AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 2/15
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dotze de febrer de dos mil
quinze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
ordinària de l’Ajuntament, presidit per l’Alcalde en funcions N’Alfons Molons i Antius i
les tinents d’Alcalde 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, 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.
El Sr. Alcalde excusa la seva assistència per no estar al territori.
El regidor Sr. Josep Manel Jiménez i Gil també excusa la seva assistència.
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 18, PRECS I PREGUNTES, a la pàg. 38, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que ho ha anunciat a Junta de Portaveus, i que la resposta
que ha donat als drets d’imatge és una resposta parcial i subjectiva.
A continuació diu textualment:“.../...”
Ha de dir:
“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:“.../...”
2. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DELS ESTATUTS VIGENTS DEL CONSELL
DE POBLE I APROVACIÓ INICIAL DELS NOUS ESTATUTS.

La regidora delegada de Participació, Sra. Castillo, diu textualment: “Bona nit a tothom,
regidores i regidors, al públic assistent i a tothom que ens pugui escoltar a través de la
ràdio.
Quan van constituir el Consell de Poble el 30 de gener de 2014 després de fer una
crida a la participació per formar-ne part van comprovar que el número de persones
inscrites superava el percentatge que marcaven els estatuts.
Amb la voluntat de la regidora de Participació, de tot l’equip de govern i també amb
l’acord de totes les persones que integraven aquella primera reunió, vàrem acordar la
modificació dels estatuts, amb la voluntat que tothom hi estigués inclòs.
Així per exemple, les persones inscrites a títol particular sobrepassaven el 20% de la
representació dels consells sectorials que marcaven aquells estatuts.
Es va obrir un període perquè els membres poguessin fer aportacions per fer aquestes
modificacions.
La vicepresidenta va fer la tasca de recollir-les, examinar-les i més tard presentar-les a
la següent reunió del Consell de poble.
Aprofito una vegada més per donar les gràcies des del Ple municipal a la Sra. Vanesa
Muñoz que va acceptar realitzar aquesta tasca de forma voluntària i com a membre del
Consell.
En aquesta reunió del dia 27 de novembre es presenten, debaten i es voten
cadascuna de les aportacions. El resultat, comparant els estatuts que ja teníem amb
totes les modificacions incorporades, és que s’amplia de forma tant gran que realment
el que hem fet és pràcticament uns Estatuts nous.
Des de Serveis Jurídics municipals se’ns informa que el més fàcil és derogar els
estatuts vigents i aprovar-ne uns de nous amb totes les incorporacions presentades,
acceptades i votades.
El preàmbul que a priori es considerava des de Serveis Jurídics massa extens
finalment no s’ha retallat res respectant l’acord pres. S’han ordenat els articles i se’ls
ha donat la forma del redactat que jurídicament correspon.
No s’ha canviat res en allò que és substancial.
En base a tot el que acabo d’explicar, llegeixo la proposta:
“Examinada la proposta realitzada per la Regidora de Participació de modificació dels
estatuts del Consell de Poble, els quals són vigents des del 3/07/2007.
Considerant que els mateixos es va aprovar, com a conseqüència de l’aprovació pel
Ple de l’Ajuntament, del Reglament de Participació en data 9/03/2006 i publicats al
BOP de 4/05/06.
Tenint en compte que l’abast de la modificació és tan important, que suposa una
derogació del vigent per aprovar una nova normativa.
Vist que segons determina l’art. 62.1 del Decret Legislatiu 2/2003, és el Ple l’òrgan
competent per a la creació d’òrgans de participació sectorial i la seva modificació i l’art.
51 del ROM preveu la creació de Consells Sectorials a Arenys de Munt, per majoria
absoluta del Ple.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Derogar els estatuts del Consell de Poble aprovats pel Ple de l’Ajuntament en
data 8/03/2007 i publicats al BOP de data 2/07/2007.
Segon.- Aprovar inicialment el nous estatuts del Consell de Poble que obren a
l’expedient, per tal que regulin el funcionament d’aquest Consell.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, per a què en el termini de trenta dies, els interessats presentin quantes
al·legacions o suggeriments considerin convenients. En el cas que no se’n presenti
cap, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor, ja que el seu
grup ha participat activament en les reunions, aportant el que consideraven oportú;
troben molt important que la gent pugui intervenir, a més la implicació de persones i
entitats que volen millorar aquest consell ha estat molt favorable i no poden votar en
un altre sentit.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment:” Avui se'ns porta a Ple
per a la seva aprovació els nous Estatuts del Consell de Poble.
El Consell de Poble hauria de ser un òrgan de participació en el qual la ciutadania i
representants de les entitats debaten amb els representants polítics i els tècnics de
l’ajuntament els assumptes públics locals (pressupostos, POUM, infraestructures,
habitatge, cultura, salut...). Aquest òrgan permet una major regularitat i control per part
de la ciutadania i pretén superar les limitacions i la rigidesa dels plens municipals. És
un òrgan mixt format per regidors/es, vilatans/es i representants de les entitats.
Aquest Consell hauria d'afavorir els espais de descentralització de l'administració i la
participació directa de la població i del teixit associatiu del municipi, amb poder real,
com a agents actius de la vida política i participativa del municipi (gestió de
pressupostos, agents actius de cohesió social, espais de participació i diagnosi del
municipi...). El seu funcionament ha d'estar regulat i haurien de formar-ne part les
associacions de veïns, les entitats i els diferents col·lectius socials d'Arenys de Munt, i,
també, els diferents grups polítics municipals.
D'aquesta manera, es pot atorgar a la població el protagonisme en els processos de
gestió que li correspon, així com a les institucions municipals amb voluntat de
gestionar el municipi des de la població i per a la població, amb la màxima
transparència.
Respecte a aquests nous estatuts, hem de dir que la CUP ha fet una important
aportació, per mirar de potenciar la participació, per clarificar els conceptes del mateix
Consell de Poble i regular el seu funcionament, evitant que s'hagi de realitzar un
reglament posterior que el reguli. Hem passat de les 4 pàgines dels Estatuts del 2007
a les 10 pàgines dels Estatuts del 2015. El que evidència que s'ha fet una ampliació
important i molt significativa dels mateixos. Per tant, en aquest sentit el considerem
positiu.
Considerem positiu la nova definició que s'ha fet al Preàmbul, en la qual deixa molt
clar quina hauria de ser la finalitat d'aquest Consell, i també els principis d'igualtat
política, de representativitat i de deliberació. Dotar als ciutadans de drets sempre és
important, informar-los per a què en siguin conscients també i posar al seu abast
instruments per a què els exerceixin és fonamental.
Considerem positiu que s'hagi regulat el funcionament del Consell, la dinàmica de les
convocatòries, qui en forma part, quines funcions tenen els seus òrgans, la periodicitat
(ampliant-se a 3 convocatòries a l'any, abans era de només una). Ara, també existeix
la possibilitat de crear diferents comissions (comissions permanents, comissions de
treball i la comissió d'empara), i s'ha determinat com fer-ho i com funcionen. S'ha
regulat també com s'ha d'informar als vilatans d'Arenys de Munt des del Consell i a
traves de quins mitjans.
I fins i tot ja s'ha previst com es poden modificar els Estatuts i quins requisits es
necessiten per poder-ho fer.

