AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 15/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dotze de desembre de dos mil
tretze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Olivan i Mayoral, En Josep Manel
Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica
Flores i Travesa i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació,
Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde diu que avui és un dia històric perquè s’ha fixat la data de la consulta i
també diu que es retirarà el punt de control a GUSAM perquè la societat vol fer
algunes aportacions i, abans dels precs i preguntes, s’inclourà, per urgència la
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT EN
SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, que ha
estat tractada a la Junta de Portaveus.
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.
Esmenes presentades pel Sr. Alcalde, al punt 2 PROPOSTA D’APROVACIÓ
PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 I LA PLANTILLA ORGÀNICA,
pàg. 2, on diu:
“.../... com que les associacions contribueixen a dinamitzar l’economia del poble
s’augmenta en un 27% el capítol destinat a ajudes.”
Hauria de dir:
“La consignació per donar subvencions a les entitats del poble s’ha incrementat en un
100% respecte a l’exercici anterior, potenciant el foment cultural, social, esportiu i
comercial i de l’emprenedoria. Les associacions contribueixen a dinamitzar l’economia
del poble.”
En el mateix paràgraf, on diu:
“Diu que el capítol 1 és d’1.400 euros i suposa el 36% dels recursos ordinaris de tot el
pressupost.”
Hauria de dir:
“El total del Capítol 1 per a l’exercici 2014 és de 2.429.081,88 euros, la qual cosa
representa un 1,37% més que en l’exercici anterior. El total del Capítol 1 és el 34% del

conjunt del pressupost ordinari de l’ajuntament, mentre que en l’exercici 2013 el
Capítol 1 representava el 37% del total.”
I on diu:
“.../... que s’ha eliminat la plaça de gerent que suposa un estalvi de 77.000 euros.“
Hauria de dir:
“.../... que s’ha eliminat la plaça de gerent que suposa un estalvi d’uns 77.000 euros
comptant sou, seguretat social i productivitat.”
Així mateix s’accepten les esmenes presentades pel regidor Sr. Jiménez següents:
A la pàg. 20, punt 2, PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2014 I LA PLANTILLA ORGÀNICA, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que sí que li va preguntar si tenia dubtes a la Comissió
informativa, però allà només tenien un full d’excel amb les partides i el pressupost l’han
tingut desprès; a més, les preguntes es poden presentar al ple posteriorment si ara no
les pot respondre. Respecte a l’escola bressol, al setembre hi havia una moció de
censura i el Govern actual és el que havia de fer la comissió.
Respecte al que diuen sobre les despeses protocol·làries, malgrat haver eliminat
aquestes, si ara es suma, ara hi haurà més despeses.
Respon al regidor Sr. Molons que si no li van agrair la reducció pressupostària del
2010 al 2011, ho fa ara, però diu que el deute era molt important, i per suposat que
agraeix que fes la reducció, però en quan el romanent positiu que diu que era d’un
milió d’euros, recorda que ells ho han fet d’un 1.900.000 euros, però diners efectius,
no hi havia i això és el que compte. Diu que també és cert que es van posar a
disposició dels ajuntaments unes eines per donar solució a com estaven els
ajuntaments i es va fer l’ICO. Finalment diu a la regidora Sra. Castillo que això que ha
comentat sobre la subvenció, aquestes coses passen perquè les han patit, i no té
dubtes que les corregiran.”
Hauria de dir:
“El regidor Sr. Jiménez respon al regidor Sr. Molons que si no li van agrair la reducció
pressupostària del 2010 al 2011, ho fa ara, però diu que el deute era molt important, i
per suposat que agraeix que fes la reducció, però en quan el romanent positiu que diu
que era d’un milió d’euros, recorda que ells ho han fet d’1.900.000 euros, però diners
efectius, no hi havia i això és el que compte. Diu que també és cert que es van posar a
disposició dels ajuntaments unes eines per donar solució a com estaven els
ajuntaments i es va fer l’ICO. Finalment diu a la regidora Sra. Castillo que això que ha
comentat sobre la subvenció, aquestes coses passen perquè les han patit, i no té
dubtes que les corregiran.
Bé, algunes coses li comentaré al Sr. Sánchez, ell va preguntar si teníem algun dubte
a la Comissió Informativa. A la Comissió informativa vam rebre una documentació, un
full Excel, en el que només hi havia les partides i la vam rebre tres dies abans, per
tant, després, hem tingut força més temps per analitzar amb detall totes les partides
del pressupost. Diu que està obert a parlar amb tothom, també hauria d'estar obert a
què li facin preguntes en el Ple i poder-les contestar, com seria normal, i no s'amoïni,
allò que no pugui respondre avui ho podem tramitar en format de preguntes en els
Plens, perquè tothom pugui ser-ne conscient i pugui saber-ho.
La Comissió de seguiment de l'escola bressol? Home, quan l'escola bressol va
començar a funcionar, que va ser a principis de setembre, estàvem en un procés de
moció de censura, i els que se n'assabenten que hi ha una reducció de la subvenció
que dóna la Generalitat per l'escola bressol són vostès, per tant són vostès qui haurien
hagut de fer aquesta comissió de seguiment.
Bé, escolti’m, la partida que vostè diu que era pel gerent i una persona que vostès
diuen que era protocol·lària, malgrat això, amb aquestes partides, implicava que les
despeses del capítol 1 eren inferiors a la que ara vostès tenen, però si vostès, a més a

més, aquest increment que fan a les dietes, l'afegeixen al capítol 1 les sumessin,
encara l'increment seria molt més gran. Per tant, la gestió en la partida global de
despeses de personal era més eficient.
Al Sr. Molons li diré que si no li vaig agrair prou la reducció del deute que van fer de
l'any 2010 respecte al del 2009, li agraeixo. I li agraeixo públicament. Però això també
em fa pensar quin era el deute que hi havia al 2009? Perquè nosaltres vam trobar un
deute molt alt, i és un deute que el vam haver de gestionar nosaltres conjuntament,
però era el deute que era. Segur que van fer un esforç molt important per reduir el
deute del 2009 cap al 2010, i li agraeixo enormement, i li agraeixo, i si li haig de tornar
a dir li tornaré a dir, li agraeixo, i li agraeixo sincerament, sincerament, sense cap mena
de problema i sense cap dubte. Però també (nosaltres) ens vam trobar un deute molt
alt. Els romanents positius, que vostè diu que van tancar a l'any 2010 amb 1.000.000
d'euros, nosaltres els romanents positius amb que vam tancar el 2012 ha estat
d'1.900.000 euros, però en canvi diners efectius només hi havia 180.000. Per tant, els
romanents positius no deixen de ser una operació comptable, una dada comptable,
que a vegades no reflecteix els diners que realment tens a la butxaca, sinó que
reflecteix els diners que et deu molta gent però que tu no acabes de tenir.
I és veritat que es van posar una sèrie d'instruments a favor dels ajuntaments per mirar
d'intentar de resoldre una mica la situació caòtica que tenien els ajuntaments a l'any
2011, que encara dificultava més tota la situació que teníem, perquè al cap i la fi, els
324.000 euros que va avançar la Diputació eren per pagar factures que devia la
Generalitat i el crèdit ICO que va fer l'Estat nosaltres només ens hi vam acollir en
190.000 perquè ja havíem fet un gran esforç per pagar factures.
I respecte a la regidora del PSC, dir-li que m'ho crec que és un error, m'ho crec
perfectament perquè jo sé que aquestes coses passen, i ho sé perquè les he patit com
tots nosaltres. Per tant, ens creiem que és un error i que hi ha una mala transcripció i
que es corregirà. Doncs bé, quan la corregeixin tindrem la nova informació.”
A la mateixa pàg. 21, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que no ho trobaven al pressupost, però si diuen que estan
treballant, està bé, i que només volia assenyalar això.”
Hauria de dir:
“El regidor Sr. Jiménez diu que serà molt breu. Hem dit en la nostra intervenció que no
ho trobàvem, que no ho trobàvem en el pressupost, en el pressupost! Si vostè diu que
hi estan treballant i que ho faran properament i que hi haurà una modificació de crèdits
i que això hi apareixerà, doncs cap problema. Només era això.”
També a la mateixa pàg. 21, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez, per al·lusions, diu que aquesta resposta l’han citat amb nom i
cognom però la seva intervenció l’ha fet a nom de tota la CUP i que considera que
l’està provocant per tal que surti de to i que aquesta és l’actitud normal de l’Alcalde i
diu que ell, en dos anys d’alcalde, va fer més de 500 reunions i això ho feien tots; en
quant al tema de les dietes, els diners no es donaven als polítics, sinó als tècnics que
han de fer la feina i poden dir que han malgastat, però la gestió econòmica està allà i
la persona que van agafar no vol dir que fos una persona que no fes més que protocol,
sinó que feia moltes altres feines a l’Ajuntament.”
Hauria de dir:
“El regidor Sr. Jiménez, per al·lusions demana la paraula ja que se l'ha citat pel
cognom unes tres o quatre vegades.
El Sr. Alcalde li contesta que li deixa parlar, però que no s'estengui massa.
El regidor Sr. Jiménez diu: 'no, no, no m'estendré massa, però com que m'ha al·ludit
directament i com que m'ha al·ludit amb noms i cognoms crec que puc tenir aquesta
intervenció.
Bé, aquesta resposta que vostè ha anat fent, en la que sempre m'ha anat citant a mi,

