosaltres no ho veiem malament.
El regidor Sr. Sánchez diu que no es desanimin, que continuïn presentant propostes, i
algunes s’acceptaran, recorda el tema dels desnonaments i que allà estan acordant
temes. Diu que la seva moció no està malament, el que no vol és circumscriure-la a
Benestar social, sinó ampliar-ho a altres àmbits, ja que el que proposen té un impacte
important en el pressupost municipal. Estan d’acord en algunes propostes i s’han de
treballar però en un procés participatiu més ampli. Per què el Consell de Cultura no pot
fer propostes en aquest àmbit? El que es farà és un pressupost pel 2015, que sigui bo
per tothom, però no està d’acord amb el seu full de ruta ni que diguin que ells estan en
contra d’ajudar a les famílies que possiblement és el que volia, però ells volen fer
pressupostos socials, i fer mesures, també diu que ha dit que en la factura de l’aigua
es podria posar la informació de tarifació social, i li sembla molt interessant, però no
està d’acord amb el procés, sinó que ha de ser molt més ampli.
El regidor Sr. Planas diu, sobre els problemes ideològics, que ell té una prioritat i no
és la ideologia i n’ha donat sobrats exemples. Diu que no vol desviar l’atenció, ell ha
posat un exemple d’estalvi per dotar diners a Benestar social i que ell fa propostes pel
poble, sobretot pels que estan pitjor i ells ho han treballat, i vol que parlin i discuteixen
amb tots els grups municipals com solucionar els problemes que existeixen. Per tot
això, ha posat l’exemple d’estalviar en serveis per utilitzar-ho en altres coses i
considera que el consens és positiu i necessari en la recerca de solucions. Votarà en
contra, però també per les maneres, no pel contingut.
El regidor Sr. Jiménez diu: Vàries coses, perquè el Sr. Sánchez ha dit que busquem el
titular de què el Govern vota que no i, la veritat, és que ha estat una sorpresa que
vostès diguessin que votarien que no, perquè nosaltres pensàvem que votarien que sí.

Perquè ens semblava que eren unes propostes totalment assenyades i ben
treballades. Ben treballades, però per a què es continuessin treballant a dins de la
Comissió de seguiment de la crisi.
Perquè si hem creat la Comissió de seguiment de la crisi, i l'anomenem Comissió de
seguiment de la crisi, per alguna cosa serà si no és per parlar de la crisi? I de la crisi
que pateixen les famílies i per debatre-ho?
En aquesta Comissió de seguiment de la crisi no només hi ha les formacions
polítiques. El Sr. Planas ha demanat que ho parlem amb tots els grups polítics, doncs
el fòrum per parlar-ho amb tots els grups polítics, justament, és la Comissió de
seguiment de la crisi on tothom hi està representat. I si tothom hi està representat, i
com que això són propostes inicials per anar-les treballant i desenvolupant, es poden
treballant en aquest fòrum perfectament.
És en aquest fòrum a on hi ha hagut persones que han dit que hi havia famílies que
havien de triar, en aquestes mateixes reunions vostè, Sra. Castillo, també hi és. Per
tant ho deu haver sentit, perquè ho han dit i s'ha dit en aquesta Comissió.
Si s'ha dit en aquesta Comissió, no és que jo m'ho estigui inventant, ni que hagi vingut
una família a dir-m'ho i jo li hagi dit no vagis als serveis socials que no t'atendran. No,
no, no. S'ha dit en aquesta Comissió.
I ,evidentment ,que quan jo m'assabento que una família té problemes li dic que vagi al
serveis social que l'ajudaran, perquè sabem que se'ls ajuda. Això no s'està qüestionant
en cap moment.
És bo que hagin aprofitat aquesta moció per explicar tots els beneficis que té i que
comporta el departament de serveis socials per tota la gent del poble que ho
necessita.
També ens diuen que això no s'ha de circumscriure només en l'àmbit social.
Probablement el que s'ha de fer és que la Comissió de seguiment de crisi ho pugui
treballar i després es pugui portar als pressupostos participatius, des la mateixa
Comissió. Un lloc a on ho haurem debatut, com vol el Sr. Planas, entre els diferent
partits polítics i amb gent de les diferents entitats socials del municipi i, a més, una
vegada que ho tinguem es pot portar al procés participatiu pel pressupost, a on no
seran opcions que les estiguin presentant una formació política, o una altra, o el
govern o les diferents entitats socials, sinó que seran opcions que s'hauran treballat a
dins de la Comissió i seran unes propostes ben treballades i ben consensuades i ben
acordades i podran arribar a algun lloc.
I aquí ho vull dir, perquè sembla que hem perdut una mica de vista el primer punt, que
diu: "acord primer: comprometre'ns a treballar des de la regidoria de benestar, dins del
marc de la Comissió de seguiment de la crisi, per a presentar un Pla contra la pobresa
energètica abans del quart trimestre del 2014 (això són gairebé més de set mesos)
per, en cas que sigui necessari, poder-lo incorporar als pressupostos del 2015."
Probablement no hauria de dir "incorporar-los als pressupost del 2015" i probablement
hauria hagut de dir "poder-lo presentar al procés participatiu als pressuposts del 2015".
Però aquesta és una proposta que ens la podien haver demanat vostès, si realment
era això el que volien.
Nosaltres presentem una moció i la presentem per a què pugui tenir totes les
modificacions que siguin necessàries, perquè el govern les pugui incorporar i es pugui
aprovar, però, en canvi, no ens en fan cap i la seva resposta és votarem no.
Probablement aquesta generositat, que diuen que tenen, hauria valgut la pena que
l'haguessin treballat aquí, dient-nos: en comptes de dir incorporant-los al pressupost
del 2015, perquè no dieu podent-los presentar en el procés participatiu del pressupost
pel 2015?
Doncs ho hauríem posat. Fins i tot ho podem posar ara.
Tota la resta de punts són punts per anar-los treballant i si realment hi ha acords, que
no n'hi ha perquè vostè ho ha dit, és interessant que l'ajuntament contacti amb les
empreses subministradores d'energia per a què en el cas que hi hagi una família que
no pagui abans de tallar-li el subministrament i que sigui l'Ajuntament el que busqui
una solució per aquella família, perquè igual aquella família es troba en una situació
extrema, com estem veient en la Comissió de seguiment de la Crisi, en què no saben
com resoldre els seus problemes i aleshores val la pena que sigui la mateixa