Aquests aspectes que considerem positius, la immensa majoria dels quals han estat
per aportació de la CUP, es contraposen amb alguns altres que no els podem valorar
com a positius.
No podem valorar com a positiu que no s'hagi tingut en compte la possibilitat que
determinats col·lectius del municipi puguin participar, en representació d'aquests
col·lectius, dins del Consell de Poble. Ens estem referint a col·lectius concrets, amb
problemàtiques concretes, com poden ser el comerciants d'Arenys de Munt, els
empresaris, els pagesos (o representants del sector primari), els sindicalistes o els
immigrants. O fins i tot qualsevol altre vilatà que tingués interès a formar-ne part del
Consell.
Sí, és cert, que ara poden formar-ne part dos representants de cada Consell sectorial
o territorial, o un membre de cada partit polític del municipi, una persona de cada
entitat inscrita al Registre d'entitats, 20 vilatans a títol individual seleccionats a l'atzar
del padró municipal, o 10 ex-càrrecs electes del poble. Però si realment ens creiem el
principi d'igualtat i de representativitat, hauríem hagut d'evitar que determinants
col·lectius quedessin exclosos, així com qualsevol altra persona del poble que volgués
participar. I nosaltres considerem que, tot i que s'ha ampliat força els integrants del
Consell de Poble, encara hi ha col·lectius que han quedat exclosos. I per nosaltres,
que qualsevol vilatà que voluntàriament desitgi formar-ne part no pugui fer-ho perquè
els Estatuts no li permeten ho considerem un pas enrere important en el foment de la
participació ciutadana al nostre poble.
També creiem que el Consell de Poble ha de ser un instrument per assessorar en les
grans línies d'actuació política en la gestió al municipi, no només ha de servir per
informar. També pensem que ha de ser un instrument per sol·licitar informació de
l'execució del Pressupost municipal, per exemple, però això s'ha eliminat. Igual que el
fet de conèixer i debatre els grans projectes de l'Ajuntament. Se'ns diu que el Consell
del Poble ha de ser el Senat d'Arenys de Munt en el qual els vilatans i vilatanes podran
debatre qualsevol cosa que afecti als interessos públics del nostre poble, però a l'hora
de la veritat, qüestions cabdals com són els pressupostos o els grans projectes del
poble s'eliminen dels Estatuts.
Tampoc podem considerar com a positiu que s'hagin introduït, en aquests Estatuts,
continguts que no han estat aprovats, ni informats, en el mateix Consell de Poble.
Potser s'ha fet per qüestions de legalitat. Com potser també s'ha fet per qüestions de
legalitat que alguns dels continguts que van ser aprovats s'hagin modificat.
Considerem que el procés no ha estat el just i adequat, si realment creiem en la
participació. El Consell del Poble es va reunir, per darrera vegada, el 27 de novembre.
En aquesta reunió es van debatre i votar les esmenes presentades als Estatuts.
Després no hi ha hagut cap nova reunió en la que se'ns hagi informat com quedaven
definitivament aquest Estatuts, quines raons hi havia per incorporar nous continguts i
quines raons hi havia per haver suprimit continguts aprovats en aquella reunió del 27
de novembre. Tampoc s'ha enviat l'acta d'aquella sessió, per saber realment que es va
aprovar i que no.
Però en canvi, avui, ja ens trobem en el Ple aquests nous Estatuts. Hauria estat
convenient que els membres del Consell delPoble haguessin estat informats de tots
aquests aspectes.
De la mateixa manera que hauria estat important que, abans de les comissions
informatives, s'hagués informat també a les formacions polítiques que formen part del
consistori que aquests Estatuts es portarien a Ple. Però ja sabem que vostès,
d'informar, només informen d'allò que vostès consideren convenient i no del que faria
falta informar.
Per tot plegat, veiem que s'ha millorat en molt respecte al que teníem abans, però
veiem que encara ens falta per millorar, especialment en el fet que el Consell de Poble
ha de permetre la participació lliure de qualsevol veïna/i. Si s'inclou aquest apartat, o

que qualsevol veïna/i poden formar-ne part del Consell de Poble, de forma voluntària,
fins a un màxim de 10, votarem a favor.
Si no s'inclou, ens abstindrem, però en la primera reunió que es faci del Consell de
Poble farem aquesta proposta per a què sigui tinguda en compte i s’iniciï una nova
modificació dels Estatuts.”
El Sr. Alcalde en funcions diu que el Consell de Poble va sorgir del Pla Director, és cert
que algunes coses s’han modificat per adaptar-les al dret administratiu i considera que
hi ha un moment en què s’ha de portar al Ple i aprovar-ho, agafa en positiu que aniran
fent propostes, que tot camí comença amb els primer passos.
La regidora Sra. Castillo dóna les gràcies per les aportacions positives de tots, no
només de la CUP, i comenta que quan la CUP estava al govern no va modificar-los.
Respecte als col·lectius, que diu que no hi estan inclosos, l’informa que els estatuts es
van votar punt per punt i es van adoptar de manera unànime, i que entre tots van
decidir els col·lectius inclosos. Sobre les actes, sempre s’envien abans de la següent
reunió i sempre és així en l’administració. Comenta que el pressupost es debat en el
Consell d’Economia, ja que s’ha creat fa poc i que després es donarà una explicació al
Consell de Poble. Diu que sempre està oberta a qualsevol modificació que es vulgui
presentar.
El regidor Sr. Galceran diu que la CUP va aportar bastant i és objectiu i no acusen a
ningú que fos allà, sinó que suggereixen que són millorables, i la CUP va fer un esforç
per millorar la participació ciutadana i aquest era un projecte que haguessin tirat
endavant si hagués estat possible. La participació ciutadana va ser un punt clau del
seu programa i ho tornarà a ser.
El regidor Sr. Sánchez es compromet, si és regidor d’Economia, a portar davant el
Consell de Poble el pressupost, per tal que li preguntin el que considerin.
El regidor Sr. Molons diu que en la primera reunió es pot posar aquest compromís.
Agraeix a tots la participació i el temps que hi han dedicat, grups i persones.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president en funcions N’Alfons Molons i Antius, les tinents d’alcalde 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 i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP; i tres
abstencions, dels regidors Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i
Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
3. PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ I APROVACIÓ DEL
PLEC DE CLÀUSULES DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, PER
PROCEDIMENT URGENT, PER A LA CONSTRUCCIÓ I PER A LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DE 6 PISTES DE PÀDEL, DEL BAR I LA MILLORA DELS
VESTIDORS ACTUALS, AIXÍ COM LA CONSERGERIA DEL PAVELLÓ, EN
EL TERRENY ANNEXE AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL SECTOR B DEL
PLA PARCIAL 5 “ELS ROALS”.
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, aclareix que es torna a presentar
aquest punt perquè hi ha hagut empreses interessades, que no s’ha modificat res, a

