AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 1/15
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint-i-dos de gener de dos mil
quinze, 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
Carrera i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger,
En Josep Sánchez i Camps, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i
Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, En Félix Olivan i
Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M.
Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
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 el regidor Sr. Jiménez en
el punt 7, PROPOSA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE D’ARENYS DE MUNT, a la pàg. 25, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que tots no han governat sols i ells tampoc, agraeixen la
feina que CIU va fer en aquell moment, i recorda que en el mandat 2007-2011 la CUP
li va fer tot el costat del món per a què el tema de l’aigua fos com ara és i no li treuen
cap mèrit i espera que no li treguin a ell. També convenen que l’aigua ha de tenir el
preu que ha de tenir, però convindrà que si s’acaba utilitzant més aigua pròpia, això
pot repercutir en les tarifes i la gent podrà beneficiar-se’n i considera que tots s’han de
felicitar de com estan les coses i que ha estat mèrit de tots.”
Ha de dir:
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Té tota la raó el Sr. Molons quan diu que no
tots hem governat sols. Ells tampoc han governat sols. A nosaltres també ens va tocar
governar. I el que no farem serà treure-li mèrits al Sr. Molons per tota la feina que va
fer en aquell moment, com ja en aquest Ple li vam agrair. Per tant, nosaltres també hi
érem i també vam estar fent coses. De la mateixa manera que, i ell segur que ho
recordarà, en el mandat 2007-2011, quan s'havia de prendre una decisió complicada,
com era la d'apostar per l'empresa pública, des de la CUP, i estant a l'oposició, li vam
fer tot el costat del món perquè se sentís el màxim de recolzat possible per a què això
acabés fluint i acabés sent com ara és. Per tant no li volem treure cap mèrit, però
tampoc volem que ens els treguin a nosaltres.

Respecte al tema de les tarifes, també té tota la raó quan diu que s'ha de pagar l'aigua
pel preu que costa i que tothom ha de tenir aquesta garantia que quan obres l'aixeta
pugui sortir aigua i això té un cost. Però també convindrà amb mi que si s'aconsegueix
millorar el rendiment de la xarxa en un 33%, que és el que ara està malament i, a més,
s'aconsegueix captar més aigua dels pous propis, que és molt més econòmica que la
que comprem, el cost de l'aigua acabarà baixant. I aleshores, si el cost de l'aigua
acaba baixant, hauria de ser possible que una part d'aquesta reducció es pugui
repercutir en les tarifes, perquè els veïns del poble també puguin sortir beneficiats
d'aquest esforç que al final acabarà fent l'Ajuntament. Que és el que ens pertoca fer,
que és millorar les xarxes i millorar, també, la captació d'aigua en pous.
I com ja hem dit, estem molt satisfets de la feina que s'ha fet des de GUSAM, des
d'Aigües d'Arenys, i només podem tenir que felicitacions cap a l'empresa i per vostè
també, que no deixa de ser president de GUSAM.
En tot cas, el que hauríem de fer tots és felicitar-nos perquè el servei està funcionant
correctament i el mèrits segur que són de tots, de tots, potser d'uns més que d'altres.
Però el que no podem fer es deixar de reconèixer els mèrits dels altres.”
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
DEL MARESME.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de

Residus Sòlids Urbans del Maresme, en el que l’Ajuntament d’Arenys de Munt en
forma part com a ens consorciat.

Vist que la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, en sessió de 9 de desembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords
següents:
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el redactat que
s’acompanya a la proposta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han
exercit la iniciativa.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci pel que durant el període d’informació pública no es presenti cap al·legació o
suggeriment.
Cinquè.- Publicar els corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com la
publicació íntegra dels text de la modificació dels estatuts, definitivament aprovada al
Butlletí de la Província als efectes que preveu l’art. 70,2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sisè.- Donar trasllat del present acord a les entitats consorciades als efectes de la
seva ratificació en els termes previstos a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 175/1995, de 13 de juny.
Setè.- Trametre el present acord juntament amb la notificació dels Estatuts aprovats
definitivament aprovada a la Direcció General d’Administració Local”.
Vist que la modificació afecta concretament als articles 8, 10, l’art. 14.1 passa a ser 18
i desapareixen els articles 14 2. i 3., es modifica la numeració dels articles 15, que
passa a ser 14 i 16, que passa a ser 15; s’incorpora un nou articles 16, s’incorpora un
nou articles 17; l’article 17 passa a ser 19: l’art. 18 passa a ser 20, l’art. 19 passa a ser
21, l’art. 20 passa a ser 22, l’art. 21 passa a ser 23; s’incorpora un nou article 24; l’art.
22 passa a ser 25; l’art. 23 passa a ser 26; s’incorpora un nou article 27; desapareix la
Disposició transitòria segona i la Disposició Addicional.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el
BOP.
Examinat l’informa 2/2015 emès per la secretària municipal,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar inicialment l’aprovació de l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovat
inicialment per acord de la Junta General del mateix, de data 9 de desembre de 2014
per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació:
“Art. 8è.- La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci.
Està constituïda per:
a) Diputació de Barcelona.- vuit representants, designats pel seu President.
b) Consell Comarcal del Maresme.- un representant, designat pel seu
President.
c) Els Alcaldes dels Ajuntaments indicats en l’article primer, els quals
podran delegar l’acompliment de les funcions en un regidor.
Art. 10è.1.- La Comissió permanent estarà formada pel President i nou representants
pertanyents a la Junta General dels quals tres seran designats per la Diputació de
Barcelona i sis designats per la Junta General del Consorci entre els
representants del municipis que constitueixen la Junta General.

L’art. 14è.1. passa a ser el 18è. 1 i desapareixen l’art. 14è.2 i 14è.3
L’art. 15è.- passa a ser el 14è.
L’art. 16è.- passa ser el 15è.
S’incorpora un article nou 16è:
Article 16è.1 Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, es poden separar el Consorci en qualsevol moment
atès que el Consorci no té assenyalada una durada determinada.
2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim
òrgan de govern del Consorci.
S’incorpora un article nou art. 17è:
Article 17è.- L’exercici del dret de separació d’un membre del Consorci es regirà
per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma alternativa.
L’art. 17è.- passa ser el 19è.
L’art. 18è.- passa ser el 20è.
L’art. 19è.- passa ser el 21è.
L’art. 20è.- passa ser el 22è.
L’art. 21è.- passa ser el 23è.
S’incorpora un article nou art. 24è:
Article 24è. 1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
En tot cas, és causa de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries
del Consorci.
2. La Junta General del Consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar
un liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del Consorci.
3. El liquidador ha de calcular la quota de la liquidació que correspongui a cada
membre del Consistori de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no
està previst als estatuts, s’ha de calcular la quota d’acord amb la participació
que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net desprès de la
liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment és el que disposen els
estatuts.
A falta de previsió estatutària, s’ha de tenir en compte tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al seu fons patrimonial
com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no
ha fer aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la
participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que
ha pertangut al Consorci.

4. El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el
pagament de la quota de la liquidació en el supòsit en què aquesta sigui
positiva.
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als
estatuts, a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i
passius a una altre entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.
L’art. 22è.- passa ser el 25è.
L’art. 23è.- passa ser el 26è.
S’incorpora un article nou art. 27è:
Art. 27è.- De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
el Consorci queda adscrit a la Diputació de Barcelona degut a què aquesta
administració pública és la que disposa del major nombre de vots en l’òrgan de
govern del Consorci.
Desapareix la Disposició Transitòria segona
Desapareix la Disposició Addicional.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer.- Formular encàrrec al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans
del Maresme per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es
procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva,
formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra
del text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de
la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Quart.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme per al seu coneixement i efectes escaients.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Es proposa la
modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme per adaptar-los a la Llei de racionalització del Sector Públic (LRSAL).
Segons la nova normativa, els Consorcis han d’estar adscrits a una Administració
Pública i en aquest cas s’adscriu a la Diputació de Barcelona.
Des de la CUP sempre hem treballat per la implantació del residu mínim, un sistema
de tractament de residus que permet estalviar energia, reduir la quantitat i la toxicitat
dels residus a través de programes de prevenció, reciclatge i compostatge. I pensem
que aquest és el camí ha seguir, perquè els residus sòlids a tractar siguin els mínims i
reduir d’aquesta manera els efectes sobre la salut de les persones de les plantes
incineradores.
Votarem a favor perquè es tracta d’un punt purament tècnic, tot i així vetllarem perquè
els esforços per al tractament de residus sòlids urbans vagin en el sentit que hem
exposat.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que es un tràmit administratiu, que
servirà per una millor regulació del Consorci i hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI LOCALRET.
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, llegeix la següent proposta de la
Comissió Informativa.
“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci LOCALRET els quals van ser
modificats per última vegada el 23/11/14 i van ser publicats al DOGC número 6641, de
data 12/06/14.
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’adaptar-los
tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Vist que, amb aquests antecedents, l’Assembla General, en sessió de 27 de novembre
de 2014, ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts del Consorci,
concretament:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:

“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretària General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostària, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de

despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat
com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en
el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat, sigui ratificat pels ens i les
administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a
l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la corporació, de manera
que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de
caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació
pública pel període de 30 dies.
Vist l’informe de Secretaria de data 12 de gener de 2014 i,
Tenint en compte que el Consorci ha realitzat una publicació d’aquesta modificació en
el DOGC de data 2/12/2014.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci
LOCALRET, aprovat inicialment per acord de l’Assemblea General del mateix, de data
24 de novembre de 2014 per tal d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures
de reforma administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació:
“Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretària General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostària, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.4 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.5 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.6 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
f) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
g) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
h) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
i) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
j) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat
com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer.- Formular encàrrec al Consorci LOCALRET per tal que, actuant en nom i
representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents
anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així
com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts,
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Consorci LOCALRET als efectes escaients.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP estem
a favor de la proposta de modificació dels estatuts del Consorci LOCALRET per
adaptar-los a la Llei de Racionalització del Sector Públic, així com també que segons
la nova normativa els Consorcis han d’estar adscrits a una Administració Pública i en
aquest cas s’adscrigui a l’Ajuntament de Barcelona.
L’ajuntament d’Arenys de Munt fa molts anys que està dins del consorci LOCALRET i
tan des de la CUP a govern com ara des de l’oposició considerem convenient seguir
formant-ne part.
Per nosaltres, a nivell programàtic, hem prioritzat sempre el desenvolupament de les
xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per
millorar l’acció i l’impuls de la societat del coneixement.
El consorci LOCALRET, molt d’acord també amb els nostres principis, permet la
col·laboració i les sinergies de la resta d’administracions públiques i de la iniciativa
privada per assolir els objectius comuns. Aquest concepte, com hem dit, està molt
d’acord amb com entenem que ha de ser la socialització de les noves tecnologies.
L’accés dels ciutadans a aquestes noves formes de comunicació, el desplegament de
les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest desplegament i la
incorporació de noves tecnologies en la gestió dels ajuntaments han estat elements
clau en la política de la CUP. Per això hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que, com en el punt anterior, el seu vot
serà favorable.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL
CONSELL COMARCAL PER A LA GESTIÓ DE LA COMPRA AGREGADA DE
GAS NATURAL.
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, llegeix la següent proposta de la Comissió
Informativa, en un tema que el Consell Comarcal ha estat pioner:
“Vist que en data 21/11/2012 es va signar el conveni de delegació de competències al
Consell Comarcal del Maresme per la gestió de la contractació del gas natural per

l’any 2013 i es va acordar prorrogar aquesta delegació pel Ple 14/11/2013 per l’any
2014.
Vist que l’acord número 7 del conveni preveu una pròrroga d’un màxim de dos anys i
que aquesta s’ha d’aprovar de forma expressa.
Vist que continua interessant a aquest Ajuntament el manteniment de les condicions
de la delegació de competència.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de data 12/01/15 i la Interventora en data
12/01/15 sobre l’existència de crèdit disponible suficient.
Considerant que el procediment per prorrogar la delegació s’ha de fer pel mateix òrgan
que va aprovar-la, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga de la delegació de la competència i encarregar al Consell
Comarcal del Maresme la gestió de la contractació del gas natural per a l’any 2015.
Segon.- Autoritzar la despesa màxima de 65.794,10€ anuals IVA inclòs, amb càrrec a
les següents aplicacions del pressupost municipal de 2015:

121

320

22102

121

312

22102

121

920

22102

Aplicació
GAS ESCOLES
ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS
MUNICIPALS

Import
30.000,00
2.544,10
33.250,00

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, juntament
amb l’acord d’autorització de despesa i a la Intervenció municipal.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Estem davant de la
pròrroga d'aquest conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, amb el qual
mancomunàvem amb altres municipis de la comarca el consum i la despesa de gas
natural per reduir el seu cost de compra. Una col·laboració que es va iniciar, amb el
Consell Comarcal, quan la CUP estava al capdavant del Govern d'Arenys de Munt i
disposant de l'Alcaldia. Aquesta col·laboració va permetre reduir uns costos,
importants, en energia de forma ràpida, en un moment en què l'Ajuntament ho
necessitava urgentment, atesa la situació de crisi i de reducció d'ingressos que patíem.
Tot i així, ara hauríem d'aspirar a anar més enllà, per continuar reduint encara més
aquests costos i aconseguir fer-ho amb energies alternatives, aprofitant els recursos
naturals que té el nostre municipi.
D'aquesta manera trencaríem amb la dinàmica de consumir, des de l'Ajuntament,
energies basades en els combustibles fòssils. Uns combustibles que contaminen i
degraden el nostre medi ambient, que estan monopolitzats per les gran companyies,
que s'enriqueixen a costa dels ciutadans i d'impedir que es desenvolupin i s'instaurin
energies molt més netes i molt més econòmiques. Unes companyies que fonamenten
aquest monopoli en les portes giratòries que els hi possibiliten el control de la classe
política. Una classe política que enriqueix molt més aquestes companyies desviant-los
diners públics, com tots hem pogut veure amb el recent problemàtic cas del projecte
Castor, i que avui tractarem amb una moció en aquest Ple. Uns combustibles fòssils
que provenen d'uns països molt qüestionables per la seva ètica, perquè exploten en

situació de, gairebé, esclavitud als seus treballadors i que amb els diners que
aconsegueixen, també de nosaltres, financen guerres totalment cruels i sagnants.
Ara és el moment que comencem a plantejar-nos canvis profunds en la forma de
gestionar els diners de tots els vilatans, justament en defensa d'aquest vilatans i en
defensa d'uns interessos socials, humanitaris i mediambientals.
L'any vinent s'haurà de buscar una nova solució, ja que aquest contracte no es pot
tornar a prorrogar. Seria molt important que, per reduir costos i cercant la gestió més
eficient del recursos municipals busquem alternatives sostenibles, i també locals, a l'ús
de combustibles fòssils.
Votarem a favor, però hem de fer un pas més, no ens podem quedar en la
autocomplaença d'aquest sistema que hem de canviar i que, esperem, en una
Catalunya nova quedi totalment fora de determinats interessos polítics.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que sempre han estat a favor del treball
mancomunat per tal d’abaratir costos de serveis i que sempre han apostat perquè el
Consell Comarcal pugui fer aquesta tasca a favor dels pobles de la comarca. Tot això
els sembla positiu i voldrien continuar treballant en aquesta línia, per tal d’evitar costos
innecessaris i diu que hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL
CONSELL COMARCAL PER A LA GESTIÓ DE LA COMPRA AGREGADA DE
L’ENERGIA ELÈCTRICA.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta de la Comissió Informativa següent, la qual diu que
comparteix la mateix filosofia de buscar l’estalvi a través de fer serveis de forma
conjunta i que això ja havia començat amb el Govern anterior, i que ara continuen fent,
com és el cas del canvi de bombetes per altres de baix consum, i també amb el
certificat d’eficiència energètica que s’ha aconseguit i explica que s’han canviat els
fluorescents, gràcies a una subvenció, per leds i explica que continuaran fent accions
en aquest sentit i que totes sumen.
“Vist que en data 30 de gener de 2013 es va signar el conveni de delegació de
competències amb el Consell Comarcal del Maresme per la gestió de la contractació
de l’energia elèctrica per l’any 2013 i es va acordar prorrogar aquesta delegació pel
Ple 14/11/2013 per l’any 2014.
Vist que l’acord número 7 del conveni preveu una pròrroga d’un màxim de dos anys i
que aquesta s’ha d’aprovar de forma expressa.
Vist que continua interessant a aquest Ajuntament el manteniment de les condicions
de la delegació de competència.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de data 12/01/15 i la Interventora en data
12/01/15 sobre l’existència de crèdit disponible suficient.
Considerant que el procediment per prorrogar la delegació s’ha de fer pel mateix òrgan
que va aprovar-la, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la pròrroga de la delegació de la competència i encarregar al Consell
Comarcal del Maresme la gestió de la contractació d’energia elèctrica per a l’any 2015.
Segon.- Autoritzar la despesa màxima de 277.500,00€ anuals IVA inclòs, amb càrrec
a les següents aplicacions del pressupost municipal de 2015:

121

320

22100

121

312

22100

121

920

22100

121

165

22100

Aplicació
ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES
ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS
MUNICIPALS
ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT
PÚBLIC

Import
35.000,00
2.500,00
140.000,00
100.000,00

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, juntament
amb l’acord d’autorització de despesa.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt, com en l’anterior,
entenen que mancomunar serveis a través del Consell Comarcal vol dir estalvi, no
tenen dubtes de votar-hi a favor.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ens proposen
l’aprovació de la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal per a la gestió de la
compra agregada de l’energia elèctrica.
Hi votarem a favor, però voldríem fer algunes reflexions: cal ser conscients que els
recursos energètics són limitats, i cal generar-los i consumir-los amb criteris racionals.
És correcte que vulguem ser consumidors d’energia renovable i neta, però sobretot,
hem de ser molt coherents amb el consum que en fem. Cal estalviar al màxim el
consum energètic.
Voldríem saber si des de l’Ajuntament s’ha fet alguna gestió per contractar aquest
servei a la cooperativa “Som Energia”, tal com demanava ERC quan estava a
l’oposició. En som socis, però desconeixem si s’ha fet algun pas més. Sabem que hi
ha alguns ajuntament que ja ho estan fent. I si no s’ha fet, els demanem que ho
considerin i que ho proposin al Consell Comarcal.”
El Sr. Alcalde diu que hi estan adherits i que s’han fet una reunió de treball formal i
algunes menys formals, per mirar de centralitzar actuacions, però al plantejar els
consums energètics, ells van aconsellar que seria millor focalitzar primer un
equipament com a prova i, si va bé, continuar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PERQUÈ ELS CIUTADANS NO HAGIN
D’ASSUMIR LA INDEMNITZACIÓ PEL CESSAMENT DEL PROJECTE
CASTOR.
La regidora Sra. Flores llegeix el text de la moció següent:
“Durant el setembre i l’octubre de 2013, les injeccions de gas líquid en cavitats
submarines situades davant les cases d’Alcanar dins el terme municipal de Vinaròs
van provocar com a mínim 500 terratrèmols a la zona.

L’operació formava part del Projecte Castor, propietat de l’empresa Escal UGS, SL
(participada en un 67% per ACS, Actividades de Construcción y Servicios), un dipòsit
estratègic artificial de gas natural creat, assegurava el govern i els impulsors, per suplir
la demanda de gas natural en cas d’escassetat o interrupció de les importacions.
El 10 de setembre de 2012 es va realitzar la primera injecció de gas, que com a
mitjans del 2013, va provocar múltiples terratrèmols. La mobilització veïnal al territori
vehiculada des de la Plataforma “Aturem el projecte Castor” va posar en alerta el país i
les institucions.
D’aquesta manera, el 26 de setembre de 2013, el Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme espanyol va ordenar el cessament temporal de tota activitat al magatzem
subterrani de gas Castor.
En el seu dia, el Govern espanyol va fer cas omís a les greus amenaces que s’havien
advertit des de diferents institucions: l’Observatori de l’Ebre ja va alertar l’any 2005 que
la injecció en pous profunds podia causar una modificació a l’escorça de les falles i
desencadenar en sismes; l’Institut Geològic i Miner d’Espanya també va realitzar el
2007 un informe que deia que la falla “Amposta” es podia reobrir per la pressió; el
2008 la consultora internacional URS també va advertir al Ministeri de Medi Ambient la
necessitat d’estudiar l’activitat sísmica a aquella zona. Fins i tot la petrolera Schell, que
havia explotat el mateix pou, va alertar dels riscos del magatzem.
La decisió del Govern espanyol de fer assumir als ciutadans, a través d’un augment en
el rebut del gas durant un període de 30 anys, la indemnització de 1.350 milions
d’euros que l’Estat ha decidit donar a Escal UGS ha provocat la indignació de la
immensa majoria de la societat. Per altra banda, cal denunciar també que, després de
veure la inviabilitat de continuar el projecte Castor, el Govern espanyol hagi decidit
deixar-lo aturat, tot esperant què passarà en un futur incert, en lloc d’optar per
desmantellar la plataforma i tranquil·litzar els veïns de la zona, que han hagut de
suportar totes les problemàtiques i perjudicis, terratrèmols inclosos, que ha comportat
aquest macroprojecte de magatzem a les Terres de l’Ebre.
Cal tenir en compte que, si ens basem en les dades del consum de gas a l’Estat
espanyol, una cinquena part de la factura del Castor (el 20%) l’hauran d’abonar els
ciutadans catalans, ja que Catalunya concentra la major part del consum de gas a
l’Estat, concretament un 21,4% del total. Si agafem les xifres de l’any 2013, a l’Estat
espanyol hi ha uns set milions i mig de consumidors de gas en l’àmbit domèstic, però
aquest només suposa un 20% del consum total de gas, ja que els 5.000 clients
industrials concentren gairebé un 63% del consum. En aquest aspecte, Catalunya
també és líder en el consum de gas industrial a l'Estat. En conclusió, i com passa
sempre, els catalans seran els més perjudicats per les decisions polítiques i
econòmiques del Govern espanyol i els que hauran de pagar més.
A més, i tal com es va dir aquest octubre al Parlament de Catalunya, cal tenir en
compte que hauríem de valorar en 3.000 milions d’euros el cost real que hauran de
pagar els consumidors, ja que als 1.350 milions de la indemnització s’han de sumar els
interessos que generarà l’operació i els 110.000 euros que es van pagar inicialment
per contracte a Escal UGS (participada en un 66,7% per l’empresa ACS del conegut i
mediàtic Florentino Pérez).
De la mateixa manera que la Generalitat ha decidit impulsar mesures jurídiques en
defensa dels consumidors i per denunciar l’acord polític que van signar l'Estat i la
concessionària de Castor –en què cal recordar que l’empresa no tenia cap
responsabilitat en el contracte firmat i que en cas de negligència els costos els havien
d’assumir els consumidors–, considerem que l’Ajuntament d'Arenys de Munt s’hauria
d’afegir a aquesta iniciativa en defensa dels vilatans i vilatanes d'Arenys de Munt, que,
com el conjunt dels catalans que consumeixen gas, es veuran obligats a assumir els
costos d’aquesta indemnització absolutament injusta i abusiva.

