AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 10/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia trenta-u de juliol de dos mil
catorze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
extraordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i
Ferrer, les tinents d’Alcalde N’Àngels Castillo i Campos 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 Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na
Jèssica Flores i Travesa, En Fèlix Olivan i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas,
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
S’excusen per vacances els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius i Na Montserrat
Carreras i Cort.
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. de la
Iglesia i de la Sra. Flores i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes:
Sra. de la Iglesia:
Pàg. 10, punt 5 MOCIÓ DEL GRUP CUP PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL AL
SISTEMA SANITARI PÚBLIC, en la seva intervenció, on diu:
“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 que aniria 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 la
necessités, amb tot això i malgrat les retallades, el personal sanitari continua cuidant a
tots els que arriben a les seves mans, però també diu que hi ha d’haver mesures de
control per evitar abusos.”
Ha de dir:
“La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, agraeix
posat l’esmena que s’ha decidit entre tots, ja que la situació de
s’afegeixen al recolzament de les infermeres d’Arenys de
PERSONAL SANITARI QUE ESTÀ PATINT LES RETALLADES
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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.”
En el mateix punt, pàg. 11, on diu:
“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 ho van fer.”
Ha de dir:
“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.”
Sra. Flores:
Pàg. 4, punt 2 PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR
D’UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS D’ARENYS DE MUNT, al final de la
intervenció de la CUP, que comença dient "La regidora Sra. Flores...”, per error hi diu
"Amb tot, la CUP hi votarem a favor." , aquesta frase ha d'anar fora.
Pàg. 7, punt 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, on diu:
“Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.”
Ha de dir:
"Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels deu regidors
presents al Ple.”
Pàg. 9, punt 5 MOCIÓ DEL GRUP CUP PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL AL
SISTEMA SANITARI PÚBLIC, a l’inici, abans de llegir la moció, on diu:
“La regidora Sra. Flores diu que dóna tot el suport del grup al personal de sanitat del
municipi, que no volen que baixi el nivell d’assistència dels habitants del municipi i
llegeix:”
Ha de dir:
“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."
Pag. 11, en el mateix punt 5, on diu:

“La regidora Sra. Flores celebra haver arribat a acords, que el PP ha intentat salvar el
món, no hi ha hagut un mal ús, sinó una mala gestió i que amb el PP la mala gestió
s’ha accentuat.”
Ha de dir:
“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."
Punt 15: el que va dir el Sr. Molons textualment és això: "és una actuació d'emergència
i en aquests casos n'hi ha prou amb el permís del zelador."
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/14.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix la següent proposta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals:
“Vista la proposta del Regidor d’Economia de 17 de juliol per a la modificació del
pressupost amb dues finalitats:
a) L’aplicació del superàvit 2013 amb destí a:
•

Inversions financerament sostenibles

b) Modificar el pressupost amb suplements i crèdits extraordinaris
Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes a l’esmentada norma per la
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector
públic, i vistos en concret l’art. 32 i la Disposició Addicional sisena.
Essent el superàvit obtingut al 2013 de 1.402.875 € i atès que l'Ajuntament d'Arenys
de Munt compleix amb les dues circumstàncies requerides en l’esmentada disposició
addicional, el que li permet ampliar el destí del superàvit obtingut, essent possible
destinar-ne una part a inversions financerament sostenibles, en els termes de la
Disposició Addicional setze del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la llei
d’Hisendes locals.
Vist, altrament, que per part de les diferents regidories s’han detectat un seguit de
necessitats en despesa corrent i d’inversió, justificades en la proposta del regidor, així
com també en la Memòria d’Alcaldia que obra a l’expedient, i vist que poden finançarse amb baixa en altres aplicacions així com amb Romanent de Tresoreria per a
despeses generals provinent de la liquidació del 2013.
Vist que aquesta modificació es considera inajornable per tal de què sigui operativa
l’abans possible i abans de finalitzar l’exercici, per tal de poder prosseguir amb les
actuacions previstes i per poder contractar les inversions financerament sostenibles
abans de finalitzar l’exercici, en compliment de la normativa vigent.