excepció dels errors anteriors, que consideren que el Ple és l’òrgan per donar
transparència i així es garanteix la concurrència i la publicitat.
A continuació llegeix la següent proposta:
“Que l’Ajuntament és titular del sòl emplaçat al sector B del Pla Parcial 5, “El Roals”, el
qual està inventariat com bé de domini públic destinat al servei públic i en el qual hi ha
construït un pavelló poliesportiu.
Que sobre l’esmentada finca de domini públic i amb la finalitat de construir unes pistes
de pàdel i un bar, segons avantprojecte aprovat en data 5/08/14, es pretén adjudicar
una concessió administrativa d’obra pública, que també comporta la millora dels
vestidors del pavelló i la consergeria del mateix.
Que d’acord amb allò disposat a l’art. 259 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i l’art. 246 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis,
l’adjudicació de la concessió del servei s’ha de fer mitjançant licitació pública, ajustantse a les normes de contractació administrativa, essent d’aplicació el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Que la contractació comporta l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, i
Que vistos els informes emesos per la Secretària i la Interventora municipals de data 2
de febrer de 2015 i de 2 de febrer de 2015 respectivament.
Que considerant que la concessió proposada és per 25 anys i la competència per la
seva aprovació correspon al Ple de l’Ajuntament, es proposa al mateix l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Informar que l’avantprojecte de construcció de les pistes de pàdel, vestidors i
bar a l’àmbit B, del sector B5 Els Roals, va ser aprovat pel Ple de data 18 de setembre
de 2014 i rectificat en sessió del Ple de data 23 d’octubre de 2014.
Segon.- Convocar procediment obert no harmonitzat i de tramitació urgent per a la
contractació de concessió d’obra pública sobre la finca de propietat municipal
qualificada com a bé de domini públic situada al sector B del Pla Parcial B5 Els Roals,
per a la construcció i per a la gestió i explotació de 6 pistes de pàdel, del bar i la millora
dels vestidors actuals, així com la consergeria del pavelló.
Tercer.- Sotmetre els plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques
particulars que obren a l’expedient a informació pública, mitjançant la publicació al
BOP, al tauler d’edictes i al web, per tal que durant el termini de quinze dies puguin ser
consultats i es puguin presentar les al·legacions pertinents, assenyalant que, de no
presentar-se, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense adopció de
nou acord.
Quart.- Obrir un termini per a la presentació d’ofertes de 13 dies naturals, comptats del
següent de la publicació en el BOP; no obstant això, la licitació s’ajornarà en el cas de
presentació d’al·legacions als Plecs.
Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern la competència per realitzar l’adjudicació del
contracte i tots els actes lligats a la mateixa.

Sisè.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del contracte i dels documents
necessaris per a la seva execució.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquest punt ja es va tractar en
altres Plens, ells continuen pensant el mateix que llavors, fa falta una promoció nova
de la zona i això amplia l’oferta per a què joves i no tan joves puguin realitzar esport.
Votaran a favor i és coherent amb la seva postura i troba importantíssim que s’executi.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ens presenten avui
aquí la PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ I APROVACIÓ DEL
PLEC DE CLÀUSULES DE LA CONCESSIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ I PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE 6 PISTES DE PÀDEL, DEL BAR I LA MILLORA DELS
VESTIDORS ACTUALS, AIXÍ COM LA CONSERGERIA DEL PAVELLÓ, EN EL
TERRENY ANNEXE AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL SECTOR B de “els ROALS".
Volem recordar que ja hem votat en contra dues vegades per aquest tema. Volem
recordar també que arreglar la zona de can Zariquei i trobar qui es fes càrrec del cost
del conserge del pavelló també era un prioritat nostra. Volem recordar també que
valorem la bona intenció de la regidoria en voler trobar una sortida a aquesta zona i
endreçar-la.
Però volem recordar també que nosaltres no vàrem tirar endavant aquest projecte vist
l’informe negatiu de Secretaria i d'Intervenció.
Els informes negatius, el de la secretària i el de la interventora que de fet són 4
informes, 2 per cada una d'elles, en què descrivien el risc per al poble d’Arenys de
Munt d’haver de acabar indemnitzant els propietaris de la parcel·la amb quantitats
milionàries i que recomanen que no es faci res fins que s'hagi resolt el contenciós.
L’expedient, com diem, compta amb un informe negatiu pels costos que podria
representar per al poble, realitzar unes obres en un terreny que no és propietat
municipal i que està pendent d'un contenciós, en el qual s'està demanant que es
desfaci tot el planejament urbanístic d'aquest sector.
Potser valdria la pena que el Plec de Clàusules recullis d'alguna forma evident que el
terreny està pendent d'un contenciós i que depenent de la sentència podria haver una
indemnització per la part privada i que conté sobretot que d'aquesta se n'hauria de fer
càrrec l'empresa adjudicatària de la concessió.
Ja finalment tampoc veiem gens bé que només és demani un cànon de 200 euros
anuals per l'ocupació d'un terreny, quan d'altres concessions municipals han de
liquidar cànons molt superiors, en espais o equipaments municipals molt inferiors a
aquests i sobretot que la concessió es faci a 25 anys. A 25 anys i a dos mesos de les
eleccions. Aquest últim fet el trobem alarmantment, per dir-ho d'alguna forma...
preocupant.
Tal com vam fer en els anteriors plens on valoràvem aquest tema tornarem a votar en
contra.”
El president en funcions, Sr. Molons, diu, pel que fa al tema urbanístic i cosa que ja ha
dit diverses vegades, que ja ho havia debatut amb la secretària i la Intervenció en els
anys 2006 i 2007, quan es va adjudicar per primera vegada; ell considera que a cap
governant d’Arenys de Munt se li passarà pel cap comprar només la parcel·la del
pavelló i no els voltants, s’hauria d’adquirir tot; això ja ha passat en cassos com
l’escola bressol que es va comprar un tros de més; a més, en la visita a Urbanisme,
van dir-los que hi havia possibilitats que si el sector Roals no funcionés, es podria
donar sortida a Can Zariquey. Pel que fa a que estigui a prop les eleccions, això no vol
dir res, s’ha de governar fins a l’últim moment.