companyia subministradora la que contacti amb l'Ajuntament i digui: "aquesta família
no està pagant, que faig?"
I això no deixa de ser una recomanació que fa el Síndic de Greuges, no la fa la CUP,
la fa el Síndic de Greuges de Catalunya.
Aquestes coses val la pena que les tinguem en compte i tinguem clar, que vostès
estan dient que estan d'acord amb la moció, però que si les formes...
Les formes són per anar treballant i, a més, el que s'està demanant aquí no és res
més que el que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya justament avui i propostes que
fa el Síndic de Greuges de Catalunya per tots els vilatans, davant d'una problemàtica
que estem vivint actualment i una problemàtica que ens afecta a tots.
La regidora Sra. Castillo diu que en el Plenari del Parlament de Catalunya el PSC ha
estat una part important, però aquest tema s’ha de fer d’una forma més participativa, ja
que aquestes persones que ara estan aquí, no poden participar, per això ho volen obrir
a tots i que és tan fàcil com això.
El regidor Sr. Planas diu que va escoltar això de la tria de les famílies i la regidora va
dir que anessin a Benestar social, i ara el que es podria fer és posar anuncis a la ràdio,
per a què arribi a tota la població i també al BATEC.
El Sr. Alcalde diu que Govern i l’oposició comparteixen objectius, però hi ha diferents
camins i qui té la responsabilitat tria.
Posada a votació la moció, la mateixa no s’aprova per tres vots a favor, dels regidors
En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Jèssica Flores i
Travesa, del grup CUP i nou vots en contra 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 i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP.

PART DE CONTROL
6.- ADHESIÓ AL MANIFEST D’IGUALADA EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES
LOCALS PER LA PROMOCIÓ I LA DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA.
El regidor de Promoció Econòmica, Sr. Molons, llegeix el text següent que va ser
aprovat el 21/02/14 i posa de rellevància el que la LRSAL implica sobre els municipis
en les polítiques de dinamització econòmica i de serveis socials, que es volen allunyar
dels mateixos.
“Des del retorn de la democràcia les institucions locals, com a governs locals i
administracions de proximitat, han assumit i impulsat polítiques de promoció i
dinamització econòmica, tant a nivell local com supramunicipal posant en valor els
nostres pobles i ciutats.
Amb l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local (LRBRL) modifica i restringeix les competències que desenvolupa el món local.
Aquesta afectació encara té més repercussió en l’àmbit de les polítiques locals de
promoció econòmica, aportant més incertesa al seu futur, amb l’argument espuri d’un
suposat estalvi econòmic que no es demostra ni es justifica.
En aquests moments de crisi econòmica i social, amb 640.000 persones a l’atur, les
accions dels governs locals liderant polítiques d’intermediació laboral, assistència en la
recerca de feina, plans d’ocupació locals, suport a les iniciatives emprenedores que