amb nom i cognom, jo la intervenció que he fet, l'he fet en nom de la CUP. De tot el
grup de la CUP. No l'he fet a títol personal, ni a títol individual. L'he fet en nom dels
nostre grup. Per tant, quan vostè em cita de forma personal s'equivoca i no deixa de
ser aquesta actitud de provocació constant que ja hem vist varies vegades, aquí, en
aquest Ple. En el que intenta anar dient i anar provocant per intentar que algú altre
acabi dient alguna cosa que surti de to i aquestes coses que acaba fent vostè i que és
molt habitual també en vostè i que és la seva actitud, també, habitual i normal d'actuar
per la vida.
Bé, vostès diuen que ens aquests 80 dies ha fet no sé quantes visites. En els dos anys
que jo vaig estar d'alcalde vaig fer més de 500 reunions. Per tant, aquesta proximitat i
aquest contacte directe amb la ciutadania el teníem tots. No és cap mèrit, no és cap
mèrit. És una cosa normal i habitual.
I respecte dels sous que vostès diuen que ja han estalviat aquests 23.000 euros.
Nosaltres tenim, teníem i tenim, una idea molt clara, nosaltres els diners no els donem
als polítics, els donem als tècnics perquè pensem que qui ha de fer la feina són els
tècnics no els polítics. Vostès diran moltes coses de què hem gastat molt i que hem
despilfarrat molts diners quan tot això és mentida i tothom ho sap. Tothom ho sap que
és mentida perquè, justament la gestió econòmica ha estat responsable i ben feta i
vostès agafen el rave per les fulles, perquè al cap i la fi, aquesta persona que vam
agafar com a servei extern, que és el mateix problema que es troben vostès amb el
tema de les normatives que vénen de l'Estat espanyol, era una persona que substituïa
a un treballador, una persona que substituïa a un treballador de l'ajuntament i que
representava una reducció de costos."
El Sr. Alcalde interromp la intervenció per demanar que sintetitzi.
El regidor Sr. Jiménez constata que està sintetitzant i diu: 'i el fet que tingués un correu
electrònic amb una adreça que digués "protocol", no vol dir que fos una persona que
es dediques a fer només de protocol, sinó que feia moltes altres coses a dins de
l'ajuntament. D'acord?'
A continuació, on diu:
“El Sr. Alcalde diu que si ha entès la seva intervenció com una provocació ho sent
molt, només es tracta explicar la realitat des d’un altre punt de vista i afortunadament
les coses queden enregistrades i en un ple es diu que l’Alcalde es gasta 4.000,00
euros en mobles i cortines i desprès l’antic Alcalde demana per instància que s’ensenyi
aquesta factura.”
Hauria de dir:
“El Sr. Alcalde diu que si ha entès la seva intervenció com una provocació ho sent
molt, només es tracta explicar la realitat des d’un altre punt de vista i afortunadament
les coses queden enregistrades i en un ple es diu que l’Alcalde es gasta 4.900,00
euros en mobles i cortines d'alcaldia del primer pis i desprès el senyor que abans
ocupava aquest lloc demana per instància que li ensenyin els papers que ell mateix va
signar.”
I, finalment, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez demana la paraula per al·lusions, el Sr. Alcalde diu que es
passa a votació i el regidor Sr. Jiménez diu que no el deixa intervenir.”
Hauria de dir:
“El regidor Sr. Jiménez demana la paraula per al·lusions. El Sr. Alcalde diu que el
debat ja es farà en el debat i diu que es passa a votació i el regidor Sr. Jiménez diu
que no el deixa intervenir, malgrat haver fet una al·lusió directa.”

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA DEL CONTRACTE
PROGRAMA REGULADOR DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
DEIXALLERIA A GUSAM SA.
El Sr. Alcalde diu que té l’objectiu de racionalitzar la deixalleria per fer-la més eficient.
A l’encàrrec inicial hi havia dues persones, una a jornada completa i l’altra a jornada
reduïda i en la Comissió, formada amb els 3 municipis, ja es va informar que això es
modificaria. Aquest tema ha seguit la seva tramitació administrativa i, a més, es
contracta una assegurança pel contingut. En l’expedient hi ha els informes i queda clar
que això no suposa un major cost. A continuació, llegeix la proposta:
“Els Plens dels Ajuntaments d’Arenys de Mar en data 16/05/2012 i Sant Iscle de
Vallalta 29/05/2012, van delegar la competència de gestió del servei de deixalleria en
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i la mateixa es va articular a través d’un conveni en el
qual quedaven detallades les condicions d’aquesta delegació.
Des del 30/08/12, l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA realitza la gestió
del servei de deixalleria dels municipis d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle
de Vallalta en les condicions que figuren en el contracte programa de l’encàrrec de
gestió aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Al punt 4 sobre Personal de l’Annex de condicions tècniques de l’encàrrec de gestió
del servei de deixalleria d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta a
GUSAM, s’estableix que l’estructura de la plantilla estarà formada per 2 persones en
total, i d’aquestes, una amb una dedicació plena i una altra, amb una dedicació parcial.
Considerant que, desprès dels últims canvis en l’empresa GUSAM SA, per a l’òptim
funcionament de la deixalleria, es requereix de l’ampliació de la dedicació del personal
actual, tal i com es va aprovar per la Comissió de seguiment del servei en la reunió de
15/10/13. Tenint en compte que en la mateixa reunió de la Comissió de seguiment, es
va constatar que no hi havia assegurança del contingut de la deixalleria.
Vist els escrits presentats per l’empresa municipal GUSAM SA, en data 18 i 19 de
novembre de 2013, posant de relleu aquests temes i explicant que els canvis no
suposen un augment de la consignació pressupostària acordada inicialment pels tres
Ajuntaments.
Vistos els informe emesos per la Secretaria sobre el procediment i la competència i el de
la Intervenció al respecte de les dades econòmiques.
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de l’encàrrec de prestació del servei de deixalleria acordat
en data 14/06/12 i subscrit el 29/08/2012 entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i GUSAM
SA en els termes següents:
- Punt 4, sobre el Personal de l’Annex de condicions tècniques de l’encàrrec de gestió
del servei de deixalleria d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta a la
Societat Anònima Municipal GUSAM, que quedarà redactat de la següent manera:
“l’estructura de la plantilla de la deixalleria estarà formada per 2 persones en
total, amb una dedicació plena”.
- Clàusula 11 del contracte programa regulador de l’encàrrec de gestió a GUSAM SA,
de forma que s’inclogui dins les obligacions de l’empresa un altre punt: “o) contractar
una assegurança del contingut del l’edifici de la deixalleria en el qual es presta el
servei.
Segon.- Aprovar la minuta de l’addenda del contracte programa que obra a l’expedient.

Tercer.- Donar publicitat del present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament en compliment del que determina l’Art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a formalitzar els documents que siguin necessaris
per a l’execució d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord a GUSAM i als ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle
de Vallalta als efectes oportuns.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Es proposa
modificar la jornada laboral d’un dels treballadors de la deixalleria passant d’una
dedicació parcial a una plena.
Aquest fet ve donat per la reorganització que s’està fent del servei degut a
l’acomiadament “objectiu”, segons diu l’informe de GUSAM, del tècnic que fins ara en
realitzava el seguiment.
El mateix informe també diu que en la sessió extraordinària i urgent del Consell
d’Administració de GUSAM, del passat 3 d’octubre de 2013, es va acordar per
unanimitat aquest acomiadament. Ara sabem que els dos representants de la CUP en
aquest Consell van votar-hi a favor perquè se’ls va vendre que hi havia tres gerents i
que això no podia ser. Cosa que no és certa, ja que el Sr. Colomer no estava
contractat a GUSAM com a gerent sinó com a tècnic de Mediambient. És per això que
els representants de la CUP en el següent Consell van rectificar el seu vot, tal i com
recollirà l’acta. L’acomiadament va ser improcedent; com el president del Consell
d’Administració de GUSAM reconeix en l’acte de conciliació realitzat el passat 26 de
novembre.
Durant aquest 2013, la tasca que feia el tècnic Sr. Colomer a la deixalleria, amb
dedicació d’un 20% de la seva jornada laboral, s’ha de continuar fent. De fet, existia
pressupost a GUSAM perquè continués fent les tasques de coordinació del servei
d’enllumenat, la finalització del procés participatiu, i la realització dels estudis de
viabilitat de la neteja de la via pública, esporga i jardineria, fins a 31 de desembre de
2013.
No s’havia fet cap desencomana dels estudis abans d’anunciar al Sr. Colomer que un
dels punts del nou pacte de Govern era el seu acomiadament per ser militant de la
CUP, i haver estat proposat com a gerent de l’ALOC amb els vots favorables de dos
dels tres partits que formen l’actual Govern, enlloc de considerar el seu perfil
professional (motiu pel qual se’l va contractar a GUSAM) i els resultats que havia ofert
a la municipalitat. Tasca professional que se li reconeixia.
Per tant, no se l’acomiada perquè la seva tasca s’hagi acabat, ni perquè la fes
malament, tot el contrari, va demostrar fer-la amb la màxima eficiència que va portar a
uns beneficis per al municipi de:
• Detectar irregularitats econòmiques i laborals en la gestió de Cavall de Cartró
en l'escola bressol.
• Detectar irregularitats contractuals en la prestació del servei de neteja dels
edificis públics de Neteges Vidreres, on obtenien un marge de benefici del 21%
pel fet de tenir contractada una persona menys que les que tenien obligació per
volums mínims de feines.
• Detectar incompliments legals en la gestió de SECE del manteniment de
l'enllumenat.
• Detectar mala praxis dels serveis d'enginyeria municipal que des del 2002 no
havien fet cap informe alertant del mal estat de les instal·lacions d'enllumenat
municipal.
• Plantejar una racionalització logística del servei de recollida de residus que
passaria de 5 agents a només 1 reduint significativament els costos.
• Un estalvi del 29% en el cost de gestió de la deixalleria respecte la proposta del
Consell Comarcal.
• Un estalvi del 21% en el cost de la neteja dels edificis públics per l'encomana