La regidora Sra. de la Iglesia dóna les gracies pel seu vot al regidor Sr. Planas. Com
que la CUP no dubta de les seves bones intencions, se sent afalagada; explica que la
concessió té un cànon molt petit perquè la inversió és molt elevada i que, malgrat la
data, ella porta amb aquest tema des del començament i aquest tema s’arrossega des
de l’agost.
El regidor Sr. Galceran diu que afalagar-la no es fa de forma gratuïta, i aclareix que la
concessió es fa ara, però és a 25 anys, això és el que consideren alarmant.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president en funcions N’Alfons Molons i Antius, les tinents d’alcalde 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 i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP; i tres vots en
contra, dels regidors Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na
Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL PEL QUE FA A LA REGULACIÓ
D’USOS I PARÀMETRES D’ORDENACIÓ.
L’Alcalde en funcions, Sr. Molons, llegeix la següent proposta:
“Vista la proposta de modificació puntual del Pla General vigent, realitzada per
l’arquitecte assessora de planejament dels serveis tècnics municipals, la qual te per
objecte adaptar-se als requeriments actuals, tant pel que fa als usos permesos, com a
determinats aspectes de la regulació de l’edificació i activitats.
Atès que la present modificació es redacta i tramita en base al que determinen els arts.
96 i 97 del Text Retós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de
3 d’agost i modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer,
Examinat l’informe 7/15 emès per la secretària sobre la normativa i el procediment
legal aplicable a la tramitació,
La comissió informativa de serveis territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General
d’Arenys de Munt la qual te per objecte adaptar-se als requeriments actuals, tant pel
que fa als usos permesos, com a determinats aspectes de la regulació de l’edificació i
activitats i consta dels següents documents:
- Introducció
- Memòria
- Determinacions normatives per l’aplicació dels nous paràmetres de la
modificació.
- Plànol
Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública per termini d’un mes, mitjançant
anuncis en el BOP, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler d’edictes i al
web municipal. Durant aquest termini, l’expedient romandrà a disposició de qualsevol

persona que vulgui examinar-ho a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i
al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe, segons
determina l’art. 84 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, a als organismes afectats per raó de les
seves competències sectorials i audiència als municipis confrontants.”
El president en funcions, Sr. Molons, explica que la modificació dels usos es fa per
adaptar a la realitat els usos del Pla General del municipi que data del 2003; a més,
tenim al municipi molts emprenedors que necessiten de noves zones en les quals
podrien establir-se; explica els usos permesos en cada zona i també els nous usos de
la C1.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt podrien preguntar
quins beneficis aporta, troben que és una modificació lògica i necessària i hi votarà a
favor.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui se'ns presenta
a Ple una modificació 'puntual' del Pla General, a les seves Normes Urbanístiques, pel
que fa a la regulació d'usos i els paràmetres d'ordenació.
Però, allò que se'ns presenta com una modificació 'puntual', de 'puntual' no en té res.
De fet, en el contingut, en cap moment es torna a usar el qualificatiu "puntual".
De fet s'estan modificant 31 articles del Pla General.
Segons el nostre entendre, aquesta proposta de modificació comporta un increment de
la intensitat de l'ús industrial i, amb tota claredat, una transformació dels usos
anteriorment establerts. Per tant, en aquesta modificació s'hauria d’incloure tota la
documentació que determina l'article 99.1 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que
són:
a) la identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre les finques
afectades, públiques o privades.
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de
l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta
execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació.
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar,
en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que
resulta de la nova ordenació.
No hem vist que aquesta documentació formi part de l'expedient
Tot i així, per la magnitud de la modificació que avui es porta a Ple, nosaltres entenem
que s'està duent a terme una 'revisió' encoberta del Pla General i no una simple
'modificació puntual'.
Però com que una 'revisió' del Pla no es pot realitzar fins que hagin transcorregut 12
anys des de la seva aprovació i, tal com diu la memòria de la modificació, només n’han
passat 11, se'ns presenta aquesta modificació tot tractant-la de 'modificació puntual'.
Però tot i així, si s'estigués fent una modificació s'hauria de complir el que determina
l'article 6 del propi Pla General que diu: 'si la modificació altera la disposició o
dimensions reservades per al sistema d'espais lliures de parcs públics i zones verdes o
de les zones esportives i d'esbarjo, aquesta modificació es tramitarà d'acord amb el
procediment establert a la Llei d'Urbanisme de Catalunya, art. 94 i següents'. Veiem
que amb aquesta modificació s'estan ubicant nous usos esportius en zones del poble
on abans no estaven contemplats, nosaltres considerem que aquesta modificació
s'hauria d'ajustar als articles que determina la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Per altra banda, usos que s'haurien d'eliminar per sentit comú no s'eliminen, com
podria ser la possibilitat d'ubicar 'estacions de servei' en la clau A2, que és tot el nucli
antic del poble. Tots conclourem que, al mig de Riera, o al carrer Borrell, seria
altament perillós col·locar una estació de servei.
Per altra banda, hi ha alguns articles modificats que en condicionen altres que no
s'han modificat però que s'hauria de fer ja que el conjunt va perdent el seu sentit.
Veiem que els objectius d'aquesta modificació afecta a: la regulació dels usos i
activitats, incorporant-ne de nous, tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable (aquest
fet ja implicaria una revisió del Pla General); la regulació de les alçades de l'edificació;
la regulació del moviment de terres; i la previsió de places d'aparcament.
Per tant, aquesta modificació va molt més enllà d'una simple modificació puntual i
veiem que es tracta d'una modificació important. Per aquesta raó seria prudent
procurar aconseguir el màxim consens en la tramitació i això no es pot aconseguir en
dos dies ni sense fer un exercici de participació, política i ciutadana. No hi ha suficient
en fer una simple pinzellada informativa en el darrer Consell d'Urbanisme. S'hauria
hagut d'informar, s'hauria hagut de donar la possibilitat que tots els vilatans, però
especialment els afectats, poguessin fer propostes i s'hauria hagut de fer una
tramitació participativa molt més propera a la que es va fer quan es va realitzar el Pla
General que no el que s'està fent ara, que és gairebé nul·la.
Per altra part, aconseguir aquest consens ciutadà i polític hauria estat molt important si
tenim en compte que la tramitació s'allargarà fins a després de la properes eleccions
municipals.
Per tant, considerem i demanem que, per prudència política, seria oportú que
l'assumpte es deixés sobre la taula. Justament per aconseguir el consens necessari
per realitzar aquesta modificació.
Tot i així, només falta un any per poder fer una revisió del Pla General. Esperem-nos,
fem una revisió sobre molts altres aspectes que no només els que ara es plantegen.
Si no es deixa sobre la taula per cercar aquest consens necessari el nostre vot serà en
contra.”
L’Alcalde en funcions, Sr. Molons, diu que puntual és el nom del procediment i que pot
ser una cosa o 50; la revisió té 2 problemes: Urbanisme no ho permetria i no ajudarien
i té un cost importat per l’Ajuntament, similar a redactar-ne un de nou. Sap que el 24
de maig hi ha eleccions i el que no es pot fer és parar màquines, i tots els regidors han
de governar fins a aquell moment. Totes aquestes modificacions es van començar
amb l’anterior govern en el que també participaven i no ve de nou. Podrien discutir
alguna cosa que han apuntat i en una revisió futura, es podria fer, però tal i com està
l’economia, ara donem oportunitats a nous emprenedors i considera que
l’Administració no pot posar pals a les rodes, respecta la seva opinió i la seva visió de
l’urbanisme, però aquests usos que només són per donar sortida a diverses activitats,
val la pena tirar-la endavant, i després de maig el Govern la podrà aturar o impulsar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president en funcions N’Alfons Molons i Antius, les tinents d’alcalde 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 i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP; i tres vots en
contra, dels regidors Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na
Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.