generen ocupació... són accions al servei de les persones gestionades des de l’àmbit
local, i amb un impacte positiu indiscutible. Aquest rol de l’administració local prové
d’una experiència i coneixement de fa anys, demostrat en diferents cicles econòmics
negatius, on els governs locals han hagut d’innovar per combatre les situacions d’atur.
La proximitat dels governs locals a les necessitats reals dels seus territoris ha
comportat que en les darreres dècades, s’hagi invertit en equipaments i
infraestructures lligades directament al desenvolupament econòmic local. Així,
paraules com viver d’empreses, naus de transició, incubadores de base tecnològica,
pactes territorials, centres de teletreball... s’han incorporat en el dia a dia de molts
governs locals de Catalunya.
Aquest esforç d’inversió i gestió, ascendeix a més de 200 milions d’euros anuals,
representant prop d’un 2% del pressupost de les institucions locals, directament
adaptat a les característiques socials, econòmiques, demogràfiques, productives i, fins
i tot, culturals de cada lloc on tenen impacte, amb un alt grau d’eficàcia.
Tot aquest esforç pressupostari i aquesta proximitat ha facilitat al llarg del temps
projectes adaptats a les realitats locals, amb una alta rendibilitat social i econòmica; i
les conseqüències de l’aprovació d’aquesta llei centralitzadora provoca un
allunyament, que fa témer una pèrdua d’eficàcia i d’eficiència en les polítiques de
promoció econòmica.
Per tot això abans esmentat, com a representants del món local,
Manifestem:
Que les polítiques de promoció econòmica han de tenir planta municipal o
supramunicipal per tal de garantir l’eficiència i eficàcia de les seves accions, tant sobre
les persones, per millorar la seva ocupabilitat; com en les empreses, per millorar la
competitivitat; i respecte el territori per millorar el desenvolupament econòmic i social,
sostenible i ambiental.
Aquestes accions, des de la proximitat, les han de liderar preferentment els municipis,
coordinant-se en molts casos des de la planta comarcal, ja que són els que millor
coneixen la realitat del dia a dia dels seus ciutadans i ciutadanes, amb mires de
racionalitzar els recursos, sigui quina sigui la seva població i ubicació geogràfica.
Reclamem la participació dels agents socials en les iniciatives de les polítiques de
promoció econòmica, la defensa de la cooperació públicoprivada, i el compromís del
teixit associatiu empresarial, del món acadèmic i de les diferents administracions
implicades, per tal de tenir una visió transversal i poder establir aliances en aquest
àmbit productiu i estratègic.
I, en conseqüència, ens cal un marc normatiu propi i un finançament adient, per tal de
garantir l’estabilitat dels projectes, donada la precarietat laboral del personal de l’àmbit
de la promoció econòmica, així com de les infraestructures on es desenvolupen.”
El Sr. Alcalde diu que s’adhereixen a aquest manifest.
El regidor Sr. Planas, del grup PP, diu que ells no s’adheriran, que ja ho van explicar al
Ple extraordinari, explicant la cerca de l’eficiència, que hi ha municipis que ho han fet
molt bé, com Arenys de Munt, abans amb la CUP i ara el Govern actual, però altres no
ho estan fent i l’Ajuntament no ha de pagar coses que no li pertoquen i per això no
s’afegeixen a aquest manifest.
7.- 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 23 a la 37, ambdues
incloses, des del 10/02/14 al 9/03/14:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions en matèria de contractació: 1
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de representació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 10/02/14 i el 9/03/14, en matèria
de:
-

Governació i Mobilitat: 4
Obres i Serveis: 2
Urbanisme: 3
Joventut: 2
Benestar Social: 1

Així mateix, es dóna compte que han estat constituïdes les següents comissions:
-