del servei a GUSAM sense estar subjecte a IVA.
• El plantejament d’un innovador model pedagògic en l’Escola Bressol que li ha
permès enguany, ser considerada la millor escola bressol de Catalunya.
• La realització del procés de participació per a la millora del servei de recollida
de residus que va permetre establir una estructura de taxa més econòmica que
l'aprovada recentment, que incentivava el reciclatge. Una taxa que tenia el
suport del sector comercial i industrial.
• La creació d'un equip de professionals competents, amb la direcció tècnica d'un
enginyer especialista en enllumenat públic i dos lampistes amb les
acreditacions legals corresponents, capaços de corregir el mal estat de la xarxa
d'enllumenat públic municipal a un cost, com a mínim, un 25% inferior al
obtingut en contractacions a empreses privades.
• La confecció i formació de l'equip humà de la deixalleria, que tants bons
resultats ha donat en el primer any i mig de gestió de la deixalleria.
• En definitiva, explorar les vies per prestar els serveis públics amb els menors
costos possibles i majors garanties de qualitat de servei.
El seu acomiadament significa perdre qualitat en el servei de deixalleria perquè es
perd un tècnic qualificat al capdavant del servei; significa haver de repartir la seva
feina entre la plantilla de la deixalleria, augmentant-ne les jornades laborals i els costos
per l’ajuntament. De fet, en l’informe d’Intervenció hi diu que aquest canvi significa un
augment de la partida de personal de 1.023,69€. Un increment de cost que podrà ser
absorbit per la deixalleria ja que l’ajust del pressupost per poder encaixar aquest canvi
va ser elaborat pel mateix Sr. Colomer abans que se l’acomiadés.
Des de la CUP estem molt decebuts per aquest canvi.
En l’informe de providència d’alcaldia s’hi diu que “després dels últims canvis a
GUSAM per a l’òptim funcionament de la deixalleria, es requereix de l’ampliació de la
dedicació del personal actual”.
Els canvis no són per un funcionament millor, sinó que són per substituir la feina que hi
feia un tècnic qualificat que ara no hi és perquè se l’ha acomiadat improcedentment. I
el que proposen és ampliar la jornada d’un treballador de la deixalleria perquè faci les
feines d’aquest tècnic. Un treballador que no té els coneixements que tenia l'anterior
tècnic.
Per tot això, la CUP hi votarà en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest cas pregunten si millorarà
el servei i que el temps ho dirà, s’abstindrà a l’espera de resultats.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, explica que el que diu del Consell
d’Administració és molt inconcret i no s’ajusta al que va passar, que no es van canviar els
vots, perquè això no es pot fer i el representant de la CUP, mlagrat que en un Ple aquest
grup va dir que no tenien representants, i resulta que ara en tenen dos; no va poder
assistir i va delegar el vot i es va mantenir en la votació i en tindran coneixement quan
s’aprovi l’acta.
Respecte al tema del Sr. Jordi Colomer, i ho repeteix ja que vostès han dit el nom,
malgrat que creu que s’ha de ser curós en un poble petit, a vostès no li sembla
malament dir-los i no els hi fa res; també podien haver dit menys coses, han dit que ara
és mes car i sí ho és, però perquè no estava comptada la feina de la gerent i
l’administrativa, només el personal directe. Segurament el proper any tot això canviarà
perquè avui s’ha detectat un error pressupostari i consideren que a la llarga no serà més
barat. Actualment es tracta, simplement, d’un ajustament i respecta la seva postura, però
s’ha canviat la perspectiva, ja no hi haurà ALOC i es treu el cost d’un tècnic.
La regidora Sra. Vázquez diu que ha dit que van rectificar el vot, no canviar-lo; a més, en
la intervenció no es referia al sou del gerent, ja que només el 20% estava destinat a la
deixalleria i considera que s’ha perdut qualitat en el servei, i que el tècnic pot cometre
errors.

El regidor Sr. Molons diu que no adjudicava l’error al tècnic, perquè no va ser l’únic que
va participar en els números.
El Sr. Alcalde diu que el punt tracta la tramitació de canvi de jornada i la contractació
d’una assegurança i hi ha hagut un debat sobre els objectius del govern, la CUP tenia
l’objectiu de crear l’ALOC i ara l’actual Govern no vol fer-ho. La regidora Sra Vazquez ha
comentat que el debat no era sobre gerent, però també ha parlat de gerent i, en tot cas,
els convida a fer un debat sobre serveis i a tractar de les incidències existents.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP i quatre vots en contra dels regidors En Josep
Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na
Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
3. PROPOSTA DE DELEGACIÓ EN EL CONSELL COMARCAL DE LA
COMPETÈNCIA SOBRE CONTRACTACIÓ DE MOBILITAT INTERNACIONAL
DE JOVES.
La regidora delegada de Joventut, Sra. Carreras, diu que el 18 d’abril ja va aprovar
aquesta delegació al Consell Comarcal i que acaba el 31 de desembre, i degut a què
hi ha hagut molts joves que s’hi han interessat, es proposa renovar la delegació. A
continuació llegeix la proposta:
“Vista la proposta plantejada per 17 ajuntaments del Maresme, entre ells el d’Arenys
de Munt, de disposar d’un servei especialitzat d’assessoria en mobilitat internacional
per a joves, amb l’objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i
equipaments juvenils posen a l’abast dels joves per tal de facilitar que aquests puguin
accedir a noves oportunitats que els permetin millorar la seva experiència vital.
Vista la proposta de la Regidora de Joventut per tal que s’aprovi la delegació de la
competència en el Consell Comarcal.
Vist que des del Consell Comarcal del Maresme s’assumeix la funció de fer la gestió
de la contractació del servei de forma agregada (conjunta), per tal d’aconseguir un
estalvi, tant a nivell econòmic com en tot el procediment de la contractació, així com la
prestació d’un servei amb uns mateixos criteris d’intervenció en tot el territori.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 18/04/13, ja va delegar la competència en
aquesta matèria fins el 31/12/13.
Vist que segons l’art. 25.1. b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i els articles 9 i
15 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú; així com 116, de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable.
Vist l’informe favorable de Secretaria núm. 31/13 i el d’Intervenció respecte de la
consignació pressupostària.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar una nova delegació de competències al Consell Comarcal per a la
gestió de la contractació del Servei d’Assessorament en Mobilitat Internacional, així
com l’aprovació del conveni que forma part de l’expedient a tots els efectes, el qual
tindrà vigència durant l’any 2014.

Segon.- Autoritzar una despesa màxima de 352,45€ per al desenvolupament del
projecte, a càrrec de l’aplicació 2014 330 337 22606 del pressupost municipal 2014.
Tercer.- Notificar els acords presos al Consell Comarcal i a Intervenció Municipal pel
seu coneixement i als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP donem
total suport al fet de propiciar assessorament i ajuda, facilitar informació, orientació i
acompanyament als joves en qüestions de mobilitat internacional i participació en
projectes europeus de joventut i educació. De fet ja hi donàvem suport quan
governàvem.
Votarem a favor bo i que no entenem com havent estat tan escrupolosos amb les
formes quan nosaltres governàvem, ara vostès facin referència a un informe
d’Intervenció que no apareix en la documentació.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi estan d’acord i que hi votaran a
favor.
La regidora Sra. Carreras diu que l’informe d’intervenció està a l’expedient i l’ensenya
a tots als regidors.
El regidor Sr. Galceran diu que no els ha arribat en la documentació que han tingut a la
seva disposició.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors
que formen el Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ
D’EXERCICIS TANCATS.