El Parlament de Catalunya ja va aprovar en sessió plenària del 21 de novembre de
2013 una moció que reclamava al Govern espanyol l’aturada del projecte Castor i el
desmantellament de la plataforma, i també que es depuressin les responsabilitats
tècniques i polítiques, una iniciativa que l’executiu de l’Estat espanyol va ignorar.
En aquest sentit, cal denunciar que a l’Estat espanyol determinats lobbies econòmics
es beneficiïn del favor polític del govern de torn; és a dir, que quan els negocis els
surten bé s’enriqueixin sense assumir cap risc i que, quan els van malament, no es
vegin abocats a la fallida i al tancament perquè troben l’empara de l’executiu estatal,
que compensa les seves pèrdues a costa d’esprémer i castigar el contribuent.
Cal estar molt alerta amb l’empresa Gas Natural perquè vol construir magatzems de
gas a Balsareny (Bages) i a Doñana (Huelva). A la Catalunya Central, l’empresa vol
invertir 350 milions per construir el primer magatzem subterrani de gas a l’Estat
espanyol. Si se superen tots els permisos, entrarà en funcionament el 2017. El
magatzem aprofita cavitats salines ubicades a 900 metres de profunditat. Ara es troba
a les primeres fases de tramitació administrativa, però l’oposició social ja s’ha activat i
rebutja la instal·lació.
Per evitar nous casos com aquest l’alternativa passa per avançar vers la sobirania
energètica, que implica la capacitat que té el poble per (co)decidir sobre el model
energètic del qual es vol dotar, en funció de la realitat dels recursos propis i
maximitzant una cultura energètica de contenció, estalvi i eficiència, i tot plegat sota el
paraigua de la sostenibilitat i la defensa dels drets humans.
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el nostre desacord amb la indemnització de 1.350 milions d’euros
amb fons públics al propietari del projecte Castor per considerar que no hem de ser els
ciutadans/es els qui acabem pagant-ho a través de la factura del gas, sobretot sabent
que el Govern espanyol tenia informes tècnics que aconsellaven no realitzar aquest
magatzem de gas submarí.
Segon.- Que l’Ajuntament d'Arenys de Munt, en defensa dels consumidors de la nostra
vila, s’afegeixi a la iniciativa aprovada pel Parlament de Catalunya perquè els
ciutadans no hagin d’assumir la indemnització derivada del projecte Castor.
Tercer.- Reclamar al govern de l’Estat espanyol que faci pública tota la documentació
del procés d’adjudicació, de totes les obres, de tots els estudis i informes que hagin
encarregat o recopilat sobre la fallida del projecte, sobre els episodis sísmics que van
tenir lloc a les terres del Sénia des de l’inici dels treballs relatius al projecte
d’emmagatzemament, i aquells que determinen els costos econòmics totals de
l’operació, així com els noms dels tècnics i polítics que van firmar el contracte amb
ACS.
Quart.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a rebutjar el projecte similar al
Castor que pretén desenvolupar Gas Natural a la Catalunya Central.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Plataforma “Aturem el projecte Castor”; al
Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; al Govern espanyol; al Síndic de
Greuges; a l’Agència Catalana del Consum; a l’Organització de Consumidors i Usuaris;
a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència perquè es faci arribar al conjunt de
municipis de Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta.”

El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que ells hi votaran a favor, que
comparteixen l’esperit de la moció i només apunta que quan va sortir la indemnització
a l’empresa, es va saber quina seria la inversió 2015 a Catalunya per part de l’Estat,
que seria d’1.100.000 euros i és menys del que es pagarà a aquesta empresa que
actualment són 1.350 milions i que acabarà essent més.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Un altre cop ens trobem
davant d'un cas d'abús de poder i d'injustícia. La mesura presa pel Govern espanyol
per compensar l'empresa de Florentino Pérez és una bufetada a la cara als ciutadans
que pagarem durant molts anys els 1.350 milions d'euros com a concepte
d’indemnització a l’empresa ACS, en la nostra factura del gas.
Nefasta la coincidència, al mateix Consell de Ministres, del decret d’aquesta injusta
indemnització amb la suspensió del decret de pobresa energètica a Catalunya.
Precisament els 1.350 milions que costarà als contribuents el projecte Castor,
contribuiran a fer créixer la pobresa energètica.
El mes passat el Parlament de Catalunya va donar suport a la demanda d'ERC
d'interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional sobre la
indemnització del Projecte Castor. Tots els partits del Parlament hi van donar suport
excepte el Partit Popular.
ERC hem estat el partit de referència en aquesta lluita, tant des de les diverses
cambres parlamentàries (Parlament català, Congrés de Diputats, Parlament europeu)
com des del Govern de Catalunya i la Delegació del Govern a l’Ebre durant el període
2007-2010. A més, sempre hem actuat de manera coordinada amb la Plataforma en
Defensa de les Terres del Sènia i oferint-los el màxim suport.
ERC exigeix que es desmantelli la plataforma i que ACS es faci càrrec de totes les
despeses. No volem que els consumidors hagin de fer front a la indemnització, de fet
no volem ni tan sols, que aquesta indemnització existeixi, i per això, cal emprendre
accions parlamentàries i judicials contra aquesta decisió estatal.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Govern
espanyol va pagar el dia 11 de novembre els 1.350 milions d'indemnització a
Escal UGS, participada per l'ACS de Florentino Pérez.
Considerem, al igual que moltes altres entitats i persones que els 1.350
milions d'euros pagats a l'empresa que impulsava el dipòsit de gas és una
subvenció encoberta que vulnera les lleis de la competència.
I el Govern central ho ha pagat sense intentar saber què havia passat
realment.
Les Terres del Sénia i de l'Ebre estan indignades ja que han sofert més de
1.000 terratrèmols fruit de les injeccions de gas que va efectuar al subsòl
marí, i hores d’ara l’empresa s'ha embutxacat ja la indemnització pel valor de
la inversió. Són 1.350 milions, que a la llarga, poden convertir-se en més de
4.700 si s'inclouen interessos, costos de manteniment i desmantellament, que
haurem de pagar els consumidors de gas al llarg de 30 anys.
És una nova demostració que el Govern de l'Estat pensa més en els
interessos de les grans empreses i els grans bancs i s'oblida de les persones
amenaçades de pobresa energètica o de les empreses i les persones que
hauran de pagar més car el rebut del gas.
Assumim els acords presentats en aquesta moció i hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció volen fer una
reflexió sobre diversos punts i volen puntualitzar que no només estan afectats els
catalans, sinó tots els usuaris de gas natural, que el projecte CASTOR es va fer sense

tenir en compte tots els informes, però la llicència es va donar amb informe positiu, que
la indemnització s’ha de pagar per llei i el Govern central actuarà en conseqüència,
però explica que va ser el Govern anterior el que va atorgar aquesta concessió, i això
és part de l’herència rebuda; aquí, quan es va canviar l’Ajuntament, aquest van rebre
una herència no del tot bona, que va obligar a accions molt dures, i van haver d’abonar
factures endarrerides; això, en l’àmbit de l’Estat, ha estat igual, però el que ha
expressat el Govern és que es faran tots els procediments per saber què ha succeït i
es depuraran responsabilitats. Explica que va haver-hi un Govern anterior que no va
fer la feina i, ara, a l’actual, li toquen decisions contundents. També li agradaria que no
només es parlés d’una part dels problemes i es faci victimisme, que és un problema de
tots i que tots han d’actuar enfront del mateix. Diu que hi votarà en contra.
El Sr. Alcalde diu que això trenca la unanimitat i es passa a votar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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 Olivan i Mayoral, 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, CUP i
PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
7. MOCIÓ
DEL
GRUP
MUNICIPAL
PSC
PER
RECLAMAR
LA
RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL
SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel
Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida
destinada al finançament de les escoles bressol municipals.
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya
el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/2004 de llars d’infants de
qualitat i la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, en els quals es regula la plena
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la
gestió d’aquest servei públic.
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va
ser aprovada a través de la Llei 5/2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia
l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que
reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental
per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la
Generalitat, són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic
oferint a les famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa
educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu
posterior ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l’acompanyament
educatiu a les famílies.

L'escolarització de nenes i nens de tots els sectors socials, especialment els més
vulnerables, aporta a aquests infants uns efectes positius ben evidents: ajuda a
millorar la socialització, la cohesió social, la seva integració en la societat en
condicions d'equitat i garanteix en gran mesura la igualtat d'oportunitats.
Les mesures que està prenent el Govern de la Generalitat comprometen seriosament
la supervivència de les escoles bressol municipals perquè vulnera el model de
finançament existent i agreuja, encara més, la difícil situació dels ajuntaments i de les
famílies que poden veure encarit el cost del servei.
No destinar-hi recursos, a més, permet pensar que la Generalitat no confia en la funció
educativa de les escoles bressol, sinó que les considera una necessitat secundària;
escoles bressol que responen únicament a la lògica de la conciliació de la vida social i
familiar només per qui se les pugui pagar. L’amenaça de tancament d’escoles bressol
és l’amenaça que com a societat ens tanquem al futur i obrim la porta a les injustícies
socials.
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i
la corresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa
educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa
solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat.
L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot
restar al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les
seves competències directes.
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de
les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords
parlamentaris. Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€
i, posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per
formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció
d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de
2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.
Ha estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament
d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.€) i quan va decidir diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a
partir del curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça
s’ha finançat de diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu
del finançament al món local.
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys,
una partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el
pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va
prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el
Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels
ajuntaments.
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt acorda:

Primer.- Manifestar la defensa de l’educació pública i de qualitat dels nostres infants de
0 a 3 anys que els ofereixi atencions i experiències ajustades i riques per al seu
desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual, compartint l’atenció amb les
famílies, més enllà del seu poder adquisitiu.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de
llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.
Tercer.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic
de 1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho
progressivament fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any.
Quart.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels
compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de
titularitat municipal.
Cinquè.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria
de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al
servei.
Sisè.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats
de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que
correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i
Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.
Setè.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros
dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia
assignada una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de
finançament.
Vuitè.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes
del país, les associacions educatives, l’escola bressol municipal “La Petjada”, FAPAC,
Plataforma per l’Educació 0-3CAT i les AMPAs d’Arenys de Munt.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “L’etapa educativa de les
escoles bressol de 0 a 3 anys, l’hem de situar en un marc global de polítiques
públiques, com a element de socialització i educació dels infants, així com de lluita
contra l’exclusió social.
Des d’ERC considerem que l’administració de la Generalitat ha de garantir una oferta
de places suficient per assegurar l’escolarització de tota la població que ho sol·liciti. El
Departament d’Ensenyament no pot obviar que és l’administració responsable i per
tant, la màxima responsable d’impulsar i coordinar tots els esforços que es fan des
dels municipis per tal de poder satisfer les necessitats de les famílies i poder atendre
de la millor manera els nostres infants.
Per aquests motius, ERC considera indispensable garantir a les administracions locals
el pagament corresponent a les subvencions en concepte de funcionament i places
d’escola bressol, que correspon a la Generalitat.