Vist l’informe 59/14 emès per la Intervenció municipal i vist també el que disposen
també els articles 177 i ss. del TRHL (aprovat per RDLeg. 2/2004), i els articles 35 i
ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 05/14, per un import total de
358.975,06 euros, segons el següent detall:
a) Aplicació del superàvit 2013:
AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDITS:
capital:
820

933

63200

REHABILITACIO CASA DEL CONSERGE

16.972,67

FONT DE FINANÇAMENT:
Superàvit 2013:
720

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

16.972,67

16.972,67
AUGMENT

16.972,67
FINANÇAMENT

CREDITS EXTRAORDINARIS:
capital:
121

933

63200

REHABILITACIO D'IMMOBLES AFECTES A SERVEIS PUBLICS

218.842,22

121

161

62301

INVERSIO LEGALITZACIO DELS POUS D'AIGUA

730

491

62300

APARELLS PER LA RADIO MUNICIPAL

12.000,00
6.500,00

220

155

61902

PAVIMENTACIO PLAÇA DE L'ESGLESIA

70.000,00

FONT DE FINANÇAMENT:
Superàvit 2013:
720

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

TOTAL SUPERAVIT APLICAT:

307.342,22

307.342,22

307.342,22

324.314,89

324.314,89

b) Suplements i crèdits extraordinaris:
AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDIT:
capital:
430

155

62500

MOBILIARI URBÀ

121

920

62500

MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
capital:
820
933
63200

20.172,67
3.500,00

REHABILITACIO CASA DEL CONSERGE

16.972,67

Rom anent de Tresoreria General:
720

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

6.700,00

23.672,67

23.672,67

AUGMENT

FINANÇAMENT

CREDITS EXTRAORDINARIS:
corrent:
230

432

22699

ADQUISICIONS I DESPESES VARIES PER PROMOCIO TURISTICA

10.987,50

FONT DE FINANÇAMENT:
Rom anent de Tresoreria General:
720

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

10.987,50

10.987,50

10.987,50

RESUM de la modificació:
Despesa
APLICACIO SUPERAVIT

Finançament

324.314,89

per inversions financerament sostenibles

324.314,89

SUPLEMENT DE CREDIT

23.672,67

CREDIT EXTRAORDINARI

10.987,50

FINANÇAMENT:
Baixes

16.972,67

Romanent de Tresoreria General

342.002,39
Superàvit

324.314,89

Lliure disposició
TOTAL

17.687,50
358.975,06

358.975,06

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui se'ns plantejava
fer un Ple extraordinari per un únic punt, el d'aquesta modificació de crèdits, tal com va
quedar reflectit en la convocatòria de la Comissió Informativa del dia 21 de juliol.
Després, aquest Govern, aprofitant que es realitzava aquest Ple extraordinari, va
decidir incloure per urgència el següent punt que hi ha a l'ordre del dia. Per tant, de no
haver-se produït una sentencia judicial en data 1 de juliol, avui estaríem fent un Ple
extraordinari amb un únic punt, només per una modificació de crèdits.
Nosaltres entenem que amb una bona planificació de la gestió econòmica, per part
d'aquest Govern, no hauria estat necessari fer un Ple extraordinari per aprovar una
modificació de crèdits, o que una modificació de crèdit s'hagués d'aprovar en un Ple
extraordinari, amb tot el que això comporta, de costos, d'improvisació i de poca
claredat i de poca transparència. Un Ple el 31 de juliol, quan la immensa majoria de la
població està en una dinàmica molt més propera a la de les vacances d'agost, o de les
catecolònies. No és el millor per la transparència que es mereixen els nostres vilatans.
Respecte a aquesta modificació de crèdits de 358.975,06 euros, hem de destacar que
324,314,89 vénen de l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013. Un any que va ser
gestionat durant més de 2 terços amb la CUP al Govern i al capdavant de la regidoria
d'Economia. Però, a més, i en compliment de la normativa que ens imposa l'Estat
espanyol, si es pot disposar, ara, d'aquest superàvit, és gràcies a la reducció del deute
que es va realitzar pel Govern encapçalat per la CUP durant els dos primers anys
d'aquest mandat.