DE

BAIXA

DE

DRETS

RECONEGUTS

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que aquests saldos vénen d’ingressos
recaptats però que no s’han vinculat correctament al dret reconegut per duplicitat en la
comptabilitat, altres són prescrits que pugen més de 12.000 euros, altres són per
errors comptables i pugen en més de 143.000 euros i altres són prescripcions de
diverses partides. A continuació llegeix la proposta:
“Vist l’informe del Tresorer emès en data 5 de desembre de 2013, relatiu a saldos
pendents de cobrament de drets reconeguts, drets en exercicis anteriors integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, susceptibles de ser donats de baixa de la
comptabilitat, per un import que s’eleva a 157.774,87 €, segons el detall que s’annexa
a l’expedient.
Vista la proposta del regidor d’Economia de la mateixa data i l’informe d’Intervenció
74/13, i amb la finalitat de donar compliment al principi comptable d’imatge fidel
segons el qual, la comptabilitat i els estats financers que es deriven de la mateixa han
d’expressar el resultat de la gestió econòmica així com l’adequada realitat patrimonial.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient col·lectiu de Baixa de Drets reconeguts pendents de
cobrament, procedents d’exercicis tancats, per un import que s’eleva a 157.774,87 €,
segons el detall que s’adjunta com ANNEX.

TIPOLOGIA I - INGRESSOS NO VINCULATS DEL SEU DRET RECONEGUT
N. Operació (RD)

Saldo
existent

Exercici

Partida

Concepte tributari

120030000870

71,90 €

2003 23 31001 TAXA OBRA MAJOR- EXP. 59/03

120040000221

4.800,00 €

2004 23 11400 PLUSVÀLUA EXP. 73/04

120050001888

5.855,81 €

2005 20 46102

SUBVENCIO 2004 - PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA , CONVOCATORIA MAMH/1529/2004

120060004707

607,00 €

2006 20 45082

SUBVENCIO 2005 - EXP. 80.047/00. REDACCIO DEL MAPA
D'INSTAL·ACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS (MIEM)

120070000718

1.235,82 €

2007 20 45082

CONVENI PER EXECUCIO DE PROGRAMES I TREBALLS EN
BENEFICI DE LA COMUNITAT

Baixa del saldo
71,90 €
4.800,00 €
5.855,81 €
607,00 €
1.235,82 €
12.570,53 €

TIPOLOGIA II - ERRORS COMPTABLES
N. Operació (RD)

Saldo
existent

120021000232

12.489,59 €

120021000236

43.057,19 €

120070000562

204,71 €

120080001326

0,12 €

120000000794

14.352,73

120000000795

65.422,04

120090000836

911,39 €

120050001340

6.306,17 €

120080002878

783,40 €

Exercici

Orgànica

Concepte tributari

Pendent de cobrament 01/01/2000-GENERALITAT DE
CATALUNYA
Pendent de cobrament 01/01/2000-GENERALITAT DE
1999 20 75081
CATALUNYA
1999 23 45101

2007 20 46102

SUBVENCIO 2007 - VIGILANCIA DEL PARC MONTMEGRE
CORREDOR

SUBVENCIO 2008 - PLANS D'OCUPACIO EXP.
2008 25 45082 2008Y1E340199 : /01 (6.055,77 SUPORT BRIGADA) , /02
(3.050,31 VIGILANCIA PARCS)
2000 23 45100

SUBVENCIO GENERALITAT LIQUIDACIO 2000

2000 23 45100

FONS DE COOPERACIO 2000
SUBVENCIO 2009 - CONVENI PEL MANTENIMENT DEL
2009 17 45100
CONSULTORI MUNICIPAL
SUBVENCIO 2005 - TALLER OCUPACIONAL FORESTAL
2005 25 45081
""VALL DE SUBIRANS"", 2n SEMESTRE
2008 20 31101 TAXA PEL SERVEI DE MERCAT

Baixa del saldo
12.489,59 €
43.057,19 €
204,71 €

0,12 €
14.352,73 €
65.422,04 €
911,39 €
6.306,17 €
783,40 €
143.527,34 €

TIPOLOGIA III - SALDOS PRESCRITS
N. Operació (RD)
120020001189
120100003703

Saldo
existent
1.670,00
7,00

Exercici

Orgànica

Concepte tributari

2002

20 46102

SUBVENCIO 2002 PER ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU
I SETMANA DE L'ESPORT

2010

23 31001 CERTIFICATS I FOTOCÒPIES

total

Baixa del saldo
1.670,00 €
7,00 €
1.677,00 €

157.774,87 €

Segon.- Que pels serveis d’Intervenció i Tresoreria municipal es procedeixi a donar de
baixa en els comptes comptables els imports cancel·lats.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que al ser un punt administratiu, hi
votaran a favor.
El regidor Sr. Jiménez en nom del grup CUP, diu textualment: “Estem davant d’una
qüestió purament tècnica, la de donar de baixa drets reconeguts, d’exercicis tancats,
que es preveu, per part del Govern, que no es cobraran i dels quals ja s’ha anat fent
una dotació al final de cada exercici, a partir d’uns criteris prèviament establerts per la
Sindicatura de Comptes. Segons aquests criteris tots els drets de dubtós cobrament
anteriors al 2008 s’haurien de donar de baixa.
Tot i així, estem davant d’una qüestió delicada, atès que estem gestionant diners
públics, o sigui de tots els arenyencs, i donar-los de baixa definitivament implica,

gairebé, renunciar a un possible cobrament futur d’aquests drets. I diem “gairebé”
perquè, en el moment que es detectés que poden ser cobrats, es poden tornar a donar
d’alta com a drets reconeguts cobrables. Tot i que el procés es força complexa, tant
que no s’acostuma a fer mai.
És per aquest motiu, i en funció que són uns diners de tots, que els responsables de
gestionar aquests diners públics, o sigui l’actual Govern, ha de tenir la total seguretat
que aquests drets són realment incobrables i que s’han fet totes les gestiones
necessàries i imprescindibles per determinar que realment no es podran cobrar de cap
de les maneres, d’aquells que ens els deuen.
També hem de dir que, segons l’informe de Tresoreria, a aquest informe se li
adjuntava un document annex en el que s'incloïen tots els documents que justificaven
cadascuna de les baixes proposades.
Doncs, aquest annex no l’hem rebut. No hem pogut tenir-hi accés.
Estem parlant de 157.774,87 euros, que trobem que és una xifra considerable, de la
qual no hem pogut comprovar, o veure l’argumentació, per la qual se’ls vol donar de
baixa, ni les gestions realitzades per poder comprovar que s’han esgotat tots els
camins per cobrar aquests drets.
Per altra banda, també se’ns podia haver convocat a alguna reunió per informar
d’aquesta decisió. No només donar-nos una mínima, mínima, informació en la
Comissió Informativa. Pensem que és una decisió important de la qual hauríem de ser
coneixedors tots els grups municipals abans d’haver-la portada a Ple.
Però, bé, ja comença a ser normal que als expedients que van a Ple faltin documents
o que no s’informi adequadament als diferents grups municipal de les decisions que
s’han pres, ni que és el que les ha motivat.
És una qüestió de formes. Els que sempre es queixaven de les formes són els que
més les incompleixen.
I, com que no hem pogut tenir accés al document annex de les justificacions de cada
una de les baixes proposades, ni se’ns ha donat cap explicació, hi ha algunes baixes
de les quals tenim dubtes, i que se’ns diu que es tracta d'errors comptables. Aquestes
baixes són:
12.489,59 € Pendent de cobrament 01/01/2000 GENERALITAT DE CATALUNYA
43.057,19 € Pendent de cobrament 01/01/2000 GENERALITAT DE CATALUNYA
14.352,73 € SUBVENCIÓ GENERALITAT LIQUIDACIÓ 2000
65.422,04 € FONS DE COOPERACIÓ 2000
Això fa un total de 135.321,55 euros que haurien de venir de la Generalitat i que,
segons se’ns diu, estem parlant d’errors comptables. O sigui, que es van
comptabilitzar malament unes partides que ens havien de pagar des de la Generalitat.
Com que no hem pogut tenir accés a la documentació, seria interessant saber de qui
ha estat l’error comptable, si de l’Ajuntament d’Arenys de Munt o si de la Generalitat de
Catalunya. I també seria interessant saber de quin error estem parlant. Ens costa
creure que o la Generalitat o l’Ajuntament hagin comptabilitzat malament unes partides
tant importants, més quan les comptabilitats de les administracions públiques són molt
estrictes i rigoroses.
I aquí també vull recordar que quan nosaltres érem al Govern, vam donar instruccions
per esgotar totes les vies per cobrar aquestes partides. Perquè, aquests diners, són
molts diners.
Tot i tractar-se d’una qüestió tècnica i que ja existeix una dotació prevista per aquests
drets reconeguts incobrables i que també es tracta de donar una imatge fidel dels
comptes de l’ajuntament, nosaltres no podrem votar a favor perquè no hem tingut
accés a una informació que nosaltres considerem important per poder fiscalitzar la
tasca que està fent aquest Govern, ni se’ns ha donat cap explicació prèvia, sobre
aquest tema, als grups municipals que estem a l’oposició. Bé, parlem per nosaltres, no
sabem si al PP se l’ha informat adequadament.”
El regidor Sr. Planas diu que aquest arxiu que es parla no l’ha trobat, però ell va tenir
una reunió i van estar parlant sobre aquet tema i li van aclarir dubtes.