Arran de la moció que va entrar ERC al Parlament, el Govern caldrà que informi el
Parlament durant el curs 2014-2015 de les actuacions dutes a terme en matèria de
primer cicle d’educació infantil a Catalunya. Cal dissenyar una planificació de centres
d’educació infantil que garanteixi un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat a tota la
població en condicions d’igualtat social i territorial, atenent el principi de
corresponsabilitat amb els ajuntaments i la comunitat educativa.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Primer agrair que
s'hagin incorporat les modificacions que s'han fet des de la CUP.
Educar a l’escola bressol és acompanyar la família en la construcció de la identitat de
l’infant, ésser únic, amb drets i capacitats, a partir de l’equipament de base que té en el
moment de néixer, amb oportunitats que cal aprofitar i desenvolupar.
Tots els experts coincideixen a dir que les adquisicions i experiències que
s’adquireixen durant els tres primers anys de vida són molt importants per al
desenvolupament físic, intel·lectual i emocional. El període neurològicament més actiu
s’ha de situar entre el naixement i els 2-3 anys. És quan l’ésser humà realitza el més
gran aprenentatge. L’impacte emocional i cultural, durant aquest període, és molt
significatiu. Que l’infant se senti atès, satisfet i estimulat influeix decisivament en la
seva construcció com a persona.
L’infant coneix el món proper que l’envolta, a través de la seva acció i observant els
canvis que se’n deriven durant l’activitat de descoberta. La seguretat, l’afecte i els
reptes ajustats que li proposa l’adult faciliten els aprenentatges referents al seu entorn.
Des d’aquest concepte es configura la pedagogia del 0-3 i el fet de saber que l’escola
és un context educatiu quan disposa de temps, espais i materials adequats.
L’educadora, pròxima, disponible i referent afectiu, ha d’ajustar la seva intervenció
educativa adequant els espais i oferint els materials necessaris per generar
experiències positives, aportant seguretat i acompanyament en els processos que fa
l’infant.
La quotidianitat a l’escola bressol és una oportunitat única per al desplegament de
moltes situacions amb gran valor educatiu. L’alimentació, la higiene i el descans, la
rebuda i l’acomiadament, esdevenen escenaris i continguts educatius adequats per
satisfer molt més que les necessitats dels infants.
L’escola bressol s’entén com a espai comunitari que ofereix a les famílies poder
compartir el procés de creixement i els aprenentatges que fan els seus infants i els
coneixements i concepcions que cadascuna d’elles té sobre la infantesa.
És per tot això que creiem en l’existència de les escoles bressol com a elements que
faciliten la cohesió social, la integració de les diversitats i la superació de desigualtats.
Cal no oblidar que les famílies amb menys recursos sovint són les més necessitades
d’aquest servei.
Cal garantir doncs, que les escoles bressol municipals continuïn oferint els seus
serveis en les millors condicions, i que la seva continuïtat no depengui de si hi ha
pressupost o no per destinar-hi recursos.
Quan la CUP governàvem, vam municipalitzar la gestió de l’escola bressol municipal
“La Petjada”: des del primer moment vam creure en el servei durant aquesta etapa
educativa i per això vam confiar plenament que el servei era molt millorable. Avui
estem molt satisfets de la decisió que vam prendre de municipalitzar-ne la gestió, a
través de l’empresa municipal GUSAM, pel que ha suposat de millora en molts
aspectes: s’han dignificat els sous de les educadores; s’han creat i ocupat, a través de
concurs públic, les places pels diferents llocs de treball; s’ha adequat la metodologia a
les necessitats reals dels infants; s’ha prioritzat un menjador ecològic amb productes
de temporada, de proximitat, de qualitat. S’ha dignificat la pedagogia.

Aquest ja és el 3r curs que la gestiona GUSAM i l’ocupació durant aquests tres anys
s’ha mogut entre un 75 i un 85%. Tenint en compte el context de crisi que estem vivint
i com afecta a moltes famílies, hem d’estar satisfets de la demanda que tenim,
símptoma de bon funcionament. Mentre que nosaltres vam creure amb el projecte i hi
vam dedicar totes les energies per millorar-ne el funcionament, vèiem com al nostre
voltant hi havia molts municipis que optaven per tancar-les.
Sabem que els recursos econòmics els hauria d’aportar la Generalitat, tal com li
correspon, i exigim que així sigui. L’educació, en totes les etapes, sempre hauria de
ser una prioritat per a tots els governs. Sembla ser que la Generalitat ho delegarà en
un altre ens supramunicipal, la Diputació. Esperem que l’aportació per infant arribi de
la institució, sigui de mans de l’una o de l’altra. Però si no fos així, entenem que això
no ha de ser excusa per no oferir el servei a Arenys de Munt.
Fem una reflexió a l’Ajuntament actual perquè valori el que tenim tant com ens ho
valoren les famílies arenyenques i des d’altres poblacions, i que siguem conscients
que som model d’escola. Per això demanem que es tingui tota la voluntat per mantenir
el servei obert i que no s’augmentin els preus de les quotes si no s’arriba a un consens
amb les famílies.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “Tot i que la situació
financera de la Generalitat ha obligat a treballar amb pressupostos més reduïts, amb
un ús eficient dels recursos i la col·laboració dels professionals i docents de l’educació
pública ha estat possible millorar la qualitat de l’ensenyament a Catalunya.
L’ensenyament és una prioritat pel Govern de la Generalitat. Si bé el pressupost
d’ensenyament ha disminuït des del 2010 fins el 2012 és en termes absoluts, ja que el
pressupost global també ha disminuït. Malgrat la moderada reducció pressupostària
que experimenta el Departament, cal destacar que el pes de la despesa en
ensenyament ha crescut per segon any consecutiu dins del global de la despesa de la
Generalitat (s’ha anat incrementant des de l’any 2010 (20,96%) fins a l’any 2012 que
ha arribat al 21,85%). Aquest increment demostra que Ensenyament és departament
prioritari. Malauradament, els recursos econòmics són els que són i s’ha de treballar
més amb el mateix salari o s’ha de fer el mateix o, fins i tot més, amb menys recursos.
Més inversió en polítiques educatives. La reducció salarial que ha afectat els mestres i
treballadors del Departament d’Ensenyament ha suposat per aquest 2012 un estalvi de
197 milions d’euros que s’ha destinat íntegrament a reforçar les polítiques educatives,
de tal manera que tot l’estalvi que es generi per la via de la reducció de salaris es
reinvertirà en millorar el sistema educatiu de Catalunya.
Cal recordar que l’educació de 0-3 anys és una etapa no obligatòria, malgrat que sigui
important per a les famílies i els infants, i que a l'hora de prioritzar s'ha optat per
millorar oferta places de Formació Professional (FP), incrementar càrregues horàries
(matemàtiques, foment lectura...), lluita contra fracàs escolar en etapes obligatòries, el
reforç a la primària per als alumnes que ho necessitin, etc.
Dificultats pel sosteniment de les places de llars d'infants
Incompliments de l'Estat espanyol:
- No paga els deutes que té amb Catalunya
- No fa les inversions que diu l'Estat
Cal tenir en compte que l’Estat va deixar de fer l’aportació per a l’etapa de 0-3 anys
(Pla EDUCA 3), fent desaparèixer una partida que pel curs 2010-2011 va ser de 17
milions d’euros. A més, l’anterior Govern socialista de l’Estat va eliminar la gratuïtat del
tram 3-6 anys (eren 56 M€) i això afecta a les finances de tal manera que no es poden
mantenir les aportacions per plaça/any.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup CUP, en aquest punt, diu que volen afegir, per
no ser reiteratius amb el que han escoltat, que el desgovern no va bé, que el que ha

de fer el govern de la Generalitat és la seva funció i destinar els recursos a un ús
correcte, i això vol dir no destinar-los a temes identitaris o ideològics i d’aquí es
podrien treure els recursos per destinar-los a les escoles bressol. Considera que patim
un desgovern i com a conseqüència d’això patirem a Arenys de Munt la manca de
recursos i hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, 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 i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups ERC, CUP, PSC i PP; i tres abstencions, dels tinents d’alcalde N’Alfons
Molons i Antius i Na Montserrat Carreras i Cort i del regidor En Fèlix Olivan i Mayoral,
del grup CIU.

PART DE CONTROL
8. INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DEL 2014.
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 002/15
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 31/12/2014
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 €
a data 31/12/2014.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació, quan aquest existeix.”
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS
EN UN MÀXIM DE 30 DIES (EXERCICI 2014)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,

INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 30 dies (exercici 2014) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 3.496,90
€.
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar fora
del termini legal a
31/12/2014

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
31/12/2014

31/12/2014
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3.496,90 €

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica que esmerçarà esforços perquè
en el primer trimestre no hi hagi cap factura pendent de pagament.
El Sr. Alcalde diu, per animar-lo, que durant l’any 2014 s’ha reduït el deute en un 10%,
continuant en la línia del govern anterior; i que el període de pagament és de 22 dies,
la qual cosa està molt bé.
9. 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 213 a la 231, ambdues
incloses, des del 5/12/14 al 31/12/14:
-

Resolucions en matèria de personal: 3
Resolucions en matèria d’economia: 10
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 3
Resolucions en matèria d’organització municipal: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 5/12/14 i el 31/12/14, en matèria
de:
-

Governació i mobilitat: 5
Urbanisme: 1
Obres i serveis: 2

En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia emeses, des de la 1 a la 4, ambdues
incloses, des de l’1/01/15 al 18/01/15:
-

Resolucions en matèria d’economia: 1
Resolucions en matèria d’organització municipal: 1
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’1/01/15 i el 18/01/15, en matèria
de:
-