Comissió de seguiment de l’escola bressol
Comissió de seguiment del servei de neteja dels edificis municipals
Comissió informativa especial per la modificació del ROM

URGÈNCIA
SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURA “SIGNA UN VOT PER
LA INDEPENDÈNCIA”
Es vota la urgència, ja que en la Junta de Portaveus no s’ha arribat a consensuar la
seva inclusió en el Ple.
Posada a votació la inclusió d’aquesta 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, En 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.
A continuació es llegeix el text per part de la regidora Sra. Vila, que diu que aquesta
moció ve de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC).
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA
UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la

culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans
perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement.
Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible
la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i
l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la
complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i
23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de
drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament
democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància
estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se
als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’Estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, reunit en sessió plenària, recollint la
voluntat popular, acorda:
Primer.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un
vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de
2014.
Segon.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de
signatures.
Tercer.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en
la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c.
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que vol fer un aclariment: com a
representant del PSC, ha votat a favor de la urgència, per un motiu democràtic, però
votarà en contra del contingut, per ser coherents amb la seva trajectòria respecte a no
estar d’acord amb la independència. Per tant, votaran en contra.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que hi votaran a favor i agraeix la
tasca de l’Assemblea perquè pugin ser un país lliure i poder expressar el que volen ser
en el futur.

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que si s’invertissin tantes energies i
tants esforços com s’estan invertint en aquest tema en altres àmbits, Espanya i
Catalunya estarien millor.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu que s’està entrant en un moment
cabdal i que és molt important la ciutadania i que la feina de l’ANC també és molt
important i ho serà més perquè estem arribant a aquest moment cabdal i que no es
podria fer sense la ciutadania, i val la pena la recollida de signatures i així el Parlament
pugui valorar quin recolzament tindria un referèndum o la declaració d’independència.
El Sr. Alcalde diu que aquest any serà fonamental i agraeix la feina de l’ANC, que
veuen com és d’activa la secció d’Arenys de Munt i volen donar-li les gràcies.
La presidenta de l’ANC, Sra. Encuentra, diu que el regidor Sr. Planas té raó i que
voldrien poder posar els seus esforços en tirar endavant al país, però de moment no
és possible i totes les setmanes estan a la plaça, però agraeix a tots el seu vot o no, ja
que això és la democràcia.
Posada a votació aquesta 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, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès i Na Jèssica
Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU i CUP i dos vots en contra de la tinent d’alcalde
N’Àngels Castillo i Campos i del regidor En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i
PP.

PRECS I PREGUNTES
8.- PREC DEL GRUP CUP PER A QUÈ LES OBRES DE LA RIERA ES FACIN AMB
TREBALLADORS D'ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec:
“Vist que aquest govern està disposat a tirar endavant les obres d'urbanització
superficial de la Riera, malgrat les manifestacions dels veïns que consideren que
s'està actuant de forma excessivament ràpida i les seves reiterades peticions que
volen que les coses es facin el millor possible.
Vist que les obres del primer tram, que són les que es volen executar de forma més
ràpida, tenen un cost previst superior al 1.600.000 euros.
Vist que el sector de la construcció a Arenys de Munt està patint una important aturada
de feines, degut a la greu crisi econòmica, i que la immensa majoria de vilatans
d'aquest sector empresarial estan a l'atur, amb greus dificultats per aconseguir
ingressos.
Vist que aquesta obra significarà generar feina durant un període de, com a mínim, sis
mesos.
Vist que en un concurs d'adjudicació pública es poden presentar empreses de tota la
Unió Europea i que l'adjudicació de l'obra pot acabar sent per alguna d'aquestes
empreses, amb treballadors de fora d'Arenys de Munt.
Vist que, tant la generació de llocs de treball com els diners que pugui generar aquesta
obra, poden anar a parar a fora d'Arenys de Munt.
Vist que seria possible crear una Unió Temporal d'Empreses, entre alguna empresa
constructora, local o propera a Arenys de Munt, amb les qualificacions requerides per a
fer aquesta obra, i l'empresa municipal GUSAM, per poder-se presentar al concurs
d'adjudicació pública de l'obra.
Demanem al Govern actual d'Arenys de Munt de la seva generositat per crear, a dins