Per tant, moltes més coses de les que vostès diuen, devíem fer bé per a què ara,
vostès, puguin gaudir d'aquesta situació econòmica. Una situació econòmica que
nosaltres no vam trobar quan vam arribar al Govern i que ens va condicionar molt, a
nosaltres, per a que ara, vostès, la puguin gaudir.
D'aquesta modificació de crèdits que avui porten per a la seva aprovació hi ha algunes
propostes que nosaltres hem demanat que es facin, com seria el tema de la
legalització de pous d'aigua; o d'altres que nosaltres teníem previst fer-les com seria la
pavimentació de la Plaça de l'Església, la rehabilitació de la casa del conserge, la
rehabilitació parcial de l'Hotel d'entitats o la remodelació del Mercat Municipal (fet del
qual ens n'alegrem, perquè, a més, el portàvem en el nostre programa electoral i
creiem que érem els únics que ho portàvem); o d'altres propostes que entren dins
d'una lògica d'inversions necessàries pel desgast del dia a dia, com seria el mobiliari
urbà, o el mobiliari per dependències municipals i de les quals, a diferencia de vostès,
no farem cap batalla demagògica, ni acusarem a ningú de res estrany.
Tot i així, continuem pensant que el poble té moltes altres necessitats que són molt
més prioritàries que aquestes. Però és una qüestió de criteris. Vostès tenen el seu,
nosaltres tenim un altre. No cal entrar en cap discussió inútil.
El que sí ens preocupa és, de nou, l'informe d'Intervenció. I diem "de nou" perquè en el
pressupost per aquest 2014 també ens va preocupar, i molt.
Ens preocupa quan diu que "la Base de la regla de la Despesa està per sobre del seu
límit en 3,2 (quan el màxim legal és 1,5)". Per alguna cosa serà que s'ha posat un
màxim legal de l'1,5? I ara l'estan superant.
I ens preocupa quan la Interventora fa la següent recomanació "que es prenguin
mesures d'estalvi adients per assolir aquest rati en l'avaluació del 3r trimestre del
2014".
Ens preocupa perquè els hi estan dient que estan gastant per sobre del que haurien de
gastar. Per altra banda, que gasten molt és un fet que tothom pot veure i que comença
a ser "vox populi".
I, si ara gasten per sobre del que poden, després s'hauran d'introduir mesures.
Mesures que les patirà tot el poble.
També ens preocupa que aquesta proposta que vostès presenten torna a ser una
proposta tancada, en la qual no hi ha hagut cap mena de diàleg, no només amb els
grups de l'oposició, sinó tampoc amb la gent del poble. No s'ha presentat al Consell
Municipal d'Economia, com hauria tocat, ara que el tenim, i no s'ha donat opció a
ningú, ni als vilatans, a presentar cap alternativa.
Aquesta forma d'actuar d'esquena a la gent, sense participació, sense gens de
transparència, ja la vam fer evident en l'anterior modificació de crèdits del 12 de juny,
fa un mes i mig, i vostès continuen amb la seva dinàmica.
Per acabar, vist que aquesta modificació de crèdits es fa en base al Pressupost
municipal per al 2014, un pressupost que compta amb un informe negatiu
d'Intervenció, unes quantes irregularitats i uns quants incompliments de la legalitat, i
vist que ara estan superant el nivell de despesa màxim permès per la legalitat vigent,
nosaltres votarem en contra.“
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt hi ha diverses coses
a remarcar: s’ha de veure el passat i el present, sobretot quan es parla d’imposicions
de l’Estat i contenció de despesa, ja que gràcies a ella, ara es pot gastar. Diu, sobre
les inversions, que n’hi ha algunes que estaven al seu programa i eren prioritàries,
però que eren difícils de fer els primers anys de la legislatura; explica que ja va
felicitar, en el seu moment, a la CUP, per prendre decisions difícils quan s’havien de
fer, però ara, l’actual Govern també fa una bona feina. No obstant això, considera que
aquesta proposta es podia obrir a l’oposició i haguessin aportat idees. En concret, en
el punt d’adquisició de despeses diverses, ell considera que Arenys de Munt té alguna