Governació i mobilitat: 5

PRECS I PREGUNTES
10. PREC DEL GRUP PP PER TAL QUE S’HABILITI MÉS APARCAMENT DE
MOTOCICLETES.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es pugui habilitar més aparcament
per a motocicletes i ciclomotors entre els carrers Enric Morera i Pompeu Fabra, donat
que l’existent és del tot insuficient i entenem que existeix espai que permetria un
augment de les places i donar cobertura a les necessitats dels veïns conductors dels
citats vehicles.
Prec: Demanen a l'Equip de Govern actual l’habilitació de nous aparcaments per a
motocicletes i ciclomotors entre els carrers Enric Morera i Pompeu Fabra, pels motius
exposats.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Entre
els carrers Enric Morera, Pompeu Fabra i la Rasa, que són els que estan més a la
vora, hi ha 9 aparcaments per a motocicletes. Farem un seguiment des de la regidoria
per veure si realment s’ocupen tots els llocs i actuarem segons veiem.”
11. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES TIRI SAL ALS CARRERS DE CAL
MORO.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
- Atès les queixes rebudes per part dels veïns del Carrer de Cal Moro degut a les
contínues gelades del paviment i voreres.
- Atès que tot i patir-les no s’han realitzat les accions pertinents per resoldre aquestes,
tal com tirar sal.
- Atès que degut a aquest fet s’han produït diferents sinistres personals i materials.
Prec: Demanem que des d’aquest Govern Municipal es prenguin les mesures
correctores necessàries per a què aquest fet no torni a passar i donar un tracte
igualitari a aquests veïns que sí reben veïns d’altres indrets de la població.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Quan
es va tenir coneixement de què hi havia el paviment glaçat es va tallar la circulació i es
va donar avís a la brigada municipal per tal de que tirés sal a la calçada i a les voreres.
Aquests dies que fa temperatures més baixes es fa un seguiment per si cal actuar.”
El Sr. Alcalde diu que un industrial de la zona li va comentar que es va actuar amb
molta celeritat, però cadascú veu les coses a la seva manera.
12. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA RESTAURACIÓ DE LA PARRÒQUIA
DE SANTA CECILIA DE TORRENTBÓ.

El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana que:
Atès l’estat en què es troba la Parròquia de Santa Cecília de Torrentbó, que aquest
grup municipal ha pogut comprovar així com també ha rebut queixes per part de veïns.
Atès de què aquesta és titularitat de la Diputació de Barcelona, i que la mateixa no té
cap projecte per tal de millorar l’estat de la citada parròquia.
Pregunta: L’Equip de Govern estaria disposat a posar els mitjans possibles per tal de
realitzar la restauració que precisa? En cas afirmatiu, acceptarien la proposta de com
poder dur-lo a terme a instàncies d’aquest Grup Municipal i a càrrec de l’Estat
Central?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que la Parròquia de Sta. Cecília està
ubicada en una ermita de titularitat privada, és una capella d’ús públic mentre el
propietari vulgui, però la propietat privada ha de ser arranjada pel privat, i l’Ajuntament
ha col·laborat alguna vegada en l’arranjament del camí; en aquest cas, de Diputació és
la casa de Can Cumulada i aquesta Administració en fa el manteniment, però són dues
coses diferents, la casa de la Diputació i l’ermita, que és privada.
13. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ACTUACIONS A L’ACCÉS DE LA
URBANITZACIÓ CAN JALPÍ.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular posem de manifest que l’entrada d’accés a la
Urbanització de Can Jalpí es troba amb un paviment en mal estat, mal senyalitzada i
amb una il·luminació clarament insuficient.
Preguntes: El Govern Municipal té intenció de realitzar alguna actuació relativa al fet
exposat?”
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu textualment: “En primer lloc, no
sabem exactament a quina entrada es refereix, a l’anterior o posterior de la portalada.
A l’anterior, connexió amb la carretera, l’any passat es van fer diverses actuacions
amb aigua i fibra òptica i es va aprofitar a arranjar els forats més importants, en quant
a l’enllumenat hi ha un fanal al mig de l’entrada i sortida.
En quant al ferm, al primer tram es va fer la connexió de fibra òptica i el ferm està en
bon estat. En quant a l’enllumenat en la part posterior de la portalada, ja hi ha fanals
en ambdós cantons del carrer.
Pel que fa a la senyalització vertical és la reglamentària i no hi ha hagut mai
senyalització horitzontal.”
El Sr. Alcalde diu que en la següent pregunta hi ha hagut una petició d’intervenció d’un
particular, però al no tractar-se d’un punt d’ordre del dia en qual hagi d’haver debat, la
intervenció es farà quan es tanqui el Ple.
14. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS 15.000 EUROS DE DRETS
D'IMATGE DEL MONUMENT A LA INDEPENDÈNCIA I ELS MOTIUS PER
DEMANAR QUE LA PREGUNTA FOS RETIRADA DEL PLE D’11 DE
DESEMBRE.

El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“En el passat Ple del 13 de novembre es va aprovar una modificació de crèdit en la
qual es dotaven, en concepte d'inversió, 10.000 euros més a l'aplicació número 810333-64000 per “Inversió drets d'imatge obra local”. Una aplicació que en el Pressupost
del 2014 es va dotar inicialment amb 5.000 euros. Per tant, el total que s'ha assignat a
aquesta aplicació, per aquest 2014, és de 15.000 euros.
Durant la intervenció del regidor d'Economia se'ns va informar que aquesta aplicació, o
sigui els 15.000 euros, estaven destinats a pagar, amb fons municipals, els drets
d'imatge del Monument a la Independència, perquè, tal com va dir, 'hi ha empreses
que s'estan lucrant a costa d'uns drets que no tenim'.
També va dir que: 'l'Ajuntament, en un Ple anterior, s'havia compromès a no pagar
amb diners municipals aquest monument. Que l'Ajuntament no té l'obligació ni el pot
pagar i que s'han de buscar vies de col·laboració [per poder-lo pagar]'.
I va afegir, respecte a com pagar el monument, que: 'fins que no s'arribi a un acord no
s'informarà d'una cosa que està en l'àmbit privat'.
Vista aquesta intervenció del regidor d'Economia, ens vam posar en contacte amb
l'artista propietari dels drets d'imatge d'aquest monument, en Jaume Rodri-Febrer, que
ens va informar que ningú, des d'aquest Govern, s'ha dirigit a ell per parlar sobre
aquests drets d'imatge, abans de l'11 de desembre, i també ens va dir que, per a què
es puguin cedir aquests drets, s'ha d'arribar a un acord només amb ell.
També ens va informar que està disposat a cedir aquests drets d'imatge gratuïtament
al poble d'Arenys de Munt. Només caldrà resoldre com se li restitueixen les despeses
en materials que ell va tenir per realitzar l'obra, 1.500 euros.
Per altra banda, aquesta pregunta estava previst plantejar-la en el Ple de l'11 de
desembre i el regidor Sr. Sánchez va demanar a aquest Grup Municipal que la retirés
de l'Ordre del Dia.
És per tot plegat i per aclarir aquest tema, que els demanem:
•
Que ens informin sobre quines negociacions ha tingut aquest Govern, en
l'àmbit privat, abans del 13 de novembre del 2014, respecte a aquests drets d'imatge
per plantejar-se fer una ampliació de 10.000 euros l'aplicació pressupostària per
“Inversió en drets d'imatge obra local”?
•
Amb qui les han tingut i quan?
•
Per a fer què?
•
Els motius pels quals s'han assignat 15.000 euros d'inversió en drets d'imatge
pel Monument a la Independència en la modificació de crèdits 10/14, de data 13 de
novembre del 2014, quan el propietari d'aquests drets està disposat a cedir-los
gratuïtament al poble d'Arenys de Munt.
•
També demanem que s'informi en quin Ple l'Ajuntament d'Arenys de Munt es
va comprometre a no pagar el Monument a la Independència?
•
I amb els vots de quines formacions polítiques?
•
Finalment, volem que es facin públics els motius pel qual el regidor Sr. Sánchez
va demanar a aquest Grup Municipal que retirés aquesta pregunta de l'Ordre del dia
del passat Ple del mes de desembre.
•
I també volem saber si el fet que s'hagi ajornat aquesta pregunta a contribuït a
solucionar algun dels problemes plantejats en la part expositiva.”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, abans de respondre a la pregunta, explica
que aquesta és una situació desagradable perquè hi ha una persona que ha fet una
feina i no l’ha cobrada i això ho coneix per pròpia experiència i ell es va ficar en política
per ser just, però ara no pot ser-ho, però no llença la tovallola en absolut. A
continuació diu textualment: “A la pregunta formulada per la CUP, atès que demanen
respondre a un tema que ve de lluny, i que arrosseguem des de l’any 2009 i tres
governs municipals, caldria, per poder comptar amb una imatge més ajustada als fets

que ens han portat a la situació actual, i així poder respondre a la pregunta formulada
al Ple d’avui.
Al Ple de l’1 de setembre de 2009 la CUP va presentar una moció per tal d’acceptar
l’oferiment de realització d’una escultura per recordar la diada del 13 de setembre.
A la part expositiva de la moció s’explicava que l’Ajuntament d’Arenys de Munt hauria
de fer quelcom per recordar una diada tant important per al nostre poble en motiu de la
consulta del 13 de setembre de 2009 i per aquesta raó, el senyor Jaume Rodri Febrer,
que és escultor, s’oferia per a realitzar un monument commemoratiu. Per realitzar
l’obra que oferia a Arenys de Munt només demanava les costes de materials i
transports.
A la moció es proposava la creació d’una Comissió especifica per al seu estudi,
aprovació/acceptació i ubicació de l’obra proposada o considerar que fos la Comissió
del Nomenclàtor, reforçada amb un representant per cada grup municipal, més serveis
tècnics i la Interventora de l’Ajuntament, la que realitzés aquesta tasca i estudiés la
possibilitat d’aprofitar l’oferiment de l’escultor Jaume Rodri Febrer de fer aquesta obra
commemorativa a Arenys de Munt. Finalment es va optar per fer servir la comissió del
nomenclàtor per realitzar aquesta tasca.
El més interessant d’aquest primer acord al Ple en relació al monument de la
independència va ser que ja des del primer moment es va començar a parlar que el
finançament de l’obra havia de ser mitjançant subscripció popular, un criteri que va
permetre que cap regidor hi votés en contra. Rellegint l’acte que recull les
intervencions, aquest sentit de la votació queda palès.
La regidora d’ERC, Marta de la Iglesia, proposava finançar l’obra mitjançant
subscripció popular a través de les donacions rebudes per la comissió organitzadora
de la consulta.
La regidora Sra. Carreras, en nom del Govern, deia: “Veiem bé la proposta i hi donem
suport polític. Creiem que si es crea una comissió de ciutadans i ciutadanes provinents
del teixit social i associatiu del poble podrà esdevenir un èxit. També volem deixar clar
que dissortadament l’administració local, ara com ara, no té recursos per dedicar-li.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, també feia esment sobre el cost de l’obra,
i deia: “(...)s’ha de mirar que el cost de l’obra no sigui amb finançament municipal per
no carregar el pressupost.”
El regidor de la CUP recordava que només es tractava que hi havia un senyor que
s’havia ofert a fer l’escultura i la moció plantejava que s’estudiés si es feia, com i quan
costaria i per això es creava una comissió que ho estudiaria i diria si s’havia de pagar
o no i com. Tornava a llegir part de la part expositiva allà on deia que es podia optar
per acceptar-ho i si s’aprofitava o no l’oferiment a través de la comissió. Recordava
que amb els diners recaptats de la comissió organitzadora es faria un llibre per regalar
a totes les famílies d’Arenys de Munt i segons la proposta que s’anava a votar se’ls
havia de dir (als membres del COC) que els diners es destinarien a una altra cosa i
pensava que això ho havia de decidir la comissió.
Aquesta moció va ser aprovada amb el suport d’onze regidors, 4 d’AM2000, 3 d’ERC,
3 de CIU i 1 de CUP, mentre que els dos regidors del PSC es van abstenir. En aquest
Ple, només es va votar una proposta encara oberta i es recollia la voluntat de pagar
l’obra mitjançant subscripció popular, una voluntat que encara es podia canviar.
Finalment es va optar per fer servir la Comissió del Nomenclàtor per a realitzar
aquesta tasca. El dia 31 de maig de 2010 es reuneix la Comissió de Nomenclàtor a
les 18 hores a la segona planta de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
A l’ordre del dia només hi ha un punt a tractar: Monument a la independència. En
aquesta reunió no assisteix la Interventora de l’ajuntament. Segons l’acta, el Sr. Jaume
Rodri exposa la idea del Monument a la Independència als membres de la Comissió
presents a la reunió.

