AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 9/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia deu de juliol 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 Josep Manel Jiménez i Gil, 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’excusen per vacances els regidor Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i
Aliberch i En Fèlix Olivan i Mayoral.
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 per la regidora Sra. Flores i
s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes:
Pàg. 14, punt 6 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP ERC DE
SUPORT A LA CREACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL CATALANA, en la seva
intervenció, on diu:
“La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que estan totalment d’acord amb el
contingut de la moció, que s’han de crear estructures d’Estat, però sense copiar, sinó
crear de nou i que protegeixi als mes desfavorits i hi votaran a favor.”
Ha de dir:
“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.”
Pàg. 16, punt 7 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP PSC PER
MODIFICAR LA CONSTITUCIÓ, en la seva intervenció, on diu:

“La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que avui el PSC els presenta una
moció per modificar la constitució espanyola, però que ells no poden entrar en aquests
temes ja que ells estan a favor d’una Catalunya independent i que no es
manifestaran.”
Ha de dir:
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.”
Pàg. 26, en la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A JAUME SASTRE I A
LA VAGA DE FAM PER L’EDUCACIÓ, en la seva intervenció, on diu:
“La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu que donen tot el seu suport a
Jaume Sastre per estar en vaga i als docents de les Illes i crida a la manifestació del
14 de juny convocada a Barcelona per una escola de qualitat i en català.”
Ha de dir:
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.””
Pàg. 31, punt 18 PRECS I PREGUNTES, en la seva intervenció, on diu:
“La regidora Sra. Flores diu que la resposta al prec dels gronxador li ha dit el regidor
que està solucionat, ells fa quinze dies que van parlar amb els veïns, i no entenen
l’agressivitat i sembla que hi ha ressentiment per part del regidor.”

Ha de dir:
“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.”
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR
D’UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Vila llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Personals:
“Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt és titular de diversos edificis i espais ubicats a
la població, alguns dels quals són susceptibles de ser utilitzats per tercers per a la
realització d’actes, cursets, reunions i altres activitats.
Vist que és necessari regular aquest ús, ja que cada equipament té unes
característiques i material propis, que és necessari controlar i supervisar.
Vist que per a un bon manteniment i control d’aquests espais s’ha proposat l’aprovació
d’un reglament que contempla les condicions a complir per part dels usuaris i entitats,
definint drets i obligacions en el marc de la normativa vigent.
Considerant, així mateix, que segons determina l’art. 8 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, els municipis tenen potestat reglamentària i segons l’art. 178.1 del mateix
text legal determina el procediment per aprovar-los.
La Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment, conforme determina l’art. 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Reglament regulador d’utilització dels edificis municipals
d’Arenys de Munt, el text del qual figura a l’expedient i del qual forma part a tots els
efectes.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant un termini de trenta dies al BOP, al
tauler d’edictes i al web municipal per tal que els interessats puguin presentar
al·legacions o suggeriments al mateix.
Tercer.- Que en el cas que no hi hagi reclamacions o suggeriments aquest reglament
esdevindrà definitiu i es realitzarà la publicació íntegra del mateix al BOP.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup considera raonable
aquest reglament a la vila i estan d’acord amb tots els capítols i hi votaran a favor.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Arenys de Munt
gaudeix d'una forta tradició de participació ciutadana, organitzada des d'una àmplia

xarxa associativa amb activitat al llarg de tot l'any. Amb la voluntat de potenciar
l'activitat d'associacions i entitats sense ànim de lucre l'Ajuntament d’Arenys de Munt
facilita locals, espais i material per contribuir al seu funcionament i al desenvolupament
de les seves activitats.
La voluntat de l'Ajuntament és poder donar servei a totes i cadascuna de les iniciatives
de les associacions i entitats solucionant les seves necessitats a través de
l'autorització per a l'ús especial dels béns municipals, però sense obviar que els
recursos humans i materials dels que disposa són limitats.
Davant la creixent oferta d'actes i activitats d'associacions, entitats i persones
particulars sense ànim de lucre, es fa necessari la regulació de l'ús i la cessió temporal
dels equipaments i del material municipals, per optimitzar i racionalitzar els recursos
municipals. D'altra banda, la ciutadania d’Arenys de Munt mereix que aquests actes i
activitats socials, culturals, esportius, etc. es desenvolupin de forma que es garanteixi
la seva integritat, la cura de l'espai públic i dels béns que, no es pot oblidar, són de tots
i, per tant, l'Administració té l'obligació què sigui utilitzada de forma ordenada i
responsable.
Aquest Reglament es posa a disposició d'entitats, associacions, així com de la
ciutadania, perquè tots plegats puguem gaudir i fer un bon ús dels equipaments i del
material municipals amb l'objectiu de què es puguin desenvolupar activitats amb
qualitat i es reforci encara més la presència de les entitats en el poble, com element
dinamitzador i que nodreixen la riquesa social i cultural de la comunitat.
Agraïm la feina feta i també la voluntat de consensuar.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que des de CIU estan contents amb
aquest reglament, ja que s’ha parlat moltes vegades en les reunions de Govern de
regulació de mínims de cara a la cessió d’espais a entitats i agraeix la tasca a la
regidora Sra. Vila que l’ha liderat. Recorda que al 2003-2004 van fer un reglament d’ús
de l’Escorxador i al primer moment va semblar una política de tancament, però a la
llarga va anar bé, no és un reglament per a què la gent tingui problemes i hi votaran a
favor.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “En aquest punt, fent
ús de la llibertat de vot, el més probable és que els regidors de la CUP fem 2 vots
diferenciats: 1 vot en contra perquè el reglament ens genera dubtes i perquè no hem
tingut oportunitat de presentar les nostres propostes i ho volem fer; i l’altre vot que es
decantarà cap a una banda o cap a l’altra, en funció de les respostes que ens donin al
que els preguntarem.
La CUP voldríem fer unes consideracions per si creuen oportú tenir-les en compte en
el redactat final del reglament.
Concretem: a l’article 1 del Capítol 1, quan es fa un llistat dels “espais municipals
objectes d’aquest reglament”, hi trobem a faltar els edificis escolars (La Petjada, Sant
Martí, Sobirans i Domènec Perramon), ja que també són espais municipals i, per tant,
se’n pot sol·licitar el seu ús, sempre que sigui l’adequat i entri dins el reglament
proposat.
A l’article 15 del Capítol tercer, quan parla de limitacions, també hauria de contemplar
la prohibició de venda d’alcohol als menors.
A l’article 17 del Capítol quart, quan es parla dels “deures dels usuaris”, voldríem saber
per quins tipus d’actes es demanarà tenir una assegurança de responsabilitat civil. No
serveix l’assegurança genèrica que té l’Ajuntament?
Pel que fa a l’apartat de “Normes específiques de l’Hotel d’Entitats” entenem que
abans cal adequar les instal·lacions, i després fer-ne el reglament. A dia d’avui, són
unes instal·lacions impracticables i sense mesures de seguretat.