5. PROPOSTA DE DECALARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I PRIORITARIS
DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

El Sr. Alcalde en funcions llegeix la proposta següent:
“La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització, i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL), va modificar el règim de competències dels municipis i
en concret els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 i ha establert els serveis públics que
són necessaris per tal que els municipis puguin exercir les seves competències i
prestar els serveis numerats en dits articles.
Els serveis es classifiquen en:
1.- ESSENCIALS.- Aquells que els municipis i corporacions locals han de prestar per
mandat del legislador. Les competències i serveis propis que es preveuen als articles
25 i 26 de la LBRL.
2.- PRIORITARIS. Sectors, funcions i categories professionals que es considerin
prioritàries han de respondre a aquelles necessitats públiques que requereixin d’una
actuació preferent sobre les altres. Sense elles la resta de serveis públics que
l’Administració resta obligada a prestar per imperatiu legal no podrien dur-se a terme
amb les degudes garanties.
3.- DELEGATS. D’altres administracions. Hauran d’eliminar duplicitats i es determinarà
l’abast de la delegació; el seu contingut la durada (màxim 5 anys) i els termes en què
es realitza. Es regula la delegació de competències a l’article 27 de la Llei 7/1985,
modificada per la LRSAL.
4.- PRIORITARIS IMPROPIS. Aquells que no els han estat atribuïdes als municipis ni
per l’Estat, ni per l’Estatut d’Autonomia, ni per les lleis sectorials estatals i
autonòmiques i que requereixen i que es regulen en el Decret-Llei 3/2014, pel que
estableix mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, que requereix adequar els serveis essencials i prioritaris a la seva
ordenació.
Actualment l’Ajuntament d’Arenys de Munt només té formalitzada una delegació
d’administracions supramunicipals, que és la de l’escola bressol, pel que fa als serveis
que es vénen prestant sense tenir-ne la competència atribuïda legalment han de
considerar-se impropis.
D’altra banda, l’article 21.4 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2015, estableix que durant l’any 2015 no es procedirà a
la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari
temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis
públics essencials.
En base a l’anterior, s’ha demanat als caps de les unitats municipals que defineixen
quines places de personal han d’estar vinculades als serveis essencials i prioritaris i
segons l’informe de secretària 8/15, de data 4/02/15.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Declarar Serveis públics essencials de l'Ajuntament, els recollits a l'article 26
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local següents:
a) Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i
atmosfèrica en les zones urbanes.
b) Cementiri.
c) Recollida de residus.
d) Neteja viària.
e) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.
f) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
g) Parc públic.
h) Tractament de residus.
i) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció
i gestió del patrimoni històric; promoció i gestió de la vivenda de protecció
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació
de l’edificació. Llicències inspecció i control preventiu.
Segon.- Declarar que els següents sectors tenen la naturalesa de prioritaris segons
normes sectorials:
a) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
b) La funció de fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
c) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostària.
d) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
e) La gestió de nòmines i de personal.
f) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives.
g) Promoció de la cultura i equipaments culturals
h) Suport a la educació, en els termes que preveu la RSALT i el Decret-Llei
3/2014, de 17 de juny.
i) Contractació.
j) Registre i padró
k) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.
Tercer.- Declarar les competències i serveis públics prioritaris de caràcter impropi, a
tenor del que estableix la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 3/2014, els
següents:
a) Inserció laboral
b) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social i les prestacions de l’article 21 de
la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de serveis socials.
c) Joventut
d) Promoció econòmica i del comerç
Quart.- Aprovar les categories professionals que es consideren prioritàries i que
afecten al funcionament dels serveis públics essencials:
a) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció i
gestió del patrimoni històric; promoció i gestió de la vivenda de protecció
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de
l’edificació. Llicències inspecció i control preventiu. Arquitecte, arquitecte tècnic,

b)
c)
d)
e)

personal administratiu i auxiliar administratiu relacionat amb les funcions del
servei.
Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i
atmosfèrica en les zones urbanes. Enginyer.
Recollida i tractament de residus. Tècnic de medi ambient.
Neteja viària. Oficials primera, segona i peons.
Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques. Oficials de
1a, oficials de 2a i peons.

En relació als sectors que tenen la naturalesa de prioritaris les categories són:
a) Policia local. Agents i caporals de la Policia Local, Sergent, personal
administratiu vinculat al servei.
b) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu. Secretari/ària, tècnic/a
lletrat, administratius, auxiliars i subalterns vinculats al servei.
c) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària. Interventor/a, tècnic mig, administratius i auxiliars vinculats al
servei.
d) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. Tresorer/a i personal
administratiu vinculat al servei.
e) Gestió nomines i recursos humans. Tècnic/a mig.
f) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives. Personal administratiu vinculat
al servei.
g) Promoció de la cultura i equipaments culturals: Cap del servei, personal
administratiu vinculat al servei.
h) Suport a l’educació; personal administratiu, auxiliar i subaltern vinculat al servei.
i) Registre. Personal relacionat amb el padró d’habitants i auxiliar administratiu
OAV.
j) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius. Tècnic mitjà
d’informàtica.
En relació als serveis públics i competències prioritàries de caràcter impropi, a tenor
del que estableix la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 3/2014, les
categories professionals són:
a) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social i les prestacions de l’article 25 de
la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de serveis socials. Treballador social, educador
social, treballador familiar i personal administratiu relacionat amb les funcions
del servei.
b) Inserció laboral. Insertors laborals, personal administratiu relacionat amb el
servei.
c) Joventut, tècnic mig relacionat amb el servei.
d) Promoció econòmica i del comerç, tècnic mig relacionat amb el servei.
Cinquè.- Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de
personal:
1) Com a regla general, durant l'exercici 2015 no es procedirà al nomenament de
funcionaris interins ni a la contractació de personal laboral temporal, ni a les
substitucions de personal, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es
pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només amb relació als serveis,