El regidor Sánchez agraeix al Sr. Planas la seva intervenció i explica que qualsevol pot
passar per l’Ajuntament i que està a la seva disposició i la documentació estava al
despatx de Secretaria, i cada any es farà la neteja de saldos que distorsionen la bona
imatge de la comptabilitat.
El regidor Sr. Jiménez diu que si hi ha hagut una reunió, se’ls hi podia haver dit a ells,
les reunions no s’han de demanar des de l’oposició, es poden convocar des del
Govern per a informar i de fet no ha estat així, perquè si els haguessin convidat, hi
haguessin anat i hi haguessin votat a favor.
El regidor Sr. Sánchez diu que quan s’ofereix a parlar, és que les portes estan obertes
i cada persona pot entrar i parlar de qualsevol cosa el dia que vulgui i a la hora que
vulgui.
El regidor Sr. Jiménez diu que el tema de la informació es bidireccional i que se’ls pot
convocar i que no esperin que vagin darrere d’ell, sinó que convoqui i informi del tema.
El Sr. Alcalde diu que tothom ho sap, en la Comissió Informativa es va parlar d’aquest
tema en l’ordre del dia.
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 Fèlix Oliván i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i
PP; i quatre vots en contra dels regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup
CUP.
5. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP CUP: PAÏSOS CATALANS, NACIÓ
COMPLETA.
La regidora Sra. Flores llegeix el text següent:
“Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se dels i de les catalanes ha estat
una constant. La resistència política en el marc de les dues dictadures i dels règims
monàrquics són també exponents d’aquesta voluntat que es perllonga en el temps. En
l’actual monarquia parlamentària espanyola, el poble català fou condemnat. El text
constitucional negava el poble català com a subjecte polític i el fragmentava en
diverses Comunitats Autònomes, prohibint expressament la federació dels territoris
que configuren els Països Catalans.
La reforma pactada amb el franquisme va representar l’inici d’un combat desigual per
la llibertat nacional contra qui va acceptar, de grat o per força, un nou Decret de Nova
Planta ―la Constitución Española, amb els seus respectius estatuts d’autonomia―
que donava carta de naturalesa a l’esquarterament dels Països Catalans i a la
submissió dels drets nacionals i socials al poder judicial i militar espanyols com a
garants del manteniment del nou ordre. Aquest entramat institucional espanyol ha
possibilitat també una espoliació econòmica continuada dels Països Catalans, que ha
afectat negativament les classes populars.
Tot i això, els Països Catalans segueixen existint com a realitat nacional i com a
projecte polític avui. Uns països diversos i plurals. Una nació que es mostra, 350 anys
després, com una realitat tossuda, en què llengua, territori, cultura popular i economia,
entre altres factors, no deixen de mostrar i actualitzar un fet nacional viu. Avui, la lluita
per la llengua i per un espai comunicatiu comú, així com la força i el potencial de les
expressions de la cultura popular arreu de la nació, algunes mobilitzacions en defensa
del territori i dels drets socials, alhora que la visualització d’un àmbit mediterrani i la

mateixa dinàmica econòmica, són fenòmens que demostren diàriament la vitalitat d’un
procés de construcció nacional compartit. El moviment de les escoles en valencià, les
protestes contra les polítiques espanyolistes a les Illes o les consultes populars per la
independència són exemples de processos polítics que ho fan evident.
Davant aquesta situació de dispersió de les administracions nacionals, fa anys que
diverses institucions estan treballant en iniciatives per construir espais socials i polítics
de vertader abast nacional. En aquest sentit, els municipis, com a institucions properes
a la ciutadania, poden i han de jugar un paper cabdal per a la vertebració del conjunt
del país. Els ajuntaments doncs poden ser actors claus com a primera eina de
construcció d’institucions plenament nacionals. Encara més en aquests moments en
què una part de la nació sembla caminar cap a la celebració d’una consulta sobre la
seva voluntat de pertinença o no a l’Estat espanyol. Cal aprofitar aquesta situació com
una oportunitat per estrènyer la col·laboració entre tots els ciutadans i ciutadanes dels
Països Catalans.
Els intents d’encaix del nostre poble dins dels estats espanyol i francès han esdevingut
una via sense recorregut. Els catalans i les catalanes, maltractats durant segles per
aquests estats, tenen dret a organitzar-se nacionalment i tenen dret a dur a terme una
consulta popular sobre la independència també com a part d’un procés constituent
dels Països Catalans.
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.- Manifestar que el Municipi d'Arenys de Munt forma part dels Països Catalans i
expressar la nostra voluntat que sigui reconegut com a tal. Aquest Ajuntament es
compromet a treballar, amb les institucions del Principat de Catalunya, per la superació
de les estructures institucionals presents i per gestar-ne una de nova que englobi tota
la nació completa.
Segon.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, com a òrgan de representació dels veïns i
les veïnes d’Arenys de Munt, participarà i fomentar

governem per autonomies que conformen l’Estat. Considera que cadascú pot tenir el
seu sentiment però no hi estan d’acord i votaran en contra.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que estan d’acord amb el fons de la
moció. Des del 2000, ja existeix una assemblea d’electes, que és el Fòrum Joan
Fuster que tracta de vertebrar un espai en el qual tots puguin manifestar-se i creu que
seria convenient aprofitar aquesta institució i fer-la reviure.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Aquesta mateixa
setmana hem pogut veure com el Parlament de les Illes Balears ha fet un
pronunciament polític manifestant que els Països Catalans no existeixen.
Potser es pensen que fent un posicionament polític, a partir d'una proposició no de llei,
farà que desapareguin del mapa i del sentir de la gent els Països Catalans i la Nació
Catalana.
I aquí hauríem de fer una mica d'història, per aquells polítics que no en saben gaire
d'història, pròpia o aliena.
L'illa de Mallorca fou conquerida per les tropes catalano-aragoneses de Jaume I el
Conqueridor l'any 1229. Després de derrotar definitivament a Abu-Yahya a la Batalla
de Portopí. Els habitants de Mallorca que no varen ser assassinats fugiren a l'Àfrica o
foren esclavitzats. L'illa va ser repoblada en una primera etapa per catalans,
principalment provinents de les comarques del Rosselló i l'Empordà, i en general de la
costa nord del Principat però en una segona etapa, produïda a mitjans de segle, varen
acudir italians, occitans i en menor mida aragonesos i navarresos.
Per tant, la vinculació de les Illes amb la resta dels Països Catalans ve de lluny, i forma
part intrínseca de la Nació Catalana. I durant tots aquests anys els habitants de les
Illes eren considerats catalans, per raó del seu origen, arreu del món.
És més, durant la Guerra de Successió, des de les illes es va combatre al costat de la
corona catalana, recolzant i ajudant als barcelonins contra el setge que els infligiren les
tropes borbòniques. I després de l'11 de setembre del 1714, molts catalans del
Principat es varen exiliar a Mallorca, que va resistir-se a la incorporació a la corona
borbònica fins un any més tard.
Després molts d'aquests exiliats varen fugir cap l'illa de Sardenya, que també formava
part de la corona catalana, i van resistir allà encara un any més.
Les vinculacions de les Illes amb la resta de territoris de parla catalana ha estat
intensa i sostinguda des del 1229 fins al nostres dies. Les realitats històriques i
geogràfiques i els sentiments de la gent no es canvien amb una votació en un
Parlament.
Tanmateix, hi ha una part de la població illenca, cada vegada més gran, que té clara la
seva identitat i la seva nacionalitat: la catalana.
La Declaració Universal dels Drets Humans els empara. L'article 15 diu: 'Tota persona
té dret a una nacionalitat.' I algú ens pot dir: 'Ja en teniu una de nacionalitat,
l'espanyola.' Però l'article 15 no s'acaba aquí. Després del punt i seguit diu: 'Ningú no
pot ser privat de la SEVA nacionalitat.' I per molts d'ells, la seva nacionalitat és la
catalana.
El terme Països Catalans ve de molt enrere. Està documentat el 1661, també a la
'Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia' publicat a Madrid el 1876.
Apareix als texts de l'historiador Ferran Soldevila del 1928. El 1936 al 'Missatge als
Mallorquins', escrit per tot de polítics i intel·lectuals catalans i la 'Resposta als catalans'
feta per escriptors i intel·lectuals mallorquins, també apareixia. A més, el 1962 qui
parla, modernitza, consolida i omple de contingut el concepte Països Catalans és el
valencià Joan Fuster, de qui Pierre Vilar, prestigiós historiador occità, digué que era la
persona més intel·ligent que havia conegut.
Però els Països Catalans no són només un concepte datat en el temps, són una
realitat històrica, un desig, una esperança de llibertat per a molta gent que comparteix
una llengua i una cultura, una manera de fer i de veure el món, de contribuir, des del
nostre ésser i la nostra manera de ser, a la construcció d'un món millor, més solidari,
basat en un model econòmic i social on es prioritzin les persones, l'economia del bé
comú, el respecte pel medi, la diversitat cultural i nacional, el repartiment equilibrat de