D’altra banda, no ens queda clar si el reglament parla de la sol·licitud d’un espai
permanent com a sèu d’una entitat, o si fa referència a la sol·licitud d’espais
esporàdics per a activitats concretes.
Pel que fa a les “Normes Específiques dels Pavellons Poliesportius”, voldríem saber si
el pavelló de Can Zariquey té una normativa pròpia, ja que ens consta que hi ha
parquet i això condiciona el tipus d’activitat que s’hi pot desenvolupar. Els ho
preguntem perquè en aquest reglament no s’especifiquen les característiques d’aquest
pavelló i no sabem si hem d’entendre que no té cap consideració especial o sí.
Esperem que ens puguin aclarir aquests dubtes.”
El Sr. Alcalde diu que és un tema transversal i que s’ha treballat entre vàries regidories
i que respondrà la regidora Sra. Vila.
La regidora Sra. Vila diu que no és un reglament tancat i que s’acceptaran les
propostes que es facin. En quan al tipus de cessions, explica que, segons determina
l’art. 4, hi ha quatre tipus de cessions; respecte als espais esportius, ella no pot
respondre sobre el parquet del pavelló i passa la paraula a la regidora Sra. de la
Iglesia.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que en el pavelló s’avaluarà, en cada cas, si es pot
fer o no l’activitat, i si es demana fer-hi una botifarrada, es dirà que no; però els
esportistes el cuiden i no demanen coses impròpies.
La regidora Sra. Flores aclareix que, pel que fa a tipus de sol·licituds, es referia a
l’Hotel d’entitats, i si allí s’ha de demanar sèu o ús esporàdic i que Can Zariquei també
s’hauria de recollir per evitar malentesos.
El Sr. Alcalde diu que és una aprovació inicial, que és un marc de relació entre els
usuaris de l’equipament i l’Ajuntament i totes les millores hi seran incorporades.
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 Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP; una abstenció de la
regidora Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP; i un vot en contra del regidor En
Josep Manel Jiménez i Gil, del grup CUP.
3. PROPOSTA D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA
MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES
D’INTERÈS GENERAL.
El Sr. Alcalde diu que és el que es feia pagar a les companyies per les antenes.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que els operadors van presentar
contenciosos contra la taxa que se’ls volia cobrar, les resolucions han estat favorables
a les operadores i tot apunta que els que queden, els perdrem; per evitar despeses,
l’Ajuntament ha decidit aplanar-se i assumir les resolucions adoptades i ens aplanem
als recursos que es mantenen vius.

Proposta de la Comissió informativa:
“Aquest Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministres d’interès general, per als exercicis 2009 i 2010, seguint el
model proposat per la Diputació de Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de
dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general,
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia
mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per
aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por
la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de
instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por

debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos
recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de
los poderes públicos incompatible con dicho artículo."
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de
gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin
propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions
presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita
sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals
declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò
que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu
d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals
s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst
a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a
la quantificació.
Concretament, en relació a l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament,
referida a l'exercici de 2008, en data 15 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà la
sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la
Sentencia dictada, con fecha 22 de julio de 2009, por la Sala de lo Contenciosoadministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el
recurso número 269/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del
Ayuntamiento de Arenys de Munt, declarando, en relación con la prestación de
servicios de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien
sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en
cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o
entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.”
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos contenciosos
administratius número 255/2009, 296/2010 i 426/2010, que es segueixen davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció
Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem

expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics
fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.
És per això que es proposa al Ple, com a òrgan competent, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aplanar-se en el recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament,
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest
Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en
tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes
continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la
part expositiva d’aquest acord:
NÚM. RECURS

RECURRENT

EXERCICI

255/2009

Telefónica Móviles España S.A.

2009

296/2010

Telefónica Móviles España S.A.

2010

426/2010

Vodafone España S.A.

2010

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el grup PP considera ajustat el
contingut de l’informe jurídic respecte als recursos referenciats i tenint en compte la
directiva europea i els antecedents, consideren que l’acció més avantatjosa és aplanar-se
i evitar condemnes en costes del tot innecessàries.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Agraïm la novetat que
ha introduït el Sr. Rabasseda al dir el nom dels regidors quan s'explicita el sentit del
vot dels regidors. Tot i així, demanaríem que es digués el nom de tots els regidors, per
tal de complir amb el principi republicà d'igualtat.
S'està proposant donar compliment a unes sentències judicials. Per tant, el nostre vot
serà a favor.
Tot i això, sí voldríem que, en aquest punt de l'ordre del dia, s'informés al Ple dels
aspectes econòmics que comporta aquesta proposta: en concret de quins són els
imports als quals l'Ajuntament renúncia a cobrar amb aquest aplanament que se'ns
proposa.”
El Sr. Alcalde diu que si li ha semblat incorrecte, ho sent, però que avui només som 10 al
ple i que la CUP, que avui són dos regidors, han votat de manera distinta.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels deu regidors
presents al Ple.