cosa més que la simbologia ideològica i creu que la inversió de 10.900 euros es podria
destinar d’una manera més profitosa, i considera que el poble pot tenir alguna
proposta a fer de com gastar aquests quasi bé 11.000 euros, ja que Arenys de Munt té
moltes altres coses a més de la ideologia o la promoció identitària. Li semblen bé
algunes aplicacions que s’han posat però li sap greu que hi hagi el tema identitari del
que s’ha queixat sempre, ja que les propostes són per a tots. Comparteix amb el grup
CUP que hi ha d’haver més participació, però respecte el posicionament del Govern,
malgrat que no el comparteix, ja que hi ha hagut manca de diàleg en aquest tema
quan sempre han tingut una entesa de diàleg i per tot això que ha explicat, votarà en
contra i li sap greu.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que des del PSC manifesten la
conformitat amb la modificació perquè dóna resposta a demandes de veïns i veïnes de
la vila, com per exemple són: l’hotel d’entitats, que fa molt que es demana; el
magatzem d’aliments, que també és necessari, ja que actualment està en precari i en
un lloc que no es pot ampliar i és necessari tenir un espai gros que permetrà comprar
a l’engròs i atendre més necessitats; el mercat també és una necessitat i ,fins i tot, hi
ha demandes sobre el paviment de la plaça de l’Església, i recorda les vegades que el
seu grup va fer precs per a què s’arrangés; el paviment de la sala municipal requereix
que tingui les millors condicions i això es demana. També diu al representant de la
CUP que és cert que hi ha altres necessitats i es faran de mica en mica, però ara el
Govern ja està atenent prioritats, i voldria que els representants d’altres grups
diguessin les seves, finalment diu al representant de la CUP que les fulles no li deixen
veure el bosc.
El regidor Sr. Sanchez diu al representant del PP que si està d’acord en el 97% que no
voti en contra, sinó que s’abstingui: a més, els diu que posen per davant la seva
ideologia, que és com si tingués al·lèrgia a la seva ideologia, però que no creu que
vulgui que es tregui el monument; diu als representants de la CUP que si tot el que es
fa ja ho tenien al seu programa, que no entén el vot en contra. A més, diu al regidor Sr.
Planas que cordialitat i diàleg sempre l’han tingut i li recorda que ara treballen plegats
en el tema de les càmeres perquè el regidor del PP ha fet una proposta interessant.
Diu al representant de la CUP que l’informe d’Intervenció no és negatiu, sinó que fa
una sèrie de recomanacions perquè ens desviem de la regla de la despesa i com que
no farà vacances, s’ho mirarà aplicació per aplicació per poder complir amb aquesta
regla que tots saben que és injusta, però recorda que ara no hi ha factures sense
pagar, no com quan la CUP va deixar el govern, que n’hi havia alguna, com la de la
revisió de la piscina per GUSAM, i es complia la regla; a més, a final d’any es reduirà
el deute d’una manera important, i estan fent gestió econòmica en el bon sentit, però
que mai deixaran factures sense pagar.
Diu que es fan processos participatius i que han votat 315 persones en el procés
participatiu del pressupost 2015 i algunes propostes ja estan incorporades, diu que es
pot parlar tot, i que qui ha de tirar endavant és el Govern i que si tots portaven
aquestes propostes al seu programa electoral, no té sentit votar en contra.
El regidor Sr. Planas diu que no té al·lèrgia a cap ideologia i que té amics de tots els
colors, explica que ha demostrat que sempre ha prioritzat el benestar de tots, però té
al·lèrgia a què es difami, o que es difonguin informacions no certes, i no es refereix a
grups municipals; però que sempre ha demanat separar la gestió municipal dels temes
ideològics, el seu vot és en contra només per un punt de la modificació, ja que està
cansat de reiterar el mateix, separar l’econòmic prioritari de l’ideològic; com no s’ha fet,
per això ha de votar en contra i ho ha repetit sempre i ho repetirà en el futur, que es
desmarqui el tema econòmic de l’ideològic, ja que les propostes han de ser per a