funcions i categories que la Corporació ha considerat essencials o prioritàries,
encara que tinguin caràcter impropi.
2) Aquestes contractacions que es puguin realitzar per a els serveis declarats
essencials o prioritaris, no podran excedir en cap cas, de les consignacions
pressupostàries del Capítol I del pressupost de personal 2015.
3) Es podrà realitzar convocatòria de promoció interna per al manteniment dels
esmentats serveis essencials i prioritaris.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Manifestem el nostre
posicionament a favor d’aquest punt per coherència amb el posicionament dels
socialistes a favor dels principis ‘autonomia local i de proximitat, ja que pensem que
s’intenten erosionar amb l’aplicació de la LRSAL.
- Aquesta llei estableix una tipologia de serveis a prestar per part dels ajuntaments
amb una càrrega valorativa (essencials, prioritaris, no prioritaris) que erosiona
l’autonomia dels municipis per poder decidir quins serveis vol prestar als seus
ciutadans.
- Els serveis públics són més eficaços si es presten des de la proximitat ja que arriben
millor als seus destinataris que no pas des de centres o administracions allunyades de
les poblacions que han d’atendre.
D’altra banda, el criteri de proximitat afecta, no només a l’eficàcia, sinó també a la
qualitat del servei ja que s’adapten millor a les necessitats de les poblacions a les que
s’adrecen.
No té cap sentit prestar uns serveis des de nivells administratius que no poden retre
comptes a la població que els finança, per tant, el criteri de proximitat també afecta a la
qualitat democràtica de les administracions locals ja que un municipi que no té
capacitat per prestar serveis que tinguin una incidència directa en la vida del ciutadà
difícilment podrà comptar amb la complicitat de la seva població, ni en la participació
ni en els assumptes públics que afecten al propi municipi.
I, per acabar, tot i que votarem a favor d’aquest acord, no vull deixar de dir que em
sembla una mica "humiliant" que un municipi hagi de fer aquest tipus d’actes per
justificar la prestació d’uns serveis que els seus veïns demanden i que els seus
representants elegits democràticament han decidit prestar-los. Ja que, el que
necessiten els municipis no són, precisament, obstacles legals per prestar serveis en
benefici de la ciutadania sinó recursos, i un finançament adequat per garantir que
l’accés a aquests serveis públics i la seva prestació es fa amb criteris d’igualtat i de
qualitat per a la seva població.
Gràcies.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ens presenten una
proposta per adherir-nos a la declaració de serveis essencials i prioritaris d’aquest
Ajuntament, davant la imposició del Govern espanyol de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), la qual pretén la màxima centralització
de tots els poders, deixant els ajuntaments orfes de competències i totalment
dependents del govern de Madrid.
És una llei que, lluny de resoldre els problemes que afecten els ajuntaments, el que fa
és no clarificar competències, no evita duplicitats, no simplifica l'estructura de
l'administració local i no resol el deficient finançament dels ajuntaments.
Que les competències siguin municipals significa simplificar les estructures
administratives, millorar l’eficiència en la prestació de serveis i sobretot, apropar la
gestió pública al poble, de tal manera que les persones ens la sentim nostra i en
formem part.
La proposta de fer una relació de serveis essencials i prioritaris del nostre Ajuntament
ens sembla correcta, però el que desconeixem és amb quin criteri cada àrea ha llistat

aquests serveis. Ens agradaria saber-ho.
Pel que fa a serveis essencials, veiem que el llistat que ens presenten recull els
serveis mínims obligatoris que per llei cal complir. Voldríem deturar-nos aquí per
reflexionar sobre alguns serveis que no figuren a la llista com a essencials i que, en
canvi, nosaltres considerem que ho són. Parlem del servei municipal de l’escola
bressol: sabent que és un servei delegat per la Generalitat a l’Ajuntament, el
considerem un servei essencial perquè és totalment necessari per a moltes famílies. Si
figurés en aquesta llista com a essencial, això voldria dir que des de l’Ajuntament se’n
garanteix la continuïtat, malgrat les dificultats i entrebancs. Que no figuri en aquesta
llista ens fa témer el pitjor: que sigui l’excusa perfecta, juntament amb la no aportació
econòmica per part de la Generalitat, per acabar tancant aquest servei. I això ens
decebria molt. Sàpiguen que hi ha ajuntaments, com per exemple el de Sant Pere de
Vilamajor, que han considerat el servei municipal d’escola bressol com a essencial.
Considerem que serveis com la residència de la gent gran, la biblioteca o el Servei
Municipal de Formació haurien de considerar-se també essencials: són serveis que
poden fer molt per evitar l’exclusió social a diferents nivells. Ajuntaments com el de
Santa Coloma de Cervelló o Sitges han inclòs com a servei essencial la biblioteca. I
l’ajuntament de Navàs ha considerat la residència de la gent gran com a servei
essencial.
També l’ajuntament de Navàs ha considerat serveis prioritaris l’escola bressol,
l’educació infantil i primària, i l’escola de música.
Ens preocupa molt que en un dels acords diguin que el suport a l’educació serà el que
es preveu a LRSAL i el Decret-Llei 3/2014, perquè entenem que això vol dir que
l’Ajuntament farà la gestió mínima en aquest àmbit i que pràcticament no hi intervindrà.
La sensibilitat que mostren aquests ajuntaments per considerar serveis essencials tots
aquells que faciliten la vida a les persones, més enllà dels estrictament obligatoris, és
la que ens hagués agradat trobar al nostre Ajuntament.
Nosaltres haguéssim volgut una llista que aspirés a màxims. Per això els demanem
que valorin la possibilitat d’incloure els serveis que hem anomenat (escola bressol,
servei municipal de formació, biblioteca i residència de la gent gran) com a essencials.”
L’Alcalde en funcions, Sr. Molons, dóna la paraula a la regidora Sra. Carreras, que en
nom del grup CIU, diu textualment: “Aquest punt de l’ordre del ple es per definir quins
són els serveis que l’ajuntament està donant i quins posem dins cada categoria
establerta.
Què podem dir que és més prioritari? El servei que donem els ajuntaments intenten fer
la vida més fàcil als ciutadans i moltes vegades, masses, ens trobem que no tenim un
finançament just i que cada municipi té una singularitat pròpia que no té res a veure
amb les grans ciutats ni amb les necessitats d’uns i altres.
Si mirem el nostre poble, creiem que des de totes les àrees s’ha de donar un servei
amb el màxim de qualitat i compromís. I que totes sóen imprescindibles.
Només uns petits exemples de què tots són necessaris, perquè podria estar parlant
hores i hores de totes les feines que fan els treballadors de l’ajuntament.
S’ha de recollir la brossa, clar que sí, però algú de l’àrea de Medi Ambient ha hagut de
fer la feina de contractar una empresa, de fer el seguiment perquè es faci bé. S’han de
fer obres, clar que sí, per això hi ha d’haver uns Serveis Tècnics que facin uns
projectes i que vetllin les obres al carrer i les obres als edificis particulars. Els nois i
noies, nens i nenes, van a l’escola per això també hi ha d’haver des de l’ajuntament
unes persones dedicades a què el que necessita el claustre de professors cobreixi les
seves necessitats a banda de l’educativa. Com no parlar de la neteja i del
manteniment del poble, qui ho ha de fer? Qui dóna suport a totes les altres àrees? La
brigada municipal.