de l'empresa municipal GUSAM, els mecanismes necessaris per tal que es pugui
presentar a la licitació de les obres, juntament amb alguna empresa constructora que
disposi de les qualificacions requerides, per poder contractar arenyencs que estiguin a
l'atur, perquè els diners generats pel poble d'Arenys de Munt es quedin a Arenys de
Munt i per treballar en aquesta obra tant important pel nostre poble i que, segons les
seves paraules, ha de transformar el futur de la nostra vila.
Des de la CUP no només volem transformar el futur vial i urbanístic d'Arenys de Munt
sinó que també volem que es transformi el futur social de molts arenyencs i
arenyenques que tenen serioses dificultats econòmiques i que 1.600.000 euros, que
poden arribar fins a gairebé 5.000.000 euros, serveixin per ajudar als que actualment
estan a l'atur, estan buscant feina desesperadament i amb greus dificultats per arribar
a finals de mes.”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que en la modificació dels estatuts de
GUSAM, publicada al BOP de data 19/06/2010, es diu textualment:
“La Societat Municipal (referint-se a GUSAM) té la condició de mitja propi instrumental
i servei tècnic de l'Ajuntament dArenys de Munt i dels poders adjudicadors dependents
d'aquest, de manera que les relacions amb aquests poders adjudicadors són de
caràcter instrumental i no contractual, per la qual cosa, a tots els efectes, tenen
caràcter intern, dependent i subordinat.
----La Societat Municipal no podrà participar en licitacions públiques convocades pels
poders adjudicadors dels que sigui mitjà propi, sense perjudici de que quan no concorri
cap licitador o la licitació resti deserta se li pugui encomanar l'execució de la prestació
objecte de licitació.”
Això vol dir que no pot venir a una licitació, ni sola ni en UTE, tampoc ho pot fer com a
mitjà propi, però es mirarà de veure com puntuar per a què facin ús de la bossa
d’ocupació.
El Sr. Alcalde diu que pregar pel que no pot ser, doncs no pot ser.
9.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER A QUÈ LES OBRES DE LA RIERA NO
TINGUIN INCREMENTS SOBRE EL SEU PREU D'ADJUDICACIÓ.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Una de les moltes preocupacions que han manifestat els veïns durant les sessions
informatives que s'han realitzat al voltant de la urbanització superficial de la Riera, ha
estat que aquesta obra no patís increments per sobre del preu inicial d'adjudicació,
com ha passat amb altres obres al municipi, com el poliesportiu, l'escola bressol o la
piscina, per exemple.
Aquesta preocupació està motivada per la inquietud que genera un possible increment
del 20% de l'obra i qui l'acabaria pagant. Un increment del 20% sobre 1.600.000 euros
seria d'uns 320.000 euros. Un import superior al que ara haurien de pagar els veïns de
forma directa per contribucions especials.
Tot i així, l'alcalde en les reunions informatives ha dit, i insistit, en què qualsevol
increment l'hauria d'assumir l'empresa adjudicatària. Increment que no es produiria si
l'obra es realitzés a través de GUSAM, ja que existiria un control de l'ajuntament sobre
l'execució de les obres.
És en aquest sentit que els hi preguntem:
• Posaran una clàusula o una condició, en el plec de licitació pública de l'obra,
per no acceptar cap increment de l'obra per sobre del preu d'adjudicació i que,
si n'hi ha, aquest sigui assumit per l'empresa adjudicatària?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, respon que el Text Refós de la llei de
contractes del sector públic determina en l’art. 92 bis que “Els contractes del sector
públic només es poden modificar quan s’hagi previst així en els plecs o en l’anunci de
licitació o en els casos i amb els límits que estableix l’article 92 quart, que diu:

Modificacions no previstes en la documentació que regeix la licitació
1. Les modificacions no previstes en els plecs o en l’anunci de licitació només es
poden efectuar quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les
circumstàncies següents:
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen
cobrir-se mitjançant el contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del
projecte o de les especificacions tècniques.
b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o semblants, posades de manifest
després de l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.
c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els
termes inicialment definits.
d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin
notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la
tècnica, s’hagi produït després de l’adjudicació del contracte.
e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals,
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del
contracte.
2. La modificació del contracte acordada de conformitat amb el que preveu aquest
article no pot alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació, i s’ha de
limitar a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa
objectiva que la faci necessària.
3. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’entén que s’alteren les condicions
essencials de licitació i adjudicació del contracte en els casos següents:
a) Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques essencials de
la prestació inicialment contractada.
b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal com
aquesta relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació.
c) Quan per a la realització de la prestació modificada sigui necessària una habilitació
professional diferent de l’exigida per al contracte inicial o unes condicions de solvència
substancialment diferents.
d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10
per cent del preu d’adjudicació del contracte; en el cas de modificacions successives,
el conjunt d’aquestes no pot superar aquest límit.
e) En qualssevol altres casos en què es pugui presumir que, si s’hagués conegut
prèviament la modificació, haurien concorregut al procediment d’adjudicació altres
interessats, o que els licitadors que hi van prendre part haurien presentat ofertes
substancialment diferents de les formulades.”
No hi ha previsions d’incloure clàusules de modificació en el Plec de les licitacions.
10.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE PER QUÈ L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE
MUNT ACTUALMENT NO TÉ TÈCNIC DE MEDIAMBIENT?
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“Des del passat 31 de gener l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja no compta amb cap
persona per al servei de tècnic de medi ambient. La regidoria de Sostenibilitat
ambiental s’ha quedat sense persona qualificada per poder realitzar els treballs
relacionats amb aquesta àrea.
Des de la CUP veiem amb preocupació que, des d’un govern que presumeix de
transparència i bones maneres, s'acomiadi de males maneres a una persona al servei
de l'Ajuntament, sense avisar-la amb el mínim temps necessari, sense que hagués
vençut el termini per la qual se la va contractar i sense donar-li ni alternatives ni
explicacions.

També veiem amb preocupació que, una setmana després de rescindir-li el contracte,
els responsables de serveis associats a aquesta àrea, com pot ser el cap del CEO, no
se’ls hi havia donat cap tipus d’indicació o instrucció, ni tan sols sabien qui era el seu
nou referent.
Més enllà de les formes, els hi volem preguntar per les problemàtiques que d'aquesta
decisió se'n deriven:
• Com s’està gestionant aquesta àrea en aquests moments?
• Com és que existint una plaça creada de tècnic de medi ambient s’ha optat per
no cobrir-la i simplement s’ha deixat de contractar a la persona responsable?
• Com és que s’ha fet tot de manera sobtada sense informar ni a la resta de
regidors del consistori? S'ha produït alguna situació extraordinària que hagi
comportat aquesta decisió fulminant?
• Com i qui reorganitzarà totes les tasques que depenen d’aquesta regidoria tant
important?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “L’ajuntament no té, ni tenia, tècnic de medi ambient. Es
tractava d’un servei d’assessorament extern contractat. Havent tingut responsabilitats
en la regidoria de Medi ambient, crec que ja ho haurien de saber... Una altra
incorrecció: no s’acomiada a ningú, sinó que no es prorroga un servei extern que
finalitzava el passat 31 de gener. Prorrogar aquest servei extern sí que podia ser una
irregularitat, perquè s’ha anat prorrogant sense lliure concurrència. Poden comprovar
en el PAM, penjat al web i amb transparència, que l’objectiu núm. 14 diu “Corregir
disfuncions en l’organigrama de l’ajuntament”, i aquest cas que ens ocupa és un
exemple de la voluntat d’aquest govern d’anar arreglant temes organitzatius. Hem
corregit una situació anòmala avalats per un informe de DIBA.
Diuen “sense que hagués vençut el termini per la qual se la va contractar”, la veritat és
que no sé d’on treuen la informació. Repeteixo: acabava el 31 i el servei extern
d’assessorament es va prestar fins el 31. També “Veuen amb preocupació”... i ens
preguntem: què és el que no veuen en preocupació des que no estan al govern?
Gairebé tots els seus posicionaments són en un to apocalíptic, que no funciona res... i,
sortosament, funcionen els temes mediambientals, l’enllumenat, la deixalleria, paguem
a 19,4 dies, surt aigua per l’aixeta, es netegen els carrers i surt el sol cada dia encara
que CUP estigui a l’oposició.
Pregunten, també, en aquesta pregunta múltiple com s’està gestionant l’àrea. Doncs
dimarts i dimecres hi treballa una biòloga que ja treballava per l’ajuntament com a
informadora de La Central, i contractem serveis externs concrets per feines puntuals
com la poda, que deuen saber que s’està fent (també era apocalíptic el seu escrit al
Batec, quan la poda s’ha gestionat exactament igual). Algun dia potser començaran a
donar-se compte que l’ajuntament funciona, de manera diferent, però funciona i jo crec
que força millor... Doncs contractem serveis externs concrets per la poda, per al trasllat
de la col·lecció de fauna vertebrada Puigduví, per la gestió de subvencions, i altres.
Respecte a la plaça de medi ambient creada, no és que s’hagi optat per no cobrir-la,
sinó que la normativa imposada pel govern del PP Madrid no permet convocar-la, per
la Llei de Pressupostos i els criteris de reposició d’efectius no podem cobrir aquesta
plaça. Crec que també ho haurien de saber.
Diuen que hem fet aquest canvi “De manera sobtada i sense informar a la resta de
regidors del consistori”. De debò creuen que totes decisions del govern les hem de
comunicar a l’oposició? Miri, aquest cas és el mateix que quan estan a govern CUP no
es va prorrogar el contracte al servei extern d’enginyer. Aleshores van informar a
l’oposició d’aquesta decisió? Suposo que recorden que no van informa a l’oposició...
Les tasques ja estan reorganitzades, provisionalment fins a l’estiu, quan esperem
conèixer el detall del servei que ofereix el Consell Comarcal del Maresme sobre
recollida de brossa i altres serveis. Ara hi ha 5 empreses implicades, estudiarem el
servei unificat que proposa el Consell Comarcal, i a partir d’aquí, tindrem més
informació per decidir les tasques que es gestionen directament des de medi ambient.
I com ja saben, aquest govern i aquesta regidoria procurem treballar amb el màxim
rigor, i no contemplem, per exemple, la possibilitat de recollir les escombraries “amb un