El regidor Sr. Jiménez diu que el punt no s’havia acabat i que han fet una pregunta i que
esperen una resposta i no se senten discriminats, però agrairien que la novetat
s’estengués i seria interessat que es digués el nom de tots.
El regidor Sr. Sánchez diu que les dades les té i que les passarà.
El regidor Sr. Jiménez diu que vol que es digui al Ple.
La Secretària diu que per a fer això s’hauria de fer en l’apartat de precs i preguntes.
El regidor Sr. Jiménez diu que la formularan allà.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT PER CREAR EL LLOC D’AUXILIAR D’OAV.
El Sr. Alcalde diu que en un estudi que està fent la Diputació, i que acabarà al
desembre de 2014, aquesta ha recomanat la creació d’aquest lloc que és la
transformació dels existents i que no se’n crea cap de nou; a continuació llegeix la
proposta, que diu:
“Vist que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt no hi consta
el lloc d’Auxiliar Administratiu de l’Oficina d’Atenció de la Vila, malgrat que aquesta
oficina es va crear a l’any 2012.
Vist que a providència d’alcaldia es fa esment de la necessitat de la creació d’aquest
lloc de treball per garantir un servei als vilatans millor i de més qualitat, retribuint,
alhora, la penositat de les seves tasques en el complement específic.
Atès que la Diputació de Barcelona ha proporcionat unes fitxes descriptives, així com
els quadres de retribucions d’aquest lloc de treball, les quals han estat adaptades a les
necessitats d’aquest Ajuntament.
Vist el Decret 214/90 que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i
havent donat trasllat de la documentació als sindicats per tal que expressin llur opinió.
Tenint en compte que aquestes modificacions no seran executives fins que, per acord
de Ple, s’incloguin aquests canvis a l’annex del personal del pressupost i que, a més,
suposarà la desaparició de la plantilla de l’Ajuntament de tres llocs d’auxiliar
administratiu d’administració general, que passaran a ser de l’OAV, amb la qual cosa
no hi haurà augment de la mateixa.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Coordinació i Recursos Humans, la
Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball amb la creació
d’un nou lloc: el d’Auxiliar administratiu de l’Oficina d’Atenció de la Vila, amb les
següents condicions essencials i retribucions específiques:
Grup C2

Complement destí 14

Complement específic: 7.331,22€

Aprovant, així mateix, la fitxa descriptiva del lloc de treball que figura a l’expedient i
l’annex.

Segon.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal,
durant un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquí vol fer un incís, ja que
portaven un argumentari de què no es pot per llei, però la secretària ha explicat en
Junta de Govern que no es crear de nou, sinó de modificar els existents, però no
saben com agafar-ho i ho han d’analitzar i s’abstindran.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Vist que es tracta d'un
canvi en la denominació de llocs de treball, d'uns que estaven catalogats com a
'Auxiliar administratius', que desapareixeran, i que ara passaran a anomenar-se
'Auxiliars administratius de l'Oficina d'Atenció al Vilatà', i remunerats igual que els
anteriors amb la diferència, pel que fa al complement específic, que serà de la mitjana
d'aquests llocs de treball de la demarcació de Barcelona, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que en aquet cas es tracta d’anar
adaptant l’estructura de personal a les noves necessitats i atencions i que això està bé;
fa temps que en els estudis de lloc de treball, que sempre ha fet la Diputació i que
tenen una idea clara de com ha de ser l’administració local, havien fet aquesta
adaptació de funcions i considera que és un bon camí que s’ha d’anar seguint.
El regidor Sr. Planas diu que on posa la creació, s’hauria de posar la modificació.
La secretària explica que no es canvia, sinó que es crea de nou, que no existia i que
encara queden altres tipus d’auxiliars administratius a la plantilla que no s’eliminen, i
que serà quan es modifiqui l’annex del personal i la plantilla que s’eliminin els tres
auxiliars existents ara i es posaran els tres auxiliars a l’OAV.
El regidor Sr. Jiménez diu que s’hauria de posar a la part expositiva de la proposta.
La secretària insisteix que es crea de nou, i que serà a la modificació de la plantilla.
El regidor Sr. Jiménez diu que s’enviï com queda la proposta.
El Sr. Alcalde diu que es farà.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou 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 Josep Manel Jiménez i Gil, Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, PSC
i CUP; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
5. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL AL
SISTEMA SANITARI PÚBLIC.
La regidora Sra. Flores, textualment, diu: "Abans de passar a llegir la moció, voldríem
manifestar tot el nostre suport al personal sanitari d'Arenys de Munt, que reivindica
amb pancartes a l'exterior del CAP aturar les retallades per no posar en perill la salut