la riquesa, sense armes, ni guerres, ni tortures, ni tampoc morts per falta d'aliments o
d'aigua. I des d'avui, el concepte Països Catalans pren molt més sentit per moltes
persones de parla catalana d'arreu de la Nació Catalana.
No perdrem l'esperança d'aconseguir la plena llibertat de la nació cultural catalana,
aquests països catalans, que podríem arribar a ser nació política si ho decidíssim de
manera pacífica, democràtica i majoritària els pobles que en formen part, exercint el
nostre dret a l'autodeterminació.
Aquesta moció representa, avui, un anhel en la cerca d'una hipòtesi d'unitat de tota la
Nació Catalana.”
El regidor Sr. Molons diu que CIU donarà llibertat de vot en aquesta moció.
La regidora Sra. Carreras comenta que votaran diferent i que els dos regidors que
s’abstindran estan totalment d’acord amb la moció, però que no estan d’acord amb
aquesta lliçó magistral d’història que ha fet el regidor Sr.Jiménez en aquesta moció.
El regidor Sr. Jiménez diu que la lliçó no estava adreçada als regidors sinó als
representants del PP de les Illes Balears i que no era la seva intenció que no votessin
a favor de la unitat dels Països Catalans, però que poden fer el que vulguin.
El regidor Sr. Planas diu que pot dirigir-se a qui vulgui i el que ha explicat no és la
realitat històrica, que el que existia era la Corona d’Aragó, no Catalano Aragonesa, i a
més estem a Arenys de Munt i no a les Illes Balears, on tenen els seus representants
votats democràticament.
El regidor Sr. Jiménez diu que en tot cas era el Reino d’Aragó i corona Catalano
Aragonesa.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, 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 i Na Jèssica Flores i Travesa,
dels grups ERC, CIU, PSC i CUP; dues abstencions, de la tinent d’alcalde Na
Montserrat Carreras i Cort i el regidor En Fèlix Oliván i Mayoral, del grup CIU; i un vot
en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL
6. INFORME DE CONTROL FINANCER A LA SOCIETAT MUNICIPAL GUSAM
SA 2012.
Es deixa sobre la taula pel següent Ple, per haver manifestat GUSAM SA que vol
presentar algunes observacions.
7. PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA
DELEGACIÓ DEL VOT DELS CÀRRECS ELECTES LOCALS EN CASOS
D’EMBARÀS, MATERNITAT, PATERNITAT O MALALTIA GREU.
La regidora delegada d’Igualtat de Gènere, Sra. Castillo, llegeix el text següent:
“La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
va suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes les persones que
composem la societat, amb independència del gènere, establint una sèrie de drets de

forma complerta però també preveient accions concretes que havia de desenvolupar el
Govern amb posterioritat.
Aquest és el cas, de la Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia que el
Govern promogués un procés de modificació de la legislació vigent per tal de
possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un
càrrec electe.
Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui el català (Parlament) o l’espanyol (Congrés
dels Diputats i Senat), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives per
permetre el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat o
paternitat; a nivell local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit.
En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament, s’ha
permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el
deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o
diputada.
En el cas del Congrés dels Diputats i del Senat, mitjançant també la reforma del seu
Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs,
maternitat, paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el desenvolupament
de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra
podrà autoritzar l’emissió del vot per procediment telemàtic.
Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell, ja que a data
d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en els casos
de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un altre
membre de la corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar aquest
dret dins de l’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per
a la delegació del vot.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les
modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de
regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la
seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la
delegació a favor d’altres membres del Consistori.
Segon.- Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres
legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens
suficient per assolir aquest objectiu.
Tercer.- Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als
òrgans de govern dels quals es formi part.
Quart.- Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic
Municipal (ROM) vigent a Arenys de Munt, en el moment que la normativa
supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat
immediata d’aquest dret.
Cinquè.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament
de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a les dues entitats
municipalistes de Catalunya.”
El Sr. Alcalde diu que té el suport de tots els grups municipals de l’Ajuntament.

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 298 a la 318, ambdues
incloses, des del 8/11/13 al 8/12/13:
-

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

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 8/11/13 i el 8/12/13, en matèria
de:
-

Governació i Mobilitat: 6
Obres i Serveis: 2
Urbanisme: 2
Joventut: 1
Benestar Social: 1

URGÈNCIA
Acceptada per la Junta de Portaveus.
El Sr. Alcalde diu que és en un dia històric pel País i que s’ha presentat per la CUP
una moció, però que s’ha arribat a fer un text consensuat.
El regidor Sr. Jiménez diu que, com ha dit el Sr. Alcalde, és un dia històric i per això
des del seu grup s’ha presentat la moció, que al final s’ha consensuat en Junta de
Portaveus de forma majoritària. A continuació llegeix el text següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT EN
SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
El proper 9 de novembre els catalans i les catalanes exerciran el dret a decidir en el
referèndum sobre la independència que tant ha estat reivindicant la societat catalana.
Una reivindicació històrica però que pren força després de les consultes iniciades per
part de la societat civil a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009 i que van
continuar a 553 municipis catalans més. La manifestació de l’11 de setembre de 2012 i
la cadena humana de la Diada de 2013, impulsades per l'ANC, han servit per reforçar
aquest sentiment i aquesta voluntat d’exercir el dret a decidir del nostre poble. Així
com a tots aquells catalans i catalanes que estan d'acord en què el poble decideixi el
seu futur de forma democràtica.
Aquest referèndum esdevindrà un dels fets cabdals de la història de la nostra nació i
és per això que els càrrecs electes i les institucions hem d’estar a l’alçada del moment
i a l’alçada del nostre poble.
Per aquesta raó cal donar un suport total a un acte absolutament democràtic com és la
celebració d’aquest referèndum i posar tots els mitjans al nostre abast perquè
s’esdevingui amb normalitat, malgrat els intents antidemocràtics que puguin esdevenirse.
És per tots els motius exposats que es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de
Munt l'adopció dels següents acords:

Primer.- Donar tot el suport a la celebració d’aquest referèndum.
Segon.- Posar a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans
requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima
participació, atesa l'experiència demostrada en aquest municipi amb la primera
consulta d'independència.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a realitzar el
referèndum amb acord o sense acord de l'Estat espanyol. En aquest sentit, el poble
d'Arenys de Munt recolzarà els nostres dirigents per poder-lo realitzar.
Quart.- Rebutjar qualsevol intent desestabilitzador que pugui posar obstacles en la
celebració d’aquest referèndum.
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat del Principat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, al Congreso de Diputados i a tots els
grups polítics amb representació al Congreso de Diputados.”
El Sr. Alcalde diu que s’ha acordat no votar, però sí fer una petita intervenció de tots
els portaveus.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que hi votarà a favor per molts
motius però, sobretot, perquè són demòcrates i perquè el poble ha de poder expressar
el que pensa i, en especial, a les urnes i, sobretot per les persones que no són
independentistes, creuen que s’havia de fer molt abans i aquest tema ha fet que es
prioritzi més del raonable deixant de banda temes com la crisi, l’atur... i altres de
l’àmbit social i professional. Quan abans es faci, abans els recursos es podran destinar
a altres temes.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que CIU recolzarà aquesta declaració,
felicita als partits per la feina que han fet i per haver arribat a un acord, i que ara s’ha
de treballar per informar a la gent i desprès que el poble es pugui manifestar a les
urnes.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Per primer cop a la
història els ciutadans de Catalunya serem convocats a votar sobre la independència.
L’acord històric entre les forces partidàries del dret a decidir atorga una majoria
amplíssima en favor de preguntar a la ciutadania sobre la independència.
La revolució democràtica acaba de començar, votar és la via i ningú ens apartarà dels
camins de la democràcia, la voluntat del poble s’haurà de manifestar a les urnes i cap
marc legal podrà impedir-ho, perquè seria antidemocràtic.
Avui comença un període il·lusionant i de gran responsabilitat que culminarà el dia 9
de novembre.
El grup municipal d’ERC treballarà de valent per assolir la plena sobirania del nostre
país.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ells hi estan totalment en contra;
discrepen que és un dret no només dels catalans, sinó de tots els espanyols, tots es
regeixen per la Constitució i les lleis i en això es basa la democràcia, de moment a
l’Estat espanyol s’ha votat al PP i aquest té com a objectiu sortir de la crisi.
El regidor Sr Jiménez, en nom del grup CUP, diu que la postura de la CUP en temes
independentistes és coneguda per tots, avui és un dia important, la pregunta és clara i
també tenim una data molt a prop de Sant Martí i això és important perquè suposa un
compte enrere. Dóna les gràcies al grups d’Arenys de Munt per les seves aportacions i
per haver transformat la moció en una declaració institucional.