equip de carro tirat per dos cavalls”, ni la recollida de les papereres amb un “equip de
tir animal”, ni encarreguem informes per estudiar-ne la viabilitat. No pateixin, que tant
els temes de medi ambient com de totes les altres regidories estan funcionant prou bé.
Espero que hagi quedat clar: dissortadament no teníem un tècnic de medi ambient en
plantilla de l’ajuntament i, aquest govern, farà el possible per a què així sigui en el
futur.”
11.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA CAMPANYA QUE INFORMA DELS
PREUS DEL MOBILIARI URBÀ.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“Alguns veïns ens han fet arribar el seu malestar per aquesta campanya que estan
duent a terme en què han omplert el poble amb rètols informant dels preus del
mobiliari urbà.
El malestar està generat per un excés de rètols per tot el municipi en què, a vilatans de
tota la vida, que s'estimen Arenys de Munt, els hi dóna la sensació que tenim el poble
en venda o que Arenys de Munt és un poble de persones incíviques, quan realment
només es tracta d'una petita minoria i no hauria de ser un problema que s'hagués de
generalitzar a tots els vilatans. Aquesta és la sensació que dóna i és l'opinió que ens
han fet arribar.
Si bé considerem oportú que la gent sàpiga el cost que tenen les coses i que s'hagi
iniciat una campanya de conscienciació ciutadana i, més enllà de l'encert de la
campanya, de l'impacte visual que implica, de les moltes faltes d'ortografia que té i dels
riscos per a les persones que pugui comportar (cops, talls o altres), especialment per
als infants, els hi volem preguntar:
• Quants rètols s'han posat a tot el poble?
• A qui s'ha contractat aquesta campanya?
• Quin cost té tota aquesta campanya? Incloent-hi en el cost no només del
material sinó les hores destinades per a realitzar-lo, dissenyar-lo i col·locar-lo
per part del personal municipal o de qui s'hagi contractat.
• I si els rètols compleixen la legislació sobre salut i riscos a la via pública?”
La regidora delegada de Participació, Sra. Castillo, diu que gràcies per la pregunta
múltiple perquè és una oportunitat de poder-la explicar, i està complint un dels seus
objectius que és la difusió entre tots. A continuació diu textualment: “En primer lloc, dirlos que la campanya de civisme és per conscienciar a tothom que allò comú, allò que
està a l’espai públic com és el mobiliari urbà és de tothom, que ho paguem entre tots i
que, per tant, hem de mirar de cuidar-lo el màxim possible.
I que el preu que tenen són diners que surten de la nostra butxaca. Però no només
hem de saber que allò té un preu sinó que amb aquells diners, si no haguessin de
reposar aquell mobiliari per incivisme, segurament podríem fer altres coses com les
que indiquem a l’altra banda d’aquests rètols que hem penjat.
Evidentment que no tothom és incívic, però sí que hi ha persones incíviques.
I penso que també nosaltres hem de fer aquesta pedagogia.
Segons l’enquesta feta durant els mesos de desembre i gener, la resposta a en quin
grau pensen els vilatans/es que són incívics, és d’un 53%
• Quants rètols s'han posat a tot el poble? Se n’han posat:
150 rètols, mida A3, A4 i A5
• A qui s'ha contractat per aquesta campanya?
A Bloom Gestió SCP
Aquesta contractació ve derivada d’una altra que es va fer a aquesta empresa en la
que se’ls va contractar, per part de l’anterior Govern, en data de 25-3-13, per fer una
campanya de comunicació respecte la consulta sobre les obres de la riera, per import
de 6.900 €, IVA exclòs.
L’equip de govern actual va decidir no realitzar la campanya perquè nosaltres teníem
clar que s’ha de fer l’obra de la part superficial de la Riera i tal i com preveu la Llei de