I son necessaris els Serveis Socials? Clar que sí, per atendre les famílies més
desprotegides, els joves en situació de risc, els infants. També és necessària l’àrea
d’inserció laboral i de promoció econòmica? Doncs sí, qui ajuda a la gent que no té
feina, qui es mou per trobar i parlar amb els empresaris, per donar suport al comerç.
La Policia Local és necessària? Clar que sí, per ajudar als ciutadans, per donar
seguretat. Els joves, són importants? Clar que sí, si estan ben encaminats i ens
preocupem d’ells, són el nostre futur. I com els joves, també la gent gran que tenen les
seves necessitats, així també com tot el referent a la sanitat. I com no parlar de
cultura, de festes, de tradicions, això és el nostre país, sense aquest bagatge no som
res.
I per acabar, les parts administratives del nostre ajuntament, Secretaria i Intervenció.
Són necessàries? Clar que sí, sinó seria xauxa, un descontrol total.
En definitiva, tots els serveis que dóna l’ajuntament són essencials i prioritaris. Torno a
repetir, els ciutadans s’acosten a l’ajuntament demanant respostes i solucions . Tan de
bo tinguéssim els recursos necessaris per poder-los donar un millor servei i resposta.
El President Mas fa poc va dir: “els ajuntaments sou com el servei d’urgències de
l’administració.” Això és el que som, l’Administració més propera que tenen els
ciutadans.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que variaran el vot, ja que quan han
llegit aquest punt, ells pensaven que tot era essencial, i una altra cosa és la prioritat,
que és diferent per cadascú, hi ha partits amb unes metes, i altres partits amb metes
diferents, per tant, essencial ho és tot, però el que s’ha de discutir és quins són els
prioritaris. Per ells és prioritari que hi hagi polítiques econòmiques, per altres que hi
hagi més ajudes socials i això és el que s’ha de decidir, però pel seu grup, el més
important és la feina. Per això, ell no marcaria pautes tan concretes, sinó que ho faria
més ampli, aquí s’està sectorialitzant i ens equivoquem i hi votarà en contra.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor
alcalde president en funcions N’Alfons Molons i Antius, les tinents d’alcalde 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, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica
Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, PSC i CUP; i un vot en contra, del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP PSC PER UNA
ACCIÓ URGENT, VIABLE I EFICAÇ, AMB GARANTIES PER A TOTS ELS
AFECTATS DE L’HEPATITIS C.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
” EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aparició en el mercat de nous medicaments biològics i l’aparició d’estratègies de
tractament basades en la teràpia genètica, portarà avenços espectaculars en la
curació de malalts. Tots aquests avenços tenen un alt cost, i sense un control polític i
rigorós dels preus, suposaran un increment molt important en la despesa en
medicaments i poden arribar a posar en perill l’accés igualitari de tota la ciutadania a
la medicació, creant greus problemes al pressupost global de Salut.

En aquest context l’eclosió social que suposa la mobilització ciutadana per l’accés al
nou tractament de l’hepatitis C no és més que la punta de l’iceberg dels reptes que
esdevindran en poc temps.
És evident que el preu fixat per la indústria farmacèutica pel tractament de l’Hepatiticis
C és abusiu, cobdiciós i injust a menys que el que es busqui sigui fer caure la garantia
d’accés universal als sistemes sanitaris que existeix actualment al conjunt dels Estats
Membres de la Unió Europea. És per això, que una primera intervenció política
rigorosa ha d’endegar-se des de les institucions de la Unió Europea.
A nivell europeu, cal un gran pacte que inclogui la indústria farmacèutica, les autoritats
sanitàries i els representants polítics, per establir polítiques consensuades de llarg
recorregut, i per tant estables, a fi de garantir la investigació en medicaments
innovadors en un context de responsabilitat. Cal defugir posicions exclusives i garantir
preus racionals i compatibles amb l’irrenunciable dret bàsic i universal d’accés als
medicaments que disposa el nostre Sistema públic de Salut. Això suposa, entre altres
accions, revisar la llei de patents europea i desbloquejar el Consell de la Directiva de
Transparència i Fixació de Preus dels Medicaments.
Mentrestant cal entomar el repte del tractament de l’hepatitis C ja que els afectats no
poden esperar més, sense caure en la temptació de prendre decisions a curt termini
que ens puguin portar a problemes irresolubles a llarg termini en termes de salut i de
costos derivats. Per això, cal urgentment una actuació planificada des de l’àmbit de
l’Estat i també des de la Generalitat.
Cal dir prou a la insensibilitat i incompetència dels Governs espanyol i català davant
del tractament dels malalts d'hepatitis. La gestió que de l’Hepatitis C esta duent a
terme fins ara el Govern del Partit Popular ha estat un autèntic despropòsit. La manca
de responsabilitat, la incapacitat de portar la iniciativa i l’absència de transparència del
Govern del PP sobre els fàrmacs han estat evidents. I en aquest sentit, la deixadesa
ha permès que quallés la confusió i la desconfiança entre els afectats. Fa mesos que
totes aquestes accions que reclamen s’haurien d’haver endegat. Anem molt tard.
Pel que fa al Govern de la Generalitat, una vegada més, ha demostrat la seva manca
d’interès amb la gestió d’un problema de salut greu, renunciant a les seves
competències, i justificant la seva inacció amb l’absència de recursos passant la
responsabilitat al Govern central.
A Catalunya, l’hepatitis C és un problema de salut pública no resolt, que necessita
planificació estratègica i, actualment, també un greu problema pressupostari per al
sistema sanitari que requereix d’apostes decidides i de solucions.
Defensem que, per sobre de tot, els ciutadans i les ciutadanes hem de preservar el
nostre dret a una sanitat pública i universal, i per tant, creiem que els i les pacients han
de poder continuar comptant amb totes les garanties d'un sistema de salut eficaç i
eficient.
Per tot l’expressat, presentem per a la consideració i l'acceptació del Ple Municipal els
següents acords:
Primer.- Solidaritzar-se amb els afectats de l’Hepatitis C, i recolzar les mobilitzacions
que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets, així com el reconeixement de