La proposta inicial del Sr. Jaume Rodri era posar quatre columnes d’una alçada de 4
metres, col·locades en funció dels astres amb una pedra central (ull de serp) típica
d’Arenys de Munt. La pedra tindria una mida de 1,5 x 1m aprox. ben il·luminades,
envoltades d’aigua (representa el mar mediterrani).
En relació a els costos i el seu finançament es calculava que el cost de les columnes
de 4m alçada era d’uns 3.500€ inclosos el preu de muntatge i llums. En un primer
càlcul sobre el cost de l’obra es preveia que podria arribar a uns 8.000€.
En aquesta reunió, a l’igual que va succeir al Ple de l’1 de setembre de 2009 es torna
a parlar de finançar l’obra amb aportacions fora del pressupost municipal. De fet,
l’Alcalde constata que es pagarà amb els diners de la Comissió de la Consulta.
El Nomenclàtor no es va tornar a reunir formalment per aquesta qüestió, reunions
posteriors es va dur a terme però fora del marc del Nomenclàtor.
Encara doncs, es podria plantejar diferents escenaris en els quals es contemplés la
possibilitat de fer el pagament en la totalitat o en part del monument a càrrec del
pressupost municipal.
En data 13 d’agost de 2010, el Sr. Jaume Rossell i Colomer, en representació de la
Comissió Aplec per la Independència, mitjançant una instància, demana autorització
per instal·lar un monument a la zona del parc de Can Jalpí, de manera gratuïta per
l’Ajuntament, adjuntant a la mateixa el projecte tècnic.
En data 16 d’agost de 2010, des de Secretaria es redacta un informe en el qual
estableix el procediment per a realitzar la cessió el monument, ja que es tractava d’una
obra de caràcter fix en una zona qualificada com a bé d’ús públic, per la qual cosa
s’havia de seguir el procediment determinat als articles 28, 31 i 53 a 71 del Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, i l’article 32 de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El 26 d’agost de 2010, el Sr. Jaume Rossell va entrar un escrit en el qual realitzava la
cessió gratuïta amb les condicions determinades en l’informe de Secretaria.
Serveis Tècnics, en data 30 d’agost de 2010, donen el vist i plau al projecte i la
documentació presentada.
El Ple del 7 de setembre de 2010 es va debatre i votar l’acceptació de la donació per la
construcció d’un monument a la zona verda de Can Jalpí.
Els acords deien:
“Primer.- Acceptar, en base al que determina el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya, la cessió gratuïta i condicionada del material del monument
proposat pel senyor Jaume Rossell, en representació de la comissió Aplec per la
Independència, i autoritzar la instal·lació al seu càrrec a la zona d’equipaments de Can
Jalpí, segons el projecte presentat a l’Ajuntament.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura dels documents de recepció del
monument un cop finalitzada la instal·lació del mateix.
Tercer.- Procedir a donar d’alta a l’inventari municipal el monument per un total de
33.273,71 €, un cop recepcionat.”
La proposta que s’anava a votar, suposava l’acceptació gratuïta del monument, sense
preveure a l’acord la possibilitat que l’ajuntament assumís les possibles càrregues en
cas que la Comissió de l’Aplec no pogués fer front, amb aportacions de particulars, els
costos del monument. Aquest dia, es tancava la porta a poder cofinançar l’obra
mitjançant el pressupost municipal.
Durant el debat és interessant llegir alguns dels comentaris expressats en el Ple. El
regidor Sr. Jiménez deia en un moment de la seva intervenció: “(..) També s’ha de dir, i
per tranquil·litat dels grups municipals que patien pel cost del monument i que no
tingués repercussions en les finances municipals, que aquesta obra no hauria de
costar res a les arques de l’Ajuntament.
En un inici, el contractista finança el cost del material i el seu transport, durant un
període de temps que arriba fins a finals del 2011, temps suficient perquè la Comissió

Organitzadora de l’Aplec aconsegueixi els fons necessaris per poder-li pagar aquestes
despeses.
L’escultor, en Jaume Rodri, no ha demanat res per la seva obra, fet que ja va quedar
reflectit en la moció que vàrem aprovar l’1 d’octubre del 2009.
Per l’Ajuntament, de moment, no hi hagut cap despesa. Qualsevol cost que s’hagi
produït l’ha assumit la Comissió Organitzadora, inclosos els fonaments dels
monument.
Si ara, des d’aquest ajuntament o des de futurs ajuntaments, sabem aprofitar totes les
seves grans virtuts, totes les seves potencialitats, aquest monument pot acabar
esdevenint un dels grans generadors de beneficis pel nostre poble.”
El regidor Sr. Morell, del grup PSC posava com a condició que no costés diners a
l’Ajuntament i si això és complia, per tal de ser conseqüents amb el seu projecte de
país, s’abstindrien.
Aquest acord es va aprovar amb els vots favorables dels regidors d’AM2000, 3 d’ERC,
2 de CIU i 1 de CUP i l’abstenció dels 2 regidors del PSC.
Per tant, aquell dia, el Ple de l’ajuntament acceptava l’obra com a donació gratuïta
amb les condicions que impossibilitaven a l’ajuntament poder pagar el monument i les
formacions polítiques que ho van aprovar van ser AM2000, ERC, CIU i CUP.
Això respondria a la pregunta número 5: “També demanem que s'informi en quin Ple
l'Ajuntament d'Arenys de Munt es va comprometre a no pagar el Monument a la
Independència?” I a la pregunta número 6; “I amb els vots de quines formacions
polítiques?”
Va passar el temps, i l’entitat que havia fet la donació i s’havia compromès a trobar els
diners per pagar el monument, no se’n van sortir per diferents raons; entre altres,
perquè els actes que havien organitzat no havien recaptat suficients diners, concerts
que havien hagut de suspendre per mal temps, etc... per aquesta raó es van adreçar a
l’ajuntament per trobar vies de solució.
Finalment, al Ple del 25 de juliol de 2013, es va portar a votació una modificació de
crèdit 08/13, per import de 433.468,78 euros, una modificació de crèdit que els grups
de l’oposició ja havien anunciat al govern en minoria de la CUP que no aprovarien, no
hi havia consens. En aquesta modificació de 433.000 euros estava inclosa una partida
de 30.000 euros per pagar a l’empresa que va realitzar el monument. S’argumentava
que l’industrial que va realitzar aquest monument encara no l’havia cobrat tres anys
després d’haver-lo fet, i traslladava la seva petició de cobrament de l’obra a
l’ajuntament vist que no podia cobrar-la de cap altra manera i pel fet que tot el poble en
gaudeix, que era un acte de responsabilitat envers el poble i cap a l’industrial que va
realitzar el monument, i que el monument s’havia convertit en un símbol per Arenys de
Munt. Evidentment, com us podeu imaginar, un argument que comparteixo totalment, i
estic segur que la majoria de regidors i regidores d’aquest ajuntament.
En aquell Ple, el portaveu de CIU, Alfons Molons, manifestava el seu desacord amb
les formes que s’havia fet la proposta, si hi havia tres modificacions consensuades no
se n’havien de posar més, ho trobava una manca de respecte envers els grups
municipals i també era voler quedar davant la ciutadania com que el Govern ho fa bé i
els dolents són els de l’oposició i el seu compromís era que si anava en un punt apart,
de forma legal, ho recolzarien.
Des d’ERC, el regidor que li va tocar fer la intervenció vaig ser jo mateix, segons
consta a l’acta, deia que no podíem estar en contra d’una icona del país -el monument
per la independència- però era inacceptable el fet de barrejar-ho tot en aquella
modificació de crèdit. Evidentment, havíem d’acceptar aprovar 433.000 euros d’una
modificació de crèdits si el que volíem era pagar els 30.000 dels monument.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, recordava que trobava just que senyor
a qui se li devien diners reclamés que se li abonés el treball, però que ho havia de fer a
qui li va dir que li pagaria i no pas a l’Ajuntament que va rebre el monument com una