de les persones; demanen que no es retalli el personal d'infermeria de guàrdia els
caps de setmana; demanen menys directius i més metges i infermeres. Subscrivim les
seves demandes i els fem costat.”
A continuació llegeix la proposta:
“Arran de les darreres modificacions de la legislació espanyola i autonòmica, diferents
col·lectius de persones veuen perillar el seu dret a l’accés al sistema sanitari públic.
Actualment, les persones no regularitzades (“sense papers”) i les persones que s’han
quedat sense cap tipus de prestació subsidiària per estar aturades o que no han
arribat a cotitzar mai, progressivament es van trobant amb nous obstacles (ja sigui
amb el pagament de diners per obtenir el servei, o directament, quedant excloses) per
accedir al servei sanitari públic.
També cal mencionar, que arran de l’actual crisi socioeconòmica, hi ha arenyencs i
arenyenques que s’han vist obligades a abandonar el nostre país per tal de guanyar-se
la vida.
Dins d’aquest grup heterogeni, destaquen tres grups particulars: les persones que
vingueren a viure a la nostra vila fa uns quants anys provinents d’altres països, i que a
causa d’elevat volum d’atur, han decidit de tornar al seu país d’origen o marxar a un
altre país europeu; les persones de mitjana edat que en quedar-se a l’atur i no tenir
perspectives de trobar un nou lloc de feina, han decidit anar a treballar en un altre
país; i un tercer, format per persones joves, que en intentar introduir-se en el mercat
de treball un cop finalitzats els estudis, decideixen marxar del país per manca d’ofertes
de treball que encaixin en el seu perfil.
Aquestes mesures, doncs, trenquen amb el principi d’accés universal de la ciutadania
al sistema sanitari públic. Un dret, aconseguit gràcies a la lluita popular i que fins fa
poques dècades no fou reconegut constitucionalment, i en la posterior legislació
promoguda, per l’Estat espanyol.
Tal i com denuncia la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya,
“aquest fet és una nova demostració de la voluntat del Govern espanyol de canviar
el model del nostre sistema sanitari, eliminant l’atenció sanitària universal i fomentant
un model on només les persones “assegurades” tenen dret a l’assistència sanitària
pública. La resta, cada cop més, perden aquest dret. Sota l’excusa de la motivació
econòmica el govern continua trepitjant i retallant el dret a la protecció de la salut i ho
fa carregant contra els col·lectius més vulnerables”.
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.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir l’accessibilitat
universal al sistema sanitari públic.
Segon.- Instar a l’Administració perquè destini els recursos i mitjans necessaris, tan
econòmics com humans, per garantir l’accés universal al sistema sanitari públic i que
creï els mecanismes oportuns per evitar perspicàcies de qualsevol tipus i també el
turisme sanitari.
Tercer.- Fer arribar aquest acord a tots els actors i professionals de la sanitat pública
de la nostra vila.”

La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, agraeix la moció i que hagin
posat l’esmena que s’ha decidit entre tots, ja que la situació de la sanitat és terrible i
s’afegeixen al recolzament de les infermeres d’Arenys de Munt i a tot el personal
sanitari que està patint les retallades més enllà i recolzaria a les de tot arreu que estan
patint les retallades; també diu que quan es va aprovar la nova llei sanitària, molts
metges es van negar a deixar de donar ajut a qui el necessités, amb tot això i malgrat
les retallades, el personal sanitari continua cuidant a tots els que arriben a les seves
mans amb la professionalitat i qualitat de sempre però també diu que hi ha d’haver
mesures de control per evitar abusos dels usuaris.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estem tocant coses d’altres
administracions, com un miniparlament i dóna unes quantes dades per a què
reflexionin; que els socialistes van heretar la millor sanitat de la història i van deixar un
deute de 16.000 milions posant en risc el subministrament de medicaments, els fons
públics no són il·limitats i s’ha de mantenir el sistema del benestar; actualment el
govern ha pagat als proveïdors, garantint la viabilitat a les empreses, desprès s’ha
aprovat un decret de mesures urgents i els parats no hauran de pagar pels seus
medicaments i també aportaran més el que més tenen, s’ha posat en marxa una
cartera de serveis comuns a totes les comunitats, també s’han tret alguns
medicaments no bàsics, s’ha evitat el turisme sanitari i s’ha acabat amb el mal ús dels
medicaments, el govern està arranjant el desastre universal per garantir la sanitat
pública i gratuïta, que ho és perquè ho paguem tots, i s’està buscant un sistema més
eficient.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Sistema Nacional
de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada pel ministre
socialista Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat.
Aquesta va ser una dels seves més importants contribucions en la posada en marxa
d’un dels pilars fonamentals del que coneixem avui com a estat del benestar.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en
els principis d’universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en
salut, havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat
espanyola i catalana entre les primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica en el
seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes
desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera satisfactòria a les
necessitats sanitàries de la població.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica,
ha recomanat l'adopció de mesures de control de la despesa i d'austeritat que
permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat pública.
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats
autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la
despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als
drets de la ciutadania. Van ser mesures de control de la despesa farmacèutica,
mesures de gestió centralitzada de compres, mesures de coordinació institucional y
d’altres que van permetre assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat.
No obstant això, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la
pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat
com a problema que preocupa a la ciutadania.
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la
sanitat espanyola no és sostenible i fent una reforma del sistema de salut que toca
elements essencials del model, a l’acabar amb la universalització de la sanitat per