El Sr. Alcalde diu que celebra que tots siguin demòcrates i desprès, al menys onze,
independentistes. Aquí no es tracta d’acabar resolent el futur del país, però a un
demòcrata no li ha de fer por votar.
PRECS I PREGUNTES
9. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ
DEL SERVEI MUNICIPAL DE FORMACIÓ.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“En data 25 de setembre de 2013, el ple d’aquest Ajuntament va aprovar per
unanimitat la proposta de pròrroga per dos mesos de la Comissió del Servei Municipal
de Formació ja que no s‘havien acabat les tasques per poder fer efectiva l’encomana a
GUSAM de la gestió del servei.
Aquesta pròrroga de dos mesos havia de servir per acabar d’ultimar i polir alguns
aspectes de l’encomana de la gestió del servei a GUSAM, ja que al document de la
creació ja està ben definit com serà aquest servei, aprovat per unanimitat al ple de
l’abril de 2011.
Per tant, no es tracta de canviar la filosofia amb la qual va ser creat aquest servei, sinó
simplement actualitzar-lo perquè han passat dos anys des de la seva aprovació i hi ha
aspectes que cal modificar i adaptar a la realitat del moment.
Quan la regidoria de Cultura i Ensenyament estava en mans de la CUP, ja es va fer la
major part de la feina que calia fer, que bàsicament era actualitzar xifres i ampliar les
opcions laborals dels formadors/es a les quals acollir-se.
Aquesta pròrroga fou sol·licitada sobretot per part de l’Aula de Música amb el suport
explícit d’ERC, CiU i PSC/PSOE, quan a la convocatòria de la comissió que hi va
haver al mes de juliol passat, sorprenentment van dir que farien una altra proposta.
Veient que som a 14 de novembre i que quasi ja s’ha esgotat el període de dos mesos
de pròrroga, a la CUP ens preguntem per quins motius no s’ha convocat la comissió
fins el dia 8 de novembre i quina feina s’ha fet durant aquest període?”
La regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, diu textualment: “Segons que li he
explicat a vostè personalment i a la Comissió on hi participen tots els agents implicats,
el motiu és el següent:
El context econòmic actual ha fet que el nombre de persones matriculades hagi baixat
notòriament, fet que comporta que l’estudi econòmic elaborat el 2011 i amb el qual
vostès treballaven, en cap cas s’ajusta a la realitat actual; per tant, durant aquests dos
mesos s’ha hagut de refer tot l’estudi en base a la situació actual.
A més d’això, s’ha començat a treballar per a l’homologació de l’escola d’adults com a
centre depenent de la Generalitat; aquesta homologació ens donarà prestigi com a
poble al mateix temps que formarem part del mapa de centres educatius de la
Generalitat.”
10. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE EL COST DE L’ENVELAT DE LA
FESTA MAJOR.
El regidor Sr. Galceran formula la següent pregunta:
“En la passada festa major vam poder gaudir d’un envelat on s’hi van portar a terme
diferents esdeveniments.
Atès que en una època de crisi econòmica com l'actual, en què moltes famílies estan
tenint importants problemes per assumir les seves despeses familiars mínimes, des de
la CUP considerem que l'Administració pública ha de donar exemple actuant amb la
màxima austeritat, especialment els ajuntaments, i no transmeten una imatge de
dispendi excessiu, que pugui ser entès per la ciutadania com un malbaratament dels
diners públics.

És en aquest sentit que la Festa Major, tot i que s'ha de fer, pot ser considerada per
determinats sectors de la població com una despesa sumptuària i accessòria, que
s'hauria de fer amb el mínim cost possible, però amb la màxima rigorositat i celebració
possible. Aposta per la qual vam optar des de la CUP.
Preguntem al Govern actual:
• Quin ha estat el cost econòmic de l'envelat que s'ha instal·lat aquest any?
• A què es deu la seva mala insonorització i climatització?”
El regidor delegat de Festes, Sr. Oliván, respon textualment: “Primer de tot s'ha
d'entendre bé el perquè de l'envelat durant la celebració de la Festa Major, el Decret
82/2010, de 29 de juny, DOGC 5565, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes. Aquest
Decret desplega els preceptes relatius a l'autoprotecció, ja recollits a la Llei 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on tots els Ajuntaments de Catalunya
haurien d'haver posat en aplicació, comandats pel màxim responsable de protecció
civil de cada localitat.
El 18 d'octubre es va rebre al nostre Ajuntament des de la Direcció General de
Protecció Civil Nota referent a l’entrada en vigor de l'Annex III del Decret 82/2010, on
en el punt 6 d'aquesta nota queda palès que l'Ajuntament d'Arenys de Munt, així com
d'altres municipis, haurien de tenir el pla d'autoprotecció dels seus edificis i més on es
realitzen activitats d'espectacles públics i recreatius, punt C del catàleg de l’Annex I i
que es va fixar l'entrada en vigor en el termini de 6 mesos a partir de la seva publicació
en el DOGC (és a dir el 8 de gener de 2011).
Vista aquesta nota, es va demanar el Pla d'Autoprotecció (a partir d'ara PAU), de la
Sala Municipal, sorpresa d'aquesta regidoria que no existeix, amb caràcter d'urgència
es va demanar que es fes un, amb el resultat de què la sala municipal en el lloc de 500
persones que té com aforament, aplicant el pla d'autoprotecció, només té cabuda a
221 persones. A partir d'aquest moment, vàrem tenir que buscar un envelat amb
urgència, on poguéssim tenir aforament suficient i fer un PAU de l'edifici, ja que encara
que sigui un envelat, és un edifici municipal temporal, una vegada negociat amb el
proveïdor, es va arribar a un acord del cost fins el dia 24 de novembre on s'hauria de
haver celebrat la trobada de l'ANC amb les terres de l’Ebre, acte que finalment no es
va celebrar, per un import de 3.400,00 € amb dret de compra d'un envelat nou, donat
que no hi ha en aquests moments un espai adient per fer actes superiors a 221
persones.
Des de l’equip de govern, vàrem veure la necessitat de fer aquesta despesa, donat
que no podíem permetre no complir el Decret i poguéssim tenir un problema com va
succeir en el Madrid Arena, o una mica abans, a la Festa Major a Canàries. Crec que
vostès estaran d'acord amb la decisió del govern i estaran també d'acord amb la
inversió que es va fer per un tema de seguretat dels vilatans.
Pot ser que l’import que es va negociar els sembli excessiu o car, ja que com vostès
diuen en el seu enunciat van apostar per portar una Festa Major amb el mínim cost
possible, no creguin que no ho hem notat, ja que només quedaven 15.000,00 € dels
19.000,00 que hi havien pressupostats, quedant pendents encara la Festa Major,
Santa Cecilia, el parc de Nadal i Cavalcada de Reis, mentre el govern anterior tenien
pressupostats, per l’any 2012, 25.000,00 €. Però m'agradaria fer una reflexió en veu
alta: com poden explicar que una Festa Major, d'un poble de 8.000 habitants, tingui un
pressupost de 15.000,00 € per a 4 dies, on només per l’envelat vam passar 2.980
persones de públic (600 el primer dia, 1380 el segon dia, 490 i 500 tercer i quart dia),
essent el cost de l'envelat per persona ha estat de 1,14 €, mentre en una sola activitat
liderada pel govern anterior, com va ser l’APLEC TRONIC, va costar 15.000,00 € a les
arques municipals i amb un aforament total de 15 persones de públic, això representa
1.000,00 € persona, no és aquest un exemple de dispensi excessiu de l’administració?
On estava la seva austeritat? Com poden demanar una austeritat on el govern anterior
no la tenia? Tothom fa les coses amb il·lusió i a vegades el que planeges no funciona,
i això no vol dir que ho hagis fet malament, sinó que les coses no surten com un
voldria i si, a més a més, tenim que aplicar un Decret on predomina com a màxim
exponent la seguretat, el cost per seguretat l’ha d'assumir el consistori, que és el