tothom i ha trobat fora de lloc que li parli d’al·lèrgia i demana que en properes
modificacions de crèdits se separi la part econòmica i llavors, votarà que sí, ja que no
entén la forma de fer del Govern en aquest sentit.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Primer de tot, el Sr. Sánchez diu que no
s'esperava menys de la interpretació que ha fet el Sr. Jiménez de l'informe
d'Intervenció. S'ha de dir que des de la CUP tampoc esperàvem gaire més del Sr.
Sánchez. Perquè ell sempre intenta personalitzar el tema, quan la nostra intervenció
és una intervenció de tots els regidors. Personalitzar-ho d'aquesta manera, com ell fa,
no deixa de ser una falta de respecte per a la resta de regidors de la CUP. Com no
deixa de ser una falta de respecte per a la tota la gent de dins de la CUP estan
treballant per analitzar totes les operacions que van a Ple i tots els expedients.
Respecte a la interpretació de l'informe d'Intervenció. És que el podem llegir! i
d'interpretacions no hi ha cap ni una. No hi ha cap interpretació possible. És que més
clar i meridià que ho diu la Interventora no es pot dir. La Interventora diu que s'està
sobrepassant el màxim legal del rati de despesa màxima que es pot arribar a assolir.
Per tant, no és cap interpretació. Ho diu la Interventora. I a més diu: 'Esperem que es
prenguin mesures perquè això quedi resolt en l'informe de morositat del tercer
trimestre del 2014'.
Per tant, està demanant que es prenguin mesures i ho diu la Interventora. Tenir un
debat sobre el que diu la Interventora i sobre si és una interpretació o no, diu molt poc
del Sr. Sánchez i de la seva capacitat de llegir documents oficials. Uns informes que al
cap i la fi els pot llegir qualsevol vilatà del poble i segur que, molts d'ells, tenen aquesta
capacitat de llegir i de saber que és el que diuen aquests documents sense la
necessitat de fer cap interpretació.
Quan diu que l'altre govern va deixar factures pendents de pagar, que és una cosa que
es diu de forma reiterativa, com la gota malaia, que es va repetint constantment,
constantment. Bé, això, hem de dir que no és cert. Això no és cert i s'ha de dir. Perquè
l'informe de morositat i de deute que es va presentar al tercer trimestre del 2013, que
acabava el 30 de setembre, que el van llegir vostès, deia que no hi havia cap factura
pendent de pagament. Per tant, si al 30 de setembre no hi havia cap factura pendent
de pagament ¿perquè diuen que són unes factures que les devíem nosaltres? S'ho
estan inventant! S'ho estan inventant, com tantes d'altres coses que s'inventen!
I probablement hi haurà persones ingènues del poble que encara se les acabaran
creient.
També s'ha argumentat que teníem propostes en el programa electoral i que malgrat
això votem en contra. Doncs no votem en contra justament per això. Votem en contra
perquè aquesta modificació de crèdit pertany a un pressupost pel 2014 que tenia
il·legalitats i tenia un informe negatiu d'Intervenció. I sí que és veritat que en aquesta
modificació de crèdit no hi ha un informe negatiu, però sí que hi ha un informe que està
dient que tornen a incomplir la legalitat. Per tant, és motiu suficient per votar en contra.
I no cal confondre tampoc a la gent perquè probablement si fos només perquè totes
les propostes estiguessin en el nostre programa electoral, estaríem molt satisfets i molt
contents i votaríem a favor. Però, clar, les formes, i com s'acaben fent les coses, no
permet que allò que es fa hi estiguem del tot d'acord.
Perquè ¿alguna cosa està passant quan estan gastant molt més per sobre del que
s'hauria de gastar?
I respecte al tema del procés participatiu. No cal confondre el procés participatiu que
s'ha fet pel pressupost municipal amb el procés participatiu que s'hauria hagut de fer
per aquesta modificació de crèdit. Vostès també ho confonen i ho confonen esperant
que la bona gent del poble s'ho acabi creient i acabi pensant que hi ha hagut un
procés participatiu molt ampli per poder fer aquesta modificació de crèdit. En aquesta
modificació de crèdit potser sí que han agafat alguna idea del procés participatiu del