raons de ciutadania i substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat
social.
La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es
converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament similar
al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la Llei
general de sanitat de 1986. Es torna a una situació similar al sistema insolidari que
existia als anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres
complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions per les quals fins
ara no s’havia de pagar.
Els socialistes pensem que el sistema sanitari pot ser sostenible sense realitzar retalls
en les prestacions, sense minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari.
Una sanitat pública de qualitat és un bé irrenunciable i una política fonamental per a
l’equitat i la cohesió.
Modificar la llei d'estrangeria perquè l'empadronament no sigui l'únic tràmit necessari
perquè els estrangers adquireixin la targeta sanitària que dóna accés a la sanitat
pública, els socialistes creiem que "Va contra els principis més elementals de la
solidaritat humana!"
Per tot això, el nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. de la Iglesia diu al regidor Sr. Planas que, al seu moment, es va
prohibir al personal sanitari que atengués a qui no té cartilla i que aquests, malgrat la
prohibició, van atendre i continuen atenent a tothom.
El regidor Sr. Planas diu que el socialisme ha fet coses bones, però una no és
l’endeutament de 16.000 milions d’euros o deixar de pagar 12.000 milions d’euros en
medicaments, però l’atenció d’urgència la té total, però el que no es pot fer és un
servei gratuït i mundial, perquè s’ha fet un mal ús excessiu i això és el que s’està
tallant, i que no és just que una persona que ha cotitzat sempre hagi de fer una cua
enorme, i ara mateix no té les dades correctes, però no pot respondre a les
afirmacions que la regidora ha fet, les respecta, però no pot dir que les coses s’estan
fen malament, sinó que s’està treballant amb rigorositat per poder arribar a una sanitat
de qualitat.
La regidora Sra. Flores celebra haver arribat a acords i agraeix el suport d'ERC, CiU i
PSC/PSOE. Dir-li al senyor del PP, que semblen els "salvadors" del món, que no hi ha
hagut un mal ús de la sanitat pública, sinó que el que hi ha hagut és una mala gestió,
que amb el PP governant s'ha accentuat.
El regidor Sr. Planas diu que no es vol salvar el món, sinó el país.
La regidora Sra. Castillo diu que alguns ministres estan fent les coses malament i que
s’hauria de deixar de criticar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou 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 Josep Manel Jiménez i Gil, 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.

6. MOCIÓ DEL GRUP CIU DE SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL
PROCÉS SOBIRANISTA I LA CONSULTA DEL 9N.
El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“El passat 5 d’abril, Reagrupament Independentista va iniciar una campanya per
informar les Nacions Unides del procés sobiranista que viu la nació catalana i per
demanar al seu Secretari General que insti el Govern espanyol a permetre la
celebració del referèndum per la independència del dia 9 de novembre. Aquesta
campanya consisteix a donar a conèixer al senyor Ban Ki-moon, a través de correus
electrònics, la ferma i majoritària voluntat del poble de Catalunya de votar per decidir el
seu futur en llibertat en aquesta data.
Des de llavors, més de 14.000 ciutadans del nostre país ja han fet aquest gest, la qual
cosa dóna una idea de l’abast que està assolint aquesta petició. És just per aquest
motiu que cal fer un pas més en aquesta iniciativa fent extensiva aquesta proposta a
tots els municipis catalans perquè s’hi puguin sumar.
Quan falten pocs mesos per a la celebració del referèndum del 9 de novembre, la clau
de l’èxit d’aquest procés tan important per al poble català és la seva
internacionalització.
I, en aquest sentit, cal que les Nacions Unides, en cas d’una negativa de l’Estat
espanyol, garanteixin que aquesta consulta es pugui portar a terme amb totes les
garanties democràtiques, d’acord amb el que estableix el dret a l’autodeterminació dels
pobles, que l’ONU ha de salvaguardar.
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal de Convergència i Unió a Arenys de
Munt proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya per informar a les Nacions Unides
del procés sobiranista que viu la nació catalana i per demanar al seu Secretari General
que insti el Govern espanyol a permetre la celebració del referèndum per la
independència del dia 9 de novembre.
Segon.- Fer arribar aquesta moció a Reagrupament Independentista i al Govern de la
Generalitat de Catalunya i als portaveus dels grups parlamentaris de Catalunya i a la
delegació a Catalunya de Nacions Unides.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no volen ser reincidents en els seus
plantejaments i arguments perquè no serveix per res, ja que el poble sap quina postura
té cada grup, per tant dóna per reproduït els arguments manifestats i considera que
s’ha de reservar el temps per a temes del poble i no per afers ideològics.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El Govern català ha de
seguir explicant el procés català arreu d’Europa i del món.
Les manifestacions d’aquests darrers anys, així com totes les iniciatives, singulars,
festives i cíviques, com els castells a diferents punts del planeta, xarxes socials, amb
etiquetes com #CatalansWantToVote, la campanya "Catalonia calling. El món ho ha
de saber" i tantes altres, portades a terme per la societat civil catalana, han fet que el
món observi amb interès la voluntat del nostre poble.
També observen amb perplexitat el comportament del Govern espanyol que no vol
entendre que l’administració catalana té l’obligació de respectar la voluntat dels
ciutadans catalans que volen decidir el seu futur i exercir el seu dret expressat a les
urnes el dia 9 de novembre.
Tenim 4 mesos per endavant en el que tots i totes hem de sumar per tirar endavant el
projecte més important que tindrem mai a les nostres mans.

Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP hi votarem a
favor perquè cal donar suport a qualsevol iniciativa que defensi el dret a
l’autodeterminació dels pobles. Des d’aquí, la nostra plena solidaritat amb el poble
palestí i els seus ciutadans de Gaza; exigim la finalització de tota actitud bèl·lica,
especialment la israeliana, per la seva absoluta desproporció; reclamem ajut sanitari
del govern de la Generalitat envers els damnificats de Gaza.
Tornant a la moció, dir que estem d'acord amb qualsevol iniciativa que vagi en la línia
d'impulsar les reclamacions independentistes del nostre país i d'internacionalitzar el
conflicte que patim amb els diferents governs espanyols.“
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Grup municipal del
Partit Socialista estem a favor de fer un referèndum legal i acordat però no estem a
favor de la independència. I com sempre diguem, nosaltres respectem a tothom que
pensi diferent.
Els hi recordem que no tota la població pensa com vostès.
Pretenen externalitzar un problema quan els hi estan dient que es tracta d’un tema
intern d’un estat membre de la Unió Europea, i que com a tal s’ha de resoldre
mitjançant el diàleg dintre d’un marc legal entre les dues parts afectades.
I continuen intentant canviar el pensament dels catalans i catalanes utilitzant part dels
discursos de persones que representen a altres estats i ens supranacionals o que
tenen un cert relleu internacional, quan el què estan dient és que en un supòsit d’una
Catalunya independent s’haurien d’establir noves relacions institucionals.
Ni més ni menys. Una mentida, per moltes vegades que es repeteixi, no es converteix
en veritat.
Cal recordar que tant l’ONU com la Unió Europea són clubs d’estats, i que els seus
membres tenen dret a vet a les resolucions. No només Espanya podria votar no, com
diuen al seu argumentari. Hi ha molts altres interessos particulars en altres estats.
Vostès des de la Generalitat, i els senyors del Partit Popular des de Madrid, s’estan
comportant com dos germans que es barallen per una mateixa pilota i una de les parts
demana que intervinguin els seus pares per tal què resolguin la disputa, quan sempre
els hi han respost que els problemes els han de solucionar parlant i negociant. Però es
clar, electoralment interessa tant a un com a altre continuar la baralla i no solucionar el
problema.
El Secretari General de l’ONU, el Sr. Ban Ki-moon, en unes declaracions realitzades a
Andorra l’any 2013, va demanar que “tots els assumptes pendents entre països s’han
de resoldre per mitjans pacífics i per la via del diàleg, respectant les aspiracions
genuïnes de la gent que està afectada”. Des de la Generalitat i els seus mitjans afins,
només s’està respectant les aspiracions d’una part, és a dir, la dels catalans a favor de
la independència, però en cap moment la dels catalans contraris i la de la resta de la
població de l’Estat espanyol.
A més, cal tenir en compte la doctrina a

vegades amb la resta del Congrés de Diputats en contra), aplicant la seva majoria
absoluta amb els vots de molts catalans i catalanes, ho tenim ben fàcil: a les properes
eleccions generals no els votem i fem un canvi de govern. La discriminació és un
terme massa subjectiu ...
El Sr. Durao Barroso, anterior President de la Comissió Europea, va respondre a la
famosa carta del nostre President dient, d’una banda, que no té competències per
pronunciar-se sobre la consulta, i d’altra que la independència suposa automàticament
estar fora de la Unió.
El què sembla serà el seu successor, el Sr. Juncker, sembla que no canviarà el parer
del màxim òrgan governatiu d’Europa.
I els màxims mandataris europeus, com són David Cameron de la Gran Bretanya,
Angela Merkel d’Alemanya o François Hollande de França sí que s’han manifestat a
favor de la consulta, però sempre defensant la internitat del problema i prèvia
negociació amb l’Estat espanyol.
Anant més a prop en el temps, des de la Generalitat es va voler vendre que els Estats
Units a través d’unes declaracions del seu ambaixador a Espanya, estava a favor
d’una suposada independència de Catalunya, quan les paraules textuals varen ser que
es tractava d’un “assumpte intern” i que des de l’ambaixada (a Madrid, no a
Washington) “segueixen amb interès els esdeveniments”. I va exposar la seva posició:
“si les coses canvien, qualsevol líder empresarial haurà de pensar en el futur, i llavors
les empreses hauran d’adaptar-se”. En cap moment estava parlant a favor de la
independència de Catalunya. Pel conseller Francesc Homs sí.
El PSC hem defensat, defensem i defensarem el dret a decidir si això vol dir
referèndum. El dret a decidir en un referèndum sobre quin model de país volem per a
Catalunya: centralista, independent o federal com defensem nosaltres. Però el què
també tenim molt clar és que no es pot fer de manera unilateral i que s’ha de negociar
amb l’Estat espanyol que és l’altra part implicada, per tal què com va dir el President
Mas, s’aconsegueixi el “WIN-WIN”.
Volem que si hem d’anar a votar, les paperetes que es dipositin a les urnes tinguin
valor legal, que allò que decidim sigui acceptat no només per la resta de l’Estat
espanyol sinó també per la Unió Europea i a la resta de la Comunitat Internacional,
incloent-hi l’ONU.
No volem una consulta de “xarlotada” on es faci el ridícul.
De moment des de la Generalitat només es ven que Espanya sempre guanya i
Catalunya sempre perd. Des del nostre punt de vista els que estem perdent són tots:
els espanyols i els catalans amb les retallades en salut, 10 mesos mínim per una
operació de pròtesi i una pròtesi cada vegada de menys qualitat, persones amb
malalties irreversibles que no poden passar més de 24 hores a l’hospital, en
ensenyament, on cada vegada hi ha més alumnes a classe i menys mestres i on no es
donen beques per a llibres a les famílies que no poden pagar-los per exemple, en
benestar social, on se’ns multiplica per quatre d’un any per l’altre les necessitats,
necessitats bàsiques com l’alimentació, la vivenda, en ocupació, en desenvolupament
empresarial ... i les taxes abusives i fins i tot inconstitucionals sobre la justícia, sobre
l’ensenyament universitari, sobre els medicaments, ..., fruit de l’aplicació de mesures
de la dreta tant d’una banda de l’Ebre com de l’altra, però aquest dret a decidir sobre
els drets fonamentals de les persones no interessa. Bé, si que interessa, però per
tapar-ho. Votarem en contra.”
El regidor Sr. Molons diu que no sap per on començar. Que li sembla de mal gust
parlar de coses com les retallades, etc., que no està bé; a més, no pot parlar de
consulta de “xarlotada”, i pregunta si no li mereix respecte el Parlament de Catalunya?
El problema l’han de resoldre els catalans, aclareix que Espanya no té dret de veto a
l’ONU, ho tenen altres països, i la manera fàcil de resoldre de votar això és votar el 9