contractació, per desestiment unilateral de l’Administració, cal abonar al contractista
l’import de l’efectivament executat (50% o 60% del pressupost inicial) més el 10% del
total de la contractació, per lucre cessant.
Això implicava pagar fins un 70%. Es va aprofitar la contractació per tal que la
campanya de comunicació sobre civisme sortís més econòmica al negociar-la pel
restant del pagament que s’havia d’efectuar igualment, i no pel 100% d’una
contractació d’una campanya nova.
• Quin cost té tota aquesta campanya? Incloent-hi en el cost no només del
material sinó les hores destinades per a realitzar-lo, dissenyar-lo i col·locar-lo
per part del personal municipal o de qui s'hagi contractat.
Bloom: disseny i producció (no només de l’etiquetatge sinó de la resta de la campanya
que encara s’està executant): 2638’28 €, IVA exclòs.
Graupera: (impressió d’etiquetes): 1.209,00 €, IVA exclòs.
Hores penjar-ho: 8 hores de 2 persones
• I si els rètols compleixen la legislació sobre salut i riscos a la via pública?
Sí, són tous i estan col·locats en llocs que no impedeixen el pas ni dificulten accés. Pel
color, en tot cas, són fàcils de veure. No són nocius per a la salut.
Vull afegir que, a mi, també s’han adreçat persones del poble, sense fer distincions
entre si són vilatans de tota la vida o vilatans d’un any, perquè en definitiva tots són
vilatans i la valoració ha estat molt positiva i satisfactòria.
També dir que en cap cas Arenys de Munt és un poble en venda però sí hem de tenir
coneixement de les coses que paguem entre tots.
I mirin, el més fàcil hagués estat no fer res, donant continuïtat a l’immobilisme dels dos
anys anteriors però aquesta regidoria té ganes de treballar, tenim il·lusió i tenim
l’obligació de millorar la vida del poble.
I, a més, els vilatans ens ho demanen, per això hem fet l’enquesta i ara hem de
complir amb allò a què ens hem compromès.
I, des d’aquí, justament, vull agrair les mostres de suport i les felicitacions que he
rebut, no tan sols jo mateixa sinó també l’equip de govern, precisament per aquesta
campanya.”
12.- PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Planas pregunta sobre el que ha dit que ve des de Madrid i que s’imposa
des de Madrid i s’ha de complir, i pregunta si s’ha de complir la llei que convé en cada
moment o tota la llei.
El Sr. Alcalde diu que s’ha escoltar a la ciutadania.
El regidor Sr. Planas diu que els vilatans han de complir la llei a rajatabla, sense
excepcions, i pregunta si el Govern no ho ha de fer.
El Sr. Alcalde diu que ara només no es compleix la de la bandera i la del pagament
d’impostos i pensa que no n’hi ha més.
El regidor Sr. Planas li diu que li queda clar.
El regidors Sr. Jiménez diu que no coneixia la vesant còmica de l’Alcalde i que li
agraeix que sobre la permuta, que estava a comissió i es va retirar perquè es va
demanar més informació per Governació, quina és i voldrien que es fes a coneixement
de tots els grups.
El Sr. Alcalde diu que no suspendrà la permuta perquè ho demani el regidor Sr.
Jiménez.
El regidor Sr. Jiménez diu que li demana la CUP.

El Sr. Alcalde diu que no se suspèn un procediment per una petició.
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 deu minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