pressupost municipal, però és que no ho han consultat a ningú. No han consultat a
ningú,ni a l'oposició ni al Consell municipal d'Economia. Que seria convenient que
algun dia és convoqués per tractar alguna cosa interessant i important i que
avancéssim en una línia de molta més participació.
Per cert, parlant de participació ciutadana. La presentació pública de les ordenances
fiscals que es va fer, ens sembla que va assistir només una persona del poble. Una.
I en la presentació de les propostes del pressupost municipal ens sembla que en van
participar cinc.
Això podem anomenar-lo una gran participació ciutadana. I també podran dir que sí,
que molta participació, perquè hi han 315 propostes, però la quantitat de gent que ha
vingut a aquests actes és la que és. I no ho podem amagar. I s'ha de dir.
I s'ha de dir perquè la gent potser no participa en format paper, però tampoc participa
obertament i recordo que quan nosaltres teníem participacions de 15, 20, 25 persones
ens feien uns retrets enormes de què no fèiem participació ciutadana i en canvi vostès
ara estan fent processos participatius en que ve una persona del poble. Una persona
del poble.”
El regidor Sr. Sánchez insisteix en què l’informe d’Intervenció no és negatiu, que les
factures estaven en un calaix i eren sobre el manteniment de la piscina, que al procés
de les ordenances, el Sr. Surroca va assistir-hi, però ningú de la CUP i que 315
propostes són importants.
La regidora Sra. Castillo diu al regidor de la CUP que ha fet un gran reconeixement al
Consell d’Economia, quan al principi no els semblava bé, també al procés participatiu
del pressupost, en la qual han votat 315 persones, això no vol dir que no calgui
treballar més i també recorda processos participatius en temps de la CUP en els quals
només estaven ells i el PP.
El Sr. Alcalde felicita a la regidoria d’Economia per la feina i enumera les noves
inversions que contempla la proposta. Comenta que fer al final de juliol el Ple permet
avançar de cara a la contractació de les inversions; que estan acostumats a discursos
catastrofistes, però que el Govern tira endavant.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, les tinents d’alcalde N’Àngels Castillo i
Campos 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 Olivan i Mayoral, dels grups ERC,
CIU i PSC; i cinc vots en contra dels regidor En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flors i Travesa i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP i PP.
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I
LA PLANTILLA ORGÀNICA PER A LA CREACIÓ DE LA PLAÇA DE TÈCNIC
ESPECIALISTA.
El Sr. Alcalde diu que un contracte extern que no es va renovar i l’interessat va portar
aquesta qüestió als tribunals i li han donat la raó.
A continuació llegeix la proposta següent:
“Havent recaigut sentència en el procediment d’acomiadament 538/2013 per la qual el
Jutjat Social, 2 de Mataró, estima la demanda interposada pel senyor David Montells i

Facerias i declara l’existència de relació laboral amb l’Ajuntament des de l’abril de
1983 i condemna a aquest a readmetre, abonant els salaris deixats de percebre, o
abonar una indemnització de 84.634,20 euros per comiat improcedent.
Vist que el cost de la readmissió és sensiblement inferior i que s’ha optat pel mateix.
Considerant que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt no hi
consta aquest tipus de llocs que, per la naturalesa de les seves funcions,
s’enquadraria dins el personal funcionari de l’Ajuntament, segons determina l’art. 9.2
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la Diputació de Barcelona ha proporcionat unes fitxes descriptives, les quals
han estat adaptades a les necessitats d’aquest Ajuntament i que la retribució bruta ha
estat determinada en la sentència.
Atès 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 tinguin coneixement
del tema.
Atès que hi ha prou consignació en les aplicacions del capítol 1 per abonar els
corresponents a aquest lloc de treball com conseqüència de jubilacions anticipades i
jornades reduïdes.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar, en compliment de la sentència en el procediment d’acomiadament
538/2013 del Jutjat Social, 2 de Mataró, la modificació parcial de la Relació de Llocs
de Treball amb la creació d’un nou lloc: el de Tècnic Especialista en màquines i
instal·lacions elèctriques, amb les següents condicions essencials i retribucions
específiques:
Grup C1
Complement destí 16
Complement específic:408,73€
Complement personal transitori: 1.077,07€
Aprovant, així mateix, la fitxa descriptiva del lloc de treball que figura a l’expedient i
l’annex.
Segon.- Modificar la plantilla del pressupost municipal 2014 per tal de crear, dins del
personal funcionari de serveis especials, el lloc del Tècnic Especialista en màquines i
instal·lacions elèctriques, Grup C1.
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. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Tal com recull la
sentència, el Sr. David Montells tenia una relació amb l’ajuntament des del 1983 fins al
2003 amb un contracte verbal. Per tant, una situació irregular pel que respecta a
l’Administració pública. Per tant, la indemnització ve provocada per la situació irregular
de tants anys. Per altra banda, l’informe de Secretaria reconeix que la sentència és