de novembre, i hem de parlar del suport del Parlament de Catalunya que dóna al
president, que és el que es la màxima representació, ha parlat que no hem estat
colonitzats, però sí que va passar sobre la guerra civil, quan el parlament català va
voler un nou model d’estat, la resposta del socialista va ser passar el ribot. Ara només
és tracta que tothom es manifesti i ho faci el 9 de novembre per saber qui té raó, si
vostès o els que volen la independència.
La regidora Sra. Castillo diu que no vol tenir raó, que només expressa el que pensa i
ha començat dient que els respecta i no s’ha d’enfadar perquè defensi una altra
postura, però el que diu és que el referèndum ha de ser legal i vinculant, que volen la
consulta, però que si no ho és, no es podrà executar el que surti, ells votaran la
propera llei de consultes i, per altra part, és cert que tenim retallades perquè s’estan
posant energies en el tema independentista, torna a preguntar si no poden dir el que
pensen i que passarà amb els que no s’han manifestat a favor d’aquest procés. Els hi
deixaran viure?
El regidor Sr. Planas diu que preferiria que es passés a un altre punt i que sigui
necessari pel poble.
El Sr. Alcalde diu que li dóna la raó a la seva intervenció i que tothom té la seva
postura al Ple i la majoria són independentistes perquè els votants ho són, i esperen
poder celebrar la consulta.
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, 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 Josep Manel Jiménez i Gil,
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 el regidor En Ramon Planas i Freixas,
dels grups PSC i PP.
PART DE CONTROL
7. INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2014.
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 055/14
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 30/06/2014
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 €
a data 30/06/2014.

Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
EN UN MÀXIM DE 30 DIES (EXERCICI 2014)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 30 dies (exercici 2014) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 0,00 € .
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar
fora del termini legal a
30/06/2014

Import total
pendent de pagar
fora del termini
legal a 30/06/2014

30/06/2014

0

0,00 €

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
8. 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 97 a la 119, ambdues
incloses, des del 9/06/14 al 6/07/14:
-

Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 9/06/14 i al 6/07/14, en matèria
de:
-

Obres i Serveis: 1
Urbanisme: 1
Joventut: 2
Governació i mobilitat: 5

PRECS I PREGUNTES
9. PREGUNTA DEL GRUP CUP PERQUÈ S'INFORMI DELS VEÏNS
NOTIFICATS PER L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
LES OBRES DE LA RIERA.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“En el Ple del 15 de maig es va aprovar l'expedient de contribucions especials per les
obres de la urbanització superficial de la Riera.
L'Acord sisè de la proposta que es va aprovar deia: “Notificar individualment les quotes
que corresponguin a cada contribuent, en cas que fossin coneguts, o si no és el cas,
per mitjà d'Edictes”.
Tot i que alguns veïns van començar a rebre les notificacions d'aquesta aprovació la
primera setmana de juny, l'anunci no va sortir publicat al BOPB fins al 10 de juny.
Un mes després d'aquesta publicació, els hi demanem que ens informin:
• A quants veïns s'ha de notificar?
• Quants veïns han estat notificats?
• Quants veïns falta per notificar?
Ens agradaria tenir una resposta molt simple, tres xifres. “
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu textualment: “Que a data 7 de juliol:
289, 281 i 8.”
10. PREGUNTA DEL GRUP CUP PERQUÈ S'INFORMI DELS TREBALLS QUE
S'ESTAN REALITZAN A LA LLERA DE LA RIERA A L'ALÇADA DE CAN
JALPI.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“Aquests darrers dies, en concret des del 30 de juny, hem observat la presència de
treballadors i de maquinària realitzant treballs a la llera de la Riera a l'alçada de Can
Jalpí.
Els demanem ens informin respecte d'aquests treballs i, en concret:
• Quin és el motiu pel qual s'han de realitzar aquestes treballs a la llera de la
Riera en el tram de Can Jalpí?
• Quins treballs es realitzen?
• Qui ha ordenat aquests treballs?
• Quin cost tenen?
• Qui ha d'assumir el cost d'aquests treballs?
• I si és disposen dels permisos pertinents per a realitzar-los?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, explica que, com a conseqüència de les
pluges del 29 de juny, es va trencar un tram de la claveguera que passa pel llit de la
riera, que s’ha estat requerit el pagament a l’ACA, ja que l’Ajuntament creu que els hi
corresponen a ells, que són treballs que estan tancats i s’han fet pel sistema
d’emergència.
11. PREC DEL GRUP PP PERQUÈ S’HABILITI MÉS ZONA DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA AL PI GROS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:

“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana que es faci una actuació per
habilitar just davant del Pi Gros, al costat esquerra direcció al carrer Panagall, una
zona més de càrrega i descàrrega o, subsidiàriament, dues places d’aparcament per
estacionar.
Prec: Demanem l’actuació d'habilitar una zona més de càrrega i descàrrega o
subsidiàriament, dues places d'aparcament.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Per
part de la Policia Local s’han anat a mirar el lloc on vostè proposa fer-hi una plaça de
càrrega i descàrrega i no ho veuen viable, ja que es un carril reservat a la circulació i si
s’aparqués una furgoneta taparia una senyal vertical d’STOP que hi ha.
Sí que davant del número 89 o 91 hi ha una plaça senyalitzada amb pintura viària
horitzontal i a la que falta la senyal vertical perquè sigui més visible. Així que tinguem
senyalització la hi posarem.
El posar dues places d’aparcament en aquest lloc, s’estudiarà per part de la regidoria,
ja que si s’hi aparca una furgoneta és possible que també tapi la senyal d’STOP.”
12. PREC DEL GRUP PP SOBRE EL PAGAMENT DELS GUALS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana que es faci una revisió de
guals, ja que els han arribat les queixes de diferents veïns que paguen dues entrades
de garatge i d'altres només paguen un gual utilitzant dues entrades .
Prec: Demanem la presa de mesures per part d’aquest Govern municipal a fi de què
els veïns no tinguin tracte discriminatori a l'hora del pagament de guals.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment:
“L’Ajuntament d’Arenys de Munt va endegar a finals de l’any 2004 una política
destinada a millorar el padró de guals. D’acord amb aquesta política, l’any 2005 es va
procedir a desenvolupar una tasca d’inspecció per tal de detectar i regularitzar les
situacions de guals que no disposaven de llicència i per tant, feien un ús no ajustat a
Llei dels espais destinats a l’ús comú i general, o bé no tenien la corresponent Placa
identificativa del Gual, o bé tot i tenir la placa no constaven en el Padró de Guals.
La campanya de l’any 2005 per regularitzar els guals va detectar moltes irregularitats
d’entrades de vehicles sense la corresponent placa de gual les quals es van posar al
corrent.
Totes les edificacions noves, al finalitzar l’obra ja demanen la corresponent placa de
gual.
Malgrat la campanya d’inspecció i la difusió publicitària que es va efectuar per tal que
tothom n’estigués assabentat i s’ajustés a normativa, de tant en tant es detecta que
encara hi ha alguna entrada de vehicles que no disposa de la corresponent placa
identificativa. Tant per part del vigilant d’obres municipal com per part de la policia,
quan es detecta alguna irregularitat, ho comuniquen a Serveis Tècnics, que
procedeixen a fer la reclamació i a donar d’alta el gual corresponent.
També es dóna la casuística d’entrades de vehicles al corrent de pagament de la taxa
d’entrada de vehicles i que no col·loquen la placa per diversos motius, la qual cosa pot
induir a pensar que no estan pagant.
Per tant, no és que l’ajuntament faci un tracte discriminatori als veïns i veïnes.
El que si seria interessant és que si per part del PP s’ha detectat alguna irregularitat,
ho comuniqui directament a Serveis Tècnics o al vigilant d’obres per tal d’estudiar-ho i,
si escau, reclamar.

13. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ACTUACIONS AL CAMÍ
CEMENTIRI.

DEL

El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana una revisió del ferm al carrer camí del
cementiri, ja que està molt malmès i pot ocasionar algun incident.
Pregunta: El Govern Municipal té en previsió de fer una actuació per subsanar les
deficiències del ferm amb mal estat del citat carrer?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “El
govern ja està fent una actuació al camí del cementiri, però perquè no es pensi que
hem reaccionat al veure la seva pregunta li faré una cronologia dels fets.
El 28/03/14 el zelador de Serveis Tècnics i la Policia local posen una incidència al
Repara Ciutat.
Sol·licitud de tres pressupostos.
Arribada dels tres pressupostos el 29/04/14.
El mateix dia es fa l’autorització de despesa.
S’han de fer modificacions a aquesta autorització a petició de la Intervenció municipal.
El dia 9/06/14 passa per Junta de Govern amb la fiscalització i el vist-i-plau
d’Intervenció.
El 13/06/14 es tramet l’autorització a Ruscalleda, que es qui farà l’obra.
Es programa l’inici per el dia 7/07/14 però, com plou, es comença el dia 8, dimarts
d’aquesta setmana.”
14. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA REHABILITACIÓ DE L’HOTEL
D’ENTITATS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana que es facin unes actuacions a l'hotel
d'entitats al trobar-se les seves instal·lacions en un estat lamentable i poc adequat per
tenir ben guardats els materials de les entitats.
Pregunta: El Govern Municipal té en previsió de fer cap rehabilitació imminent a l'hotel
d'entitats?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, respon que l’hotel d’entitats afecta
diverses regidories, que actuen transversalment. Tenen previst de fer, tal i com s’ha
dit, coses des de fa temps, hi ha un projecte aprovat, hi ha una proposta d’un
estudiant, hi ha una subvenció demanada al POUSC de transformar-lo en biblioteca,
que no va ser possible i ja tenim un croquis d’una part i s’espera dotació
pressupostària. Hi ha dos maneres de fer-ho, tancar-lo tot o deixar que algunes
entitats deixen part del seu material, Però no és un lloc adequat per fer-hi activitats,
però no poden generar dèficit, una cosa que no s’ha volgut fer pels últims governs
d’Arenys de Munt i quan es pugui es farà una actuació.
15. PRECS I PREGUNTES

El regidor Sr. Jiménez diu que en el punt 3 de l’ordre del dia han preguntat quins
aspectes econòmics comporta aquest tema de l’aplanament de la telefonia mòbil i
quins són els imports que es renúncia a cobrar.
El regidor Sr. Sánchez diu que explicarà tota la informació del que anem a perdre i
dels que s’han perdut ja.
El regidor Sr. Planas comenta que li han dit que s’està buidant la nau del grup SERHS
quan es va fer una modificació d’urbanisme per ubicar-los aquí i pregunta quin motiu
és el del buidament i per què van cap a Pineda.
El regidor Sr. Molons diu que la SERHS no ha estat mai instal·lada a la nova situació
del Torrent d’en Puig, que hi havia una altre empresa i que potser ara l’estigui buidant
per a què pugui venir la SERHS.
El regidor Sr. Planas diu que la maquinària se n’ha anat cap a Pineda.
El regidor Sr. Molons diu que SERHS no hi ha estat mai, i que li han dit que quan
tinguin capacitat financera per instal·lar-se ho faran a la nau que era de Fernando
Soler, i si han tingut un canvi de pensament ha de ser per temes financers, ja que
l’Ajuntament va aprovar tots els tràmits.
La regidora Sra. Flores diu que, en relació amb el tema de la claveguera, en el
trencament, no s’ha respost si es tenen el permisos.
El regidor Sr. Molons diu que és una actuació d'emergència i en aquests casos n'hi ha
prou amb el permís del zelador.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-una hores i trenta-cinc, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