màxim responsable, ja sigui en la festa major o ja sigui en el Cuines Cultura, que ja
amb la normativa vigent, que com hem dit abans està des de gener 2011, es va passar
d'aforament de seguretat i no complia la PAU, exposant al consistori a una sanció
important.
Per treure'ls possibles dubtes sobre els pagaments de la Festa Major, s'ha pagat tot,
menys l'envelat (tot gràcies a les aportacions dels vilatans), també val a dir que
s'hagués pogut pagar també l'envelat si no fos que es va tenir que pagar l’Orquestra
Salvatana, ja contractada pel govern anterior i que hauria d'haver anat a càrrec de la
Capital de la Sardana, emmarcada dins de la Festa Major, i al final ho va tenir que
pagar la Regidoria de Festes, ja que la Capital de la Sardana tenia tot el pressupost
esgotat, fins i tot partides pressupostàries d'altres regidories com la de Joventut va
pagar la sonorització de Cuines Cultura que, per cert, la Capital de la Sardana tancarà
amb un dèficit de 30.000,00 € a càrrec del poble d’Arenys de Munt, un altre exemple
d’austeritat del govern anterior que tant prediquen o, com ara mateix, el Fum Fum que
no es podia fer, ja que no hi ha reserva pressupostària.
En contesta a la seva pregunta sobre la mala insonorització, ens situarem una mica
per sobre d'aquest cas, el fet d'una mala insonorització és degut al fenomen conegut
con difracció, parlem de difracció quan el so en lloc de seguir en la direcció normal, es
dispersa en una continua direcció.
L’explicació la trobem en el Principi de Huygens que estableix que qualsevol punt d'un
front d'ones, és susceptible de convertir-se en un nou focus emissor d'ones idèntiques
a la que la va originar. D'acord amb aquest principi, quan l’ona incideix sobre una
obertura i, recalco, obertura o un obstacle que impedeix la seva propagació, tots els
punts del seu pla es converteixen en fonts secundaries d'ones, emetent noves ones
denominades ones difractades.
Aquesta difracció es pot produir per dos motius diferents.
1. Perquè una ona sonora trobi al seu pas un petit obstacle i el rodeja. Les baixes
freqüències són més capaces de rodejar els obstacles que les altes. Això és
possible perquè les longituds d'ona en l’espectre audible estan entre 1.7 cm i
17m. Pel que són el suficientment grans per superar la major part dels
obstacles que troben.
2. Perquè una ona sonora topa amb un petit forat i l'atravessa.
La quantitat de difracció estarà donada en funció del tamany de la pròpia obertura i de
la longitud d'ona.
I és aquest el cas del que diuen de mala insonorització, ja que en l’envelat hi havia 3
portes de 5x4 obertes, donat que hi eren les Barraques i el so es va propagar per
elles. És el mateix efecte que vostès tenien i encara es té a la Sala Municipal, on els
hi recordo que hi havia un veí que volia denunciar a l'Ajuntament, per la difracció o
com vostès diuen mala insonorització, amb la diferència que una és una construcció
d'obra i l'envelat són ferros i lona.
Pel que fa a la climatització, puc assegurar que va funcionar tots els dies menys el dia
del concert de l’Orquesta Salvatana, on 1/2 hora abans del concert es va espatllar, i al
dia següent teníem un altre màquina de substitució funcionant.”
11. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS TALLS CONTINUS D'AIGUA I
SOBRE EL MAL ESTAT DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA A
ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“En les dues darreres setmanes s'han produït diferents talls d'aigua a la xarxa, com a
mínim tres, que han afectat a amplis sectors de la població.
És en aquest sentit que els hi preguntem:
• A què s’han degut aquests talls?
Atès que la meitat de la xarxa es troba en mal estat i les continues avaries, provocades
pel seu deficient nivell de conservació i per la poca inversió realitzada per SOREA, o
inversions defectuoses, ha provocat que es produeixin moltes fuites d'aigua, els hi
preguntem:

•

Si tenen previst fer inversions per millorar la xarxa? Quines?”

El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que els talls de xarxa són els mateixos
dels últims anys i es produeixen per una manca d’inversions que no s’han fet i que
Aigües d’Arenys no ha fet per no disposar de Pla director i que ja pot anunciar que
redactarà la Diputació de Barcelona i marcarà les prioritats; és una eina important que
ajudarà molt. Una de les parts, com s’ha dit, són canonades antigues que seran
candidates a la inversió. Aquesta pregunta també es podia haver formulat a la primera
o a la tardor, quan hi ha un canvi de temperatura important i llavors poden esclatar.
Les inversions seran les que marqui el Pla director i hauran de ser autoritzades per
l’Ajuntament, igual que en el passat es feien per la concessionària.
12. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE L’ACOMIADAMENT DEL TÈCNIC EN
TEMES DE MEDIAMBIENT DE GUSAM.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“Atès que en el pressupost pel 2013 de l'empresa municipal GUSAM hi havia prevista
una partida pressupostària per la gestió tècnica per part d’un tècnic especialista en
medi ambient, per tal que portés a terme el seguiment de la gestió de la deixalleria i els
estudis de viabilitat de l’esporga, la neteja de la via pública i el manteniment de
jardineria.
Atès que existia aplicació pressupostària fins a final d'an,y preguntem al Govern:
• Per què no s’ha esgotat aquesta partida que hi havia prevista en la contractació
d'un tècnic especialista?
I en el cas de la deixalleria, que ja estava sent gestionada per part d'aquest tècnic amb
un alt nivell d'eficiència, tal com s'ha pogut demostrar, preguntem:
• Per què des d'aquest Govern no s’han plantejat una continuïtat en la gestió,
que s'ha evidenciat exitosa, i en la contractació d'aquest tècnic, tot i que amb
una reducció de la seva jornada a partir del 2014?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que és una pregunta molt concreta a
l’empresa GUSAM SA. Primer hi ha hagut un canvi molt gran en la gestió, però si no
calia tenir una persona, no s’havia de tenir i el pressupost és un element viu que es pot
modificar i si s’hagués de seguir cegament el paper, els regidors només vindríem a
votar. Com que parlem de persones i estem en un poble, la resposta és que hi ha
hagut un canvi de criteri.
El Sr. Alcalde diu que quan acabem el següent prec, podien entrar a preguntar els
veïns que acompanyen a la Sala però com que no ni ha, recorda que es poden fer al
mur de la radio i al facebook, i es respondrà.
13. PREC DEL GRUP CUP SOBRE PERQUÈ ELS LLUMS DE NADAL NO
ESTIGUIN ENCESOS FINS A DOS QUARTS DE NOU DEL MATÍ I PER
RESOLDRE ELS DEFECTES DE L'ENLLUMENAT DE LA VIA PÚBLICA.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Vist que l’enllumenat de la via pública pateix una sèrie de deficiències importants en
els seus quadres de comandament, defectes que ja van ser detectats pel Dep.
d'Indústria al 2001 i informats en el seu moment a l'Ajuntament, i que van tornar a
aflorar quan es va encarregar, aquest any 2013, l'auditoria sobre la situació de la xarxa
d'elèctrica de fanals.
Vist que la no resolució d'aquests importants defectes poden comportar sancions
contra l'Ajuntament, demanem al Govern actual que:
• facin les inversions necessàries per tal de corregir aquestes deficiències i
poder així complir la llei i garantir la seguretat de les instal·lacions.

Per altra banda i també relacionat amb l'enllumenat. S'ha pogut detectar que
l'enllumenat de Nadal està encès tota la nit, més enllà de l'horari comercial, i fins a dos
quarts de nou del matí. Diferents vilatans ens han fet arribar la seva preocupació per
les despeses innecessàries que pot comportar pels diners públics tenir encesos els
llums de Nadal més enllà d'un horari prudencial després del tancament dels comerços.
Aquests vilatans han anomenat malbaratament de diners públics tenir els llums de
Nadal encesos tota la nit fins al matí.
És per aquest motiu que els hi demanem que revisin l'hora de tancament dels llums de
Nadal i que no estiguin consumint fins a quarts de nou del matí.”
El Sr. Alcalde diu que prenen nota, que el Govern ho va detectar des del primer dia i
també els ho van dir els veïns, que tota aquesta despesa puja 74 cèntims d’euro al dia,
ja que es tracta de leds de baix consum i que en els 30 dies que estiguin encesos
seran 325,00 euros en consum energètic. El que ha costat més és el lloguer dels
llums, que ha costat uns 3.000,00 euros, també l’ABIC ha donat les llum de campanes.
La xarxa d’enllumenat està com està, els rellotges no van fins i les llums van amb els
fanals i s’apaguen a la mateixa hora; per això s’ha preferit que alguns barris i carrers
tinguin tota la nit els llums encesos. El Govern arranjarà el tema tan aviat com pugui
però sortosament el cost-benefici és petit.
14. PRECS I PREGUNTES
No es formulen.
El Sr. Alcalde comenta que el Ple ordinari de gener passarà al 16 de gener i que
aquest no serà l’últim ple de l’any ja que se n’haurà de convocar un d’extraordinari
urgent per resoldre les al·legacions que s’han presentat.
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 minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.