contradictòria ja que obliga a l’Ajuntament a recontractar-lo sense complir l’ingrés a
l’ocupació pública que s’ha de fer pels principis de mèrit, capacitat i publicitat. Tot això,
sense oblidar la prohibició de contractar nou personal als ens locals durant el 2014.
No obstant i al marge de tot el que hem explicat, i per si no n’hi hagués prou, la tasca
que desenvolupava aquesta persona era qüestionable. És per això, que tant des del
punt de vista legal, com també des del punt de vista ètic, no entenem el perquè del
readmetre’l.
El factor econòmic, en temps de crisi, cal contemplar-lo, però no pot, n’hi ha de ser
l’únic. Estem immersos en una altre crisi, més en boca de tots aquests dies. És la dels
valors, la que parla d’honestedat, la que parla, en definitiva, d’ètica i també, per què
no, de moral. Des de la CUP nacional, com òbviament, des de la CUP municipal,
aquests aspectes prevalen per davant de tot. És clar que no tots els partits l’han tingut
en compte suficientment. Però convidem a la resta de partits d’aquest consistori a fer
prevaldre certs valors com els citats al marge dels estrictament econòmics. Són
aquests precisament els que ens portaran a la regeneració global per aconseguir un
país nou, però sobretot, honest. I aquesta era una gran oportunitat per demostrar-ho.
Des de la CUP hi votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor i diu textualment:
“El nostre vot és favorable a la moció si bé des del grup municipal del Partit Popular
volem realitzar les següents puntualitzacions que expliquen el perquè del nostre
posicionament de vot:
La sentència dictada amb data 1 de juliol de 2014, per part del Jutjat Social núm. 2 de
Mataró, dins del procediment d’acomiadament núm. 538/2013 seguit a instàncies del
Sr. Montells contra aquest consistori estableix, i també sostenim, una clara relació
laboral entenent que concorren en aquest cas les notes d’alieneitat, dependència,
activitat remunerada de caràcter personal i voluntària, pel següent:
El demandant prestava serveis al present ajuntament des del mes d’abril de 1983.
El pagament es feia a través de facturació per una quantia bruta de 2014.99 euros.
S’incloïa dins del personal en el calendari de vacances i disposava de lloc de treball
assignat dins de l’edifici consistorial, claus i telèfon mòbil a càrrec d’aquest ajuntament,
correu propi i accés als sistemes de gestió de l’àrea on operava; es a dir, emprava
mitjans materials i les instal·lacions de l’Ajuntament. Posteriorment se li formalitza
contracte administratiu de serveis, essent rescindit 31 de maig de 2.013.
Està clar que estava inclòs dins de l’àmbit organitzatiu d’aquest ajuntament i que
precisament sí hem gaudit dels beneficis i fruits del seu treball durant tota la seva
relació amb aquest consistori.
No és que no es precisés el seu lloc de treball sinó que les seves tasques han estat
assumides per altres membres del personal d’aquest ajuntament. Per tant, existint una
relació laboral que sa senyoria ha entès acreditada, i les circumstàncies que concorren
a la materialització de l’acomiadament estem d’acord amb la seva fonamentació per
qualificar a aquest d’improcedent segons allò establert a l’article 55 de l’Estatut dels
treballadors: no queda, llavors, cap altre opció que la de o bé readmetre al treballador
o indemnitzar-lo.
Atesa la resolució, compartim l’estratègia processal adoptada pel lletrat del consistori,
mitjançant escrit de data 16 de juliol de 2.014, pel qual comunica al jutjat la decisió
d’aquest ajuntament de readmetre al demandant, així com allò acordat mitjançant
decret núm. 128/2014, de data 22 de juliol de 2.014, que en execució de sentència
ordena la readmissió i aprova l’autorització de despesa corresponent.
Parlem llavors de criteris purament econòmics que són els que exclusivament ens
porten a tenir aquest posicionament de vot:
cost indemnització per acomiadament improcedent: 84.634,20 euros.
cost readmissió: 11.878,35 euros.

Està clar que la situació econòmica de l’ajuntament porta a prendre la decisió més
eficient que en aquest cas radica en la readmissió del demandant, entenent que
correspon i que es tracta d’una decisió ajustada en dret. Per tant, en conseqüència el
nostre vot serà favorable.”
El Sr. Alcalde diu que la decisió del Govern s’ha pres desprès de mirar els diferents
escenaris i començarà a treballar amb les condicions que hi ha a l’expedient, això s’ha
comunicat al Jutge i al treballador i aquest farà el que hagi de fer, però l’Ajuntament
també ha fet el que havia de fer, crear aquesta plaça de tècnic i ara esperem resposta.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, les tinents d’alcalde N’Àngels Castillo i
Campos 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 i En Ramon Planas i
Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP; i quatre vots en contra dels regidor En Josep
Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na
Jèssica Flors i Travesa, del grup CUP.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint hores i cinquanta-vuit minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