donació. De fet, la reflexió de la senyora Castillo era encertada jurídicament. Ja
quedava clar que, malgrat la voluntat política pogués ser favorable, la donació
aprovada al Ple del 2010 tancava la porta a posar diners del pressupost municipal per
aquesta qüestió.
Per tant, encara que els grups d’ERC i CIU l’haguéssim aprovat amb vots favorables o
abstenció els 30.000 euros d’una modificació de crèdit, portar-ho a terme era inviable
jurídicament.
Qui feia la proposta, era coneixedor de la situació, l’informe d’Intervenció deixava clar
la inviabilitat jurídica de la proposta. Aquest alertava que no era possible pagar deute
del monument per la independència a càrrec del pressupost municipal. L’informe deia
textualment: “s’ha previst crear una aplicació per adquirir el Monument per la
Independència, un monument que –a no ser que es tracti d’un de nou- va ser entregat
gratuïtament pel senyor Jaume Rossell i Colomer, en representació de la Comissió
Aplec per la Independència mitjançant escrit de 13/08/10, i que fou acceptat pel Ple de
07/09/2010, ordenant-ne que fos incorporat a l’inventari municipal. Per tant, aquest bé
a l’Ajuntament ja li pertany per adquisició onerosa, no sent possible adquirir-lo de nou.
Vist això, entén aquesta Intervenció que el crèdit que es proposa dotar per l’adquisició
del Monument per la Independència, no serà realitzable vistos els antecedents
existents, a no ser de què es tracti d’un monument nou.”
El setembre de 2014, amb el nou Govern municipal, tant l’entitat que estava
involucrada amb el finançament del monument, com el mateix contractista, senyor Pep
Solé, que tenia pendent el deute, es van adreçar al nou equip de govern per trobar una
estratègia per ajudar a pagar el monument. Aquest Govern es va comprometre a
buscar solucions per poder trobant una escletxa legal que permetés pagar amb el
pressupost municipal els 30.000 euros que havien quedat pendents en aquell Ple del
juliol de 2013. Jo mateix vaig assumir aquesta tasca, ha passat més d’un any, i he
tingut reunions amb totes les parts implicades, he demanat assessorament a
Secretaria i Intervenció, serveis jurídics externs per trobar, si era possible, vies legals
per poder cofinançar el pagament del deute pendent del monument de la
independència amb fons públic, i la resposta ha estat clara i taxativa:“El monument ja
és de titularitat municipal a través d’una cessió gratuïta acceptada pel Ple i està
inventariat, pagar pel mateix suposaria desviar caudals públics, la qual cosa és una
irregularitat penal; per altra part, l’Ajuntament aniria en contra dels seus propis actes i
prescindiria del procediment legal establert, la qual cosa suposaria la nul·litat del que
s’actués.”
I quines són les irregularitats penals? Doncs entraríem en dos possibles delictes, un de
malversació de fons públics amb l’agreujant de superar en 3.000 euros, i un altre de
prevaricació.
I si encara que sabem tot això ho portéssim a votar a Ple i votéssim que sí, què
passaria? Com per exemple, si haguéssim votat que sí o abstenció a la modificació de
crèdits de juliol en un punt separat? Doncs que Intervenció i Secretaria donarien
compte al següent Ple de les irregularitats penals detectades mitjançant uns informes
de resolució de discrepàncies. Ja ens podem imaginar què passaria després de donar
publicitat en un Ple d’unes irregularitats detectades per Intervenció i Secretaria.
Haig de dir que aquest regidor que els hi parla ja hagués proposat portar a votació
aquesta mateixa proposta al Ple si legalment fos viable. Si puc defensar poder destinar
15.000 euros en drets d’imatge del monument, també ho faria per pagar 30.000 euros
d’un monument commemoratiu que pertany al poble d’Arenys de Munt i que ha
esdevingut una icona del nostre municipi. I, sens dubte, assumiria de bon grat el cost
polític que pertoqués, i no tinc cap dubte que ho aprovaríem amb el suport majoritari
de regidors i regidores d’aquest ple.
En relació als drets d’imatge, encara que es va acceptar l’obra com a donació gratuïta,
restava pendent el control de l’explotació mercantil. Cal posar rellevància que una cosa

és la propietat material de l’obra i l’altre tenir el dret d’ús de la seva imatge amb
finalitzats mercantils. I aquest Govern ja va manifestar la voluntat de recuperar el
control d’aquests drets des del primer moment que vam preveure una aplicació
pressupostària per poder portar-ho a terme.
Diferents iniciatives privades, sense disposar d’aquests drets, han aprofitat el context
polític per lucrar-se comercialitzant reproduccions en diferents formats. Per aquesta
raó es va preveure recuperar aquests drets d’imatge prèvia negociació amb qui
legalment acredités la seva possessió. L’ajuntament va fet una previsió d’un màxim
assumible d’acord amb el valor intrínsec de l’obra, equivalent al 50% del valor
inventariat.
A la darrera reunió mantinguda amb el senyor Jaume Rodri, ens va fer saber que
l’obra resta incomplerta respecte la proposta inicial. Per tant, queda oberta estudiar
aquesta possibilitat i poder donar compliment al projecte inicial de l’artista, que en
qualsevol cas, serà una proposta que caldrà valorar i arribar a consensos, i amb
finançament assegurat, si hi ha una voluntat política majoritària que així ho cregui
oportú.
I sobre les darreres dues qüestions; la pregunta número 7: “Finalment, volem que es
facin públics els motius pel qual el Regidor Sánchez va demanar a aquest Grup
Municipal que retirés aquesta pregunta de l'Ordre del dia del passat Ple del mes de
desembre”, i la pregunta número 8: “I també volem saber si el fet que s'hagi ajornat
aquesta pregunta a contribuït a solucionar algun dels problemes plantejats en la part
expositiva.” Doncs els hi puc dir que qualsevol qüestió que té relació amb l’exercici de
la meva responsabilitat que tingui efectes al pressupost municipal, que són diners de
tots, quan es tracta negociacions que estan encara en una fase inicial, sense acord en
ferm, crec que per un sentit de prudència i responsabilitat cal deixar treballar. Des del
meu punt de vista, retirar la pregunta a l’espera dels acords, ha estat un encert i un
exercici de responsabilitat del grup municipal de la CUP que agraeixo i valoro molt
positivament. El fet és que això ens ha permès poder parlar amb qui pot acreditar la
propietat dels drets d’imatge, el senyor Rodri, sense cap pressió afegida, la qual cosa
esperem que serveixi per arribar a un acord favorable, recuperant els drets d’imatge de
l’obra local i que afavoreixi els interessos d’Arenys de Munt.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies pel relat tan acurat i que ha estat enriquidor sentir les
intervencions del regidor i també pel sentiment que hi ha posat, que duri.
15. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE EL MOTIU PEL QUAL, LA FESTIVITAT
DE SANT ESTEVE, LA POLICIA MUNICIPAL LLIURAVA NOTIFICACIONS DE
L’AJUNTAMENT.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“Diversos veïns ens han traslladat el seu malestar i ens han demanat que
plantegéssim aquesta pregunta a Ple.
El passat 26 de desembre, festivitat de Sant Esteve i un dia important dins de les
festes de Nadal i de celebració familiar, la Policia Municipal, entre dos quarts d'una i
dos quarts de dues, una hora en què les famílies s'estaven preparant pel tradicional
dinar de Sant Esteve, estava lliurant notificacions de l'Ajuntament.
Recordem que aquestes notificacions són la resposta d'aquest Ajuntament als
recursos de reposició que van presentar alguns veïns a l'expedient de Contribucions
Especials per la urbanització de la Riera. Una resposta que es va introduir en el Ple de
l'11 de desembre per la via d'urgència quan la darrera al·legació es va presentar el 12
de novembre, 29 dies abans.

Una via d'urgència a la qual el grup municipal de la CUP va votar en contra perquè, al
presentar-lo per urgència, no se'ns va donar temps a preparar la nostra intervenció,
però, i molt especialment, es va crear indefensió i opacitat de cara als veïns que
havien presentat al·legacions ja que no es van poder assabentar que en aquest Ple es
tractarien els recursos que van presentar i no van tenir l'oportunitat d'assistir al Ple.
Tot i així les notificacions es podien haver efectuat entre el 12 de desembre i el 31, o
fins i tot més tard, ja que la legalitat vigent no estableix una data màxima per fer el
lliurament. Però es va optar per notificar la festivitat de Sant Esteve, a l'hora del dinar
familiar.
Aquesta intromissió municipal, en una diada tan senyalada per totes les famílies
catalanes i en una hora tan poc adequada, ha molestat a força veïns que van rebre la
visita de la Policia Municipal a casa seva i molt més quan era només per lliurar-los una
notificació de l'Ajuntament. I ha sobtat força que aquesta notificació no es fes, quan es
podia haver fet, en dies no festius, abans de Nadal o després de Sant Esteve.
És a petició d'alguns d'aquests veïns que els hi traslladem aquestes preguntes:
•
Per quin motiu es va decidir molestar als veïns en aquestes hores i en aquest
dia festiu i tradicional per part de l'Ajuntament?
•
Qui va decidir fer aquesta notificació en aquest dia i en aquesta hora?
•
No es podia haver presentat en un altre dia?
•
Com a govern municipal consideren adequada aquesta intromissió municipal
en l'espai familiar en un dia tan assenyalat com és el dia de Sant Esteve?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Una
de les feines que té la Policia Local és fer les notificacions que no s’han pogut portar a
terme per les persones que en primera instància les fan.
Dit això, a la Policia Local ens van arribar 18 notificacions que per diversos motius no
s’havien pogut entregar. Unes perquè no s’havia trobat les persones al domicili i altres
perquè aquestes persones no havien volgut acceptar la carta.
Les primeres notificacions que va passar la Policia Local van ser entregades el dia 23
de desembre.
Val a dir que no hi ha un dia exprés, dedicat a fer notificacions, si no que segons la
feina del dia a dia es van fent. És per això que el dia 26 de desembre festiu a
Catalunya i un dia on la demanda de serveis habituals o prioritaris era més petita la de
un dia normal, els agents en veure les cartes per entregar van decidir fer-ho, fet que
es va produir entre 2/4 d’1 i la 1 i poc més del migdia. Es van emportar 11 notificacions
de les quals només en van poder entregar 3. També vull dir que no només van ser les
de la Riera sinó que es va aprofitar per fer notificacions judicials que també es tenien
que passar.
Això vol dir que les restants s’han notificat altres dies com el dia 30, el dia 2 de gener,
el 7 i el 8 de gener.
Si el Govern considera una intromissió que els agents es personessin el dia de St.
Esteve? Li diré que no sé l’opinió del Govern perquè és un tema que pertoca a la
regidoria de Governació i jo com a regidora delegada no ho considero una intromissió,
perquè només feien la seva feina, que es el que es demana a qualsevol treballador.”
16. PREC DEL GRUP CUP RESPECTE A LES REVISIONS CADASTRALS, PER
DONAR AJUDA I RECOLZAMENT ALS VEÏNS AMB REVISIONS ERRÒNIES.
La regidora Sra. Vázquez formula el següent prec:
“Darrerament alguns veïns del poble estan reben una notificació de la Gerència
Regional del Cadastre de Catalunya, ens depenent del 'Ministerio de Hacienda' en la
que es notifica que s'està efectuant la revisió cadastral dels seus immobles.

Hem detectat que algunes d'aquestes revisions són errònies a l'alça, amb uns
increments de la superfície del sòl d'un 10 a un 30% per sobre dels reals.
Vist que molts veïns estan sorpresos per aquestes notificacions i no saben quins
passos han de seguir per comprovar si la nova informació és correcta i, si no ho és, no
saben com donar resposta a aquestes notificacions per presentar al·legacions.
Atesa la importància que té aquesta revisió a efectes impositius i les conseqüències
futures que se'n poden derivar per als contribuents,
I vist que aquestes notificacions vénen directament des de la seu del Cadastre a
Barcelona, sense l'adreçament a cap punt d'informació al poble.
Demanem:
• Que des de l'Ajuntament s'habiliti un espai per donar recolzament,
assessorament i ajuda als veïns que ho necessitin per resoldre els dubtes que
puguin tenir.
• I que aquest servei que es pugui donar des de l'Ajuntament sigui difós i
comunicat de la forma més àmplia possible per tal que tots els propietaris
puguin estar informats. “
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que és cert que hi ha alguns casos i
que recull la proposta i mirarà de donar suport a aquestes persones.
17. PREGUNTA SOBRE EL MOTIU PEL QUAL EL DISPOSITIU POLICIAL NO VA
SER CAPAÇ DE CONTROLAR ELS ACTES VANDÀLICS I INCÍVICS DE LA
NIT DE NAPS D’ENGUANY AL CENTRE DEL POBLE.
El regidor Sr. Galceran formula la següent pregunta:
“Diversos veïns, alguns afectats directament, ens han traslladat el seu malestar i ens
han demanat que plantegéssim aquesta pregunta a Ple.
El passat 6 de gener, havent passat la nit de reis i nit de naps, el poble va aparèixer
amb pintades a les façanes de l’església i altres edificis, vidres trencats, mobiliari urbà
fet malbé....
És sabuda la tradició de la nit de naps a Arenys de Munt i la voluntat de mantenir-la ja
que forma part del patrimoni cultural del nostre poble. No obstant, també, sovint ha
estat associada a actes vandàlics i incívics de tota mena. És per això que s’ha hagut
de reforçar la vigilància (estaven de servei tots els policies municipals menys dos)
inclús amb la presència dels Mossos d’Esquadra.
La Policia, alertada i assabentada dels riscos d’aquesta tradició, no ha estat capaç de
controlar aquests actes i aquestes destrosses al nucli urbà o centre neuràlgic d’Arenys
de Munt. La Plaça i la Riera.
Volem que la nit de naps i cols perduri sense veure’s barrejada amb actes incívics que
no en formen part. És important doncs controlar tots aquests actes incívics perquè
molts joves arenyencs surten de manera cívica per continuar una tradició de fa molts
anys.
És a petició d'alguns d'aquests veïns afectats i d’altres sorpresos pel que ha passat
que els hi traslladem aquestes preguntes:
•
Per quin motiu la Policia municipal d’Arenys de Munt i altres serveis de l’ordre
no van ser capaços de controlar el centre del poble durant la Nit de Naps? Perquè no
hi havia un punt estàtic a la plaça de l’església?
•
Com s’arreglaran els desperfectes ocasionats i quin cost tindran pel poble?
•
Quines mesures es prendran cara l’any vinent per evitar aquests desastres?
•
Quines mesures es prendran amb les persones que han protagonitzat aquests
actes una vegada identificades?

•
Hi ha alguna política des d’Ensenyament o des de Joventut per seguir fent
pedagogia respecte a aquesta tradició del nostre poble?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Com
és una pregunta complexa ja que no és una nit qualsevol, la contestaré fent una
exposició de quin dispositiu es fa durant la nit de naps i cols per tal de què sapiguem
tots plegats com s’estructura la nit i com els agents actuen seguint les directrius del
Cap de Policia i de la regidora, en aquest cas.
Aquest any 2015, la nit del 5 de gener van entrar de servei a les 10 de la nit els dos
agents que sempre hi ha per torn a les nits. Entre les 11 i les 12 de la nit van entrar de
reforç tres mossos d’Esquadra i 6 agents més, així com l’administrativa que està tota la
nit a les dependències fins que es dóna el dispositiu per acabat. El Cap de la Policia ja
estava de servei des de la tarda amb motiu de la cavalcada de reis.
La manera com es vigila el poble es la mateixa que es ve realitzant en els últims anys.
El poble es divideix en 5 zones. A cada patrulla se li assigna un sector que es el que
ha de vigilar, aquesta vigilància es fa en vehicles policials i algun de la brigada ja que
no en tenim prous de policials. Cada hora, a una patrulla li toca vigilar la zona 1 que
compren la Plaça de l’Església i la Plaça Catalunya ja que aquesta vigilància es fa
estàtica, es a dir a peu entre aquests dos llocs.
La zona 2 agafa la zona des del C/ de les Flors, la Rambla St. Martí, c/ Borrell i tots els
carrers que l’envolten fins el c/ Rasa, Av. de la Pau, encerclant tota la part de sobre el
CAP.
La zona 3 és la que comprèn tot el barri de St. Carles i la part baixa de la Riera amb
tots els carrers fins la zona industrial.
La zona 4 agafa la Riera des de Francesc Macià fins Can Cosme, agafant també la
part dels carrers St. Pau, St. Antoni fins a Verge de Montserrat.
I la zona 5 que agafa tot el Panagall, Av. St. Jordi, Cal Aranyó I tots els carrers
adjacents fins el pavelló del Torrent d’en Terra.
El sergent i un agent volten per tot el poble i donen recolzament quan alguna de les
patrulles ho sol·licita per tal de fer identificacions o alguna actuació en concret.
Aquesta nit es van realitzar 35 requeriments entre els veïns i les pròpies patrulles per
posar a lloc cotxes, motos, senyals arrancades, contenidors desplaçats i per fer
identificacions de grups de joves. En aquestes identificacions es van agafar 7 sprays ,2
navalles i 6 o 7 ampolles de licor.
Fins les 4 de la matinada, la nit havia estat més o menys tranquil·la. Les cols havien fet
el seu sopar a la sala municipal i les noies havien sortit a penjar el que havien estat
preparant.
Alguns grups de nois, els que havien participat en el joc, també anaven fent pel poble,
amb cridòria, però res fora del que considerem normal en aquesta nit.
Les bretolades a la Plaça de l’Església es van produir a partir de les 4:15 de la
matinada, en el temps que la patrulla que la vigilava es va desplaçar fins davant de
l’escola St. Martí, ja que un grup havia bolcat el contenidor de vidre i estava escampat
el que hi havia pel mig del c/ Generalitat.
De les pintades efectuades a la Plaça s’ha pogut identificar dos dels autors. Un que es
va fer al mateix moment perquè es va veure l’instant en què la feia i al procedir a la
seva identificació portava les mans pintades de vermell. La segona ha estat un jove
que, després de fer les oportunes indagacions, al cap de dos o tres dies també s’ha
pogut identificar.
La pintada de la façana de l’església no ha estat possible saber qui la va fer. Per
aquest motiu ja ha estat pintada gràcies a la feina d’un vilatà que es va prestar de
manera voluntària a tapar-la
Els dos joves identificats i d’acord amb els seus pares, ja que són menors d’edat,
restabliran al seu estat inicial les parets pintades i se’ls aplicarà l’ordenança de

civisme, on, arribat el moment i ja que ara ja està regulat, podran fer efectiva la sanció
econòmica que els hi pertoqui o canviar-la per serveis a la comunitat. Si encara no
s’ha reparat la malifeta és perquè són ells qui han de comprar la pintura i s’ha de saber
el color perquè no quedi massa diferent, i també perquè al no saber com ho han de fer
i són estudiants s’ha de trobar la coincidència amb el pintor de la brigada que els
indicarà la manera de fer-ho.
El cost que tindrà pel poble els desperfectes d’aquesta nit no el sé. El mobiliari urbà
que ha estat malmès, amb el personal de la brigada s’està arreglant i reposant.
Des de la regidoria de Joventut s’ha fet una feina important amb els joves de l’Institut i
de l’Escorxador gràcies a una iniciativa d’un grup de joves, que ja no ho són tant, però
que volen reprendre l’esperit d’aquesta nit. Han fet xerrades, han estat en contacte a
través de les xarxes socials amb aquests joves i fins i tot han organitzat un joc per tal
de trobar els naps i cols per fer servir a la nit. El problema ve quan alguns dels joves
del poble, conviden a venir amics seus de fora i que no saben ni entenen què és
aquesta festa i la converteixen en una nit de lliure gamberrisme.
Què es farà perquè no torni a passar? Des de la Policia, que més es voldria que fos
una nit tranquil·la i sense incidents. Alguns anys se’n produeixen més i altres no se’n
produeixen tants. Alguns anys hi ha mes bretolades en els vehicles aparcats i en
mobiliari urbà i altres com aquest en façanes, tant de particulars com d’instal·lacions
del propi ajuntament.
No pot dubtar ningú, que som els primers en desitjar acabar la nit sense cap bretolada
i que posem tot de la nostra part perquè les coses surtin el màxim de bé possible. No
podem estar satisfets de com va acabar la nit. Es continuarà treballant amb els joves
per salvaguardar la tradició però també és cert que es feina de tots i totes, joves, avis i
àvies, pares i educadors posar el nostre granet de sorra per fer entendre que no volem
una nit de bogeria sinó una nit de tradició.
Vull donar les gràcies per acabar a les persones que passen la nit en blanc per donar
el servei, als cossos de seguretat, als bombers i als joves que es comporten com s’han
de comportar la nit de naps i cols.”
L’Alcalde dóna les gràcies a la regidora.
18. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez diu que ja havien anunciat a la Junta de Portaveus que tenien
una pregunta que la realitzarien en l'apartat de 'Precs i preguntes' però abans de llegirla li agradaria, també, fer un agraïment al regidor Sánchez per tota la informació que
ha donat en la resposta pels drets d'imatge al monument per la independència, tot i
que voldria afegir que és la seva resposta i que malgrat que en aquesta resposta s'ha
donat molta informació encara en falta, per tant és una resposta parcial i, en
determinats moments, ha expressat la seva opinió, per tant és una resposta subjectiva.
A continuació diu textualment: “El 30 de desembre de 2014 en el Butlletí Oficial de
Estat espanyol amb referència A-2014-13613 es va publicar el Reial Decret Llei
17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic.
Aquestes mesures faciliten ajuts econòmics i prioritzen l’atenció a la despesa social.
Es dirigeixen tant a entitats locals, ajuntaments, amb dificultats financeres, mitjançant
el Fons d’Ordenació; com també a entitats amb més oportunitats, mitjançant el Fons
d’Impuls Econòmic.
Una altra de les mesures que s’estableix és el Fons Social, dirigit a facilitar a les
Comunitats Autònomes el pagament de les obligacions que tinguin pendents amb les
entitats locals.

Per la informació que fins ara està disponible, entenem que l’Ajuntament d’Arenys de
Munt compleix amb les mesures de sostenibilitat i equilibri financer que permetrien
acollir-se al Fons d’Impuls Econòmic. Així mateix també entenem que la Generalitat de
Catalunya podria tenir deutes pendents de pagament amb l’Ajuntament d’Arenys de
Munt que es podrien recollir dintre del Fons Social.
Tal com s’explica en la Memòria de l’Alcalde del Pressupost Municipal per a l’exercici
2015, l’Ajuntament d’Arenys de Munt prioritza les polítiques d’àmbit social.
Per tot això creiem que és convenient considerar les oportunitats que aquestes
mesures suposen per Arenys de Munt en el sentit de millorar el seu finançament i
també l’atenció a la despesa social que garanteixi la prestació de serveis públics
essencials, com ho són l’educació, la sanitat i els serveis socials.
Per altra banda, el termini per a presentar la sol·licitud d’adhesió per al Fons d’Impuls
Econòmic va vèncer en data 20 de gener de 2015.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal CUP d’Arenys de Munt
PREGUNTEM:
•
Si l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’ha acollit al Fons d’Impuls Econòmic que
disposa el Reial Decret Llei, 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic?
•
Quines actuacions s’han dut a terme per a possibilitar que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt s’aculli a aquesta mesura (Fons d’Impuls Econòmic) o a les altres
mesures que es presenten el Reial Decret Llei esmentat (Fons d’Ordenació i/o Fons
Social)?”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que per evitar la subjectivitat en la
resposta, ho farà al Ple següent.
El Sr. Alcalde diu que li sorprèn que aquest apartat estava reservats a preguntes
relacionades amb el Ple i aquesta llarga pregunta escrita no sap a quin apartat va.
El regidor Sr. Jiménez diu que, en qualsevol cas, ho ha anunciat a la Junta de
Portaveus i no sap què li sorprèn.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores i vint-i-tres minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.