tot el personal sanitari que amb una situació de manca de recursos fan tot el possible
per fer front aquesta difícil situació.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a:
• Actuar de forma activa davant les institucions europees per fixar una estratègia
d'acció comuna que permeti l'accés dels afectats als tractaments emergents, i
en especial el de l’Hepatitis-C.
• Impulsar a la UE un pla de treball per garantir un equilibri que comporti, entre
altres, un control dels preus, que impliqui un canvi de la normativa europea
sobre patents de fàrmacs, així com una revisió dels fons europeus destinats a
R+D a la farma indústria que garanteixi un retorn dels recursos públics en
forma de preus ajustats.
• Crear de forma immediata un Pla Estatal de Prevenció i Eradicació de
l’Hepatitis C.
• Preveure un finançament pressupostari extraordinari i finalista a través del Fons
de Cohesió Sanitària, per fer front a totes les emergències i contingències per
combatre l’hepatitis C.
• Cercar fórmules conjuntes amb el Ministeri de Sanitat i les CCAA, en el marc
del Consell Interterritorial de Salut, per donar resposta al repte de l’accés
universal als nous fàrmacs, un accés que cal garantir en igualtat de condicions
per a tot l’Estat.
• Reclamar la participació de les autoritats reguladores catalanes (i de les altres
CCAA) en les negociacions de la fixació del preu dels medicaments que el
Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris farmacèutics, així com la
participació real i efectiva de les organitzacions de pacients en el procés
d’avaluació dels medicaments.
• Crear un Comitè d’Experts que estableixi els criteris científics i marqui un
protocol de tractament amb la participació d’associacions d’afectats, i que a
més faci un diagnòstic de situació a nivell d’Estat en el marc del Consell
Interterritorial de Salut, pel que fa a nombre d’afectats, campanyes de
prevenció, de detecció, etc.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a:
-

Implementar de forma immediata un Pla Director sobre les hepatitis víriques, en
el què han de participar-hi tots els agents implicats en aquesta malaltia
(responsables de Salut, institucions científiques, investigadors i associacions
d’afectats).

-

Acompanyar el Pla d’un fons específic addicional, al marge del pressupost de
Salut ja de per si insuficient, per tal de no agreujar-lo, i que garanteixi l’aplicació
amb equitat social i territorial a tot Catalunya.

-

Garantir la medicació antiviral per l’hepatitis C, -independentment de la fórmula
de pagament per part del CatSalut de la medicació hospitalària de dispensació
ambulatòria, per tal que cap pacient amb indicació clínica acordada en quedi
exclòs per raons pressupostàries o bé es produeixin retards que trenquin
l’equitat.

Quart.- Demanar des de les Administracions estatal i autonòmica que es declari la
situació dels pacients afectats per Hepatitis C com a emergència sanitària i denunciar
l’actuació de l’empresa Gilead d’anticompetitiva i monopolística.

Cinquè.- Demanar, a les administracions públiques corresponents, mitjançant els
òrgans competents, els tràmits necessaris, amb la major rapidesa possible, sense
negociació prèvia amb el titular de la patent, per a l’emissió de llicència obligatòria de
Sofosbuvir, autoritzant l’abastament del mercat intern d’aquest producte mitjançant la
fabricació de genèrics, fixant un preu que sigui sostenible per a les arques públiques i
que garanteixi el tractament per a tots els que ho necessiten segons els criteris
científics i dels professionals.
Sisè.- Demanar que es retiri la decisió del Govern d’Espanya de renúncia a la
importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers països, a fi de poder
importar medicaments d’aquests en cas que la producció de genèrics sota llicència
obligatòria realitzada en el nostre territori no sigui suficient per cobrir les necessitats de
tractament.
Setè.- Demanar als organismes internacionals i als països membres de la UE la
modificació de la legislació de les patents farmacèutiques, per tal d’evitar els efectes
perniciosos de l’especulació financera. L’empresa que va descobrir el Sofosbuvir
(Pharmasset) va sortir a borsa abans de la comercialització i desenvolupament del
fàrmac i va ser adquirida per Gilead per un import de 11.000 milions de dòlars.
Entenem que la legislació ha de prohibir que els costos derivats d’operacions borsàries
especulatives siguin traslladats al preu de venda dels fàrmacs o, el que és el mateix,
prohibir que, en última instància, les operacions borsàries especulatives siguin
finançades amb els fons dels sistemes sanitaris públics.
Vuitè.- Demanar que es prohibeixi que es puguin establir patents privades sobre
productes que siguin desenvolupats en bona mesura gràcies a la tasca
d’investigacions finançades per institucions públiques, desenvolupades en
instal·lacions o centres públics, amb el concurs de professionals dels sistemes
nacionals de salut o de seguretat social i mitjançant assajos en els quals participin
pacients que siguin captats en centres de titularitat o finançament públiques.
Novè.- Demanar el desenvolupament d’una investigació farmacèutica independent de
l’actual indústria, al servei únicament del desenvolupament científic i de la millora de la
salut de la població, sent per això de titularitat i finançament públiques. Posar en
marxa una indústria farmacèutica pública amb capacitat de fer front a la demanda de
medicaments dels sistemes sanitaris públics.
Desè.- Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Sanitat,
a la Conselleria de Salut de la Generalitat i a les associacions de representants dels
malalts d’hepatitis, així com a la direcció del CAP d’Arenys de Munt.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, agraeix la inclusió dels cinc punts a
la moció. A continuació diu textualment: “Els pacients afectats per la infecció del virus
de l’Hepatitis C porten mesos exigint al Govern el finançament d’un fàrmac de recent
comercialització (Sofosbuvir) que s’ha demostrat extraordinàriament eficaç en
l’eradicació d’aquesta malaltia. La multinacional que el comercialitza, l’empresa
farmacèutica Gilead, imposa un preu abusiu per cadascun dels tractaments (entre
25.000 i 65.000 euros per persona). El Ministeri de Sanitat no està finançant
adequadament el tractament. S’ha anunciat un sostre de despesa de 125 milions el
que donaria tractament a un màxim de 5.000 persones quan són més de 30.000 els
que, segons les associacions professionals, requereixen un tractament immediat. A
més, des de l’aprovació del mateix per part de l’Agència Europea de Medicaments

s’han registrat unes 4.000 morts de pacients que podrien haver-se beneficiat del seu
ús.
Es calcula que cada dia que passa moren 12 pacients, de forma implacable,
inhumana, discriminatòria i en molts casos perfectament evitable. Van passant mesos
en gestions burocràtiques i debats de comissions d’experts, cercant com aplicar criteris
d’inclusió-exclusió i fórmules tècniques de finançament, quan la decisió és nítidament
política. Les persones van morint, literalment, mentre des dels governs es demora la
disposició i ús immediat d’un tractament necessari, existent i adient que cal finançar
des del sistema públic de salut atenent als drets a la salut recollits en tot l’ample ventall
de legislació, des de la pròpia Constitució espanyola i fins l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Entenem que ni el Govern central de l’Estat ni l'autonòmic de la Generalitat de
Catalunya no han fet ni de lluny el que cal per garantir un tractament per a tots els
afectats susceptibles de beneficiar-se del mateix. Addueixen problemes de
finançament, a causa de l’elevat cost del tractament individual, però no s’ha fet ús de
les eines que estan al seu abast i que poden permetre abaratir el preu del medicament
i garantir el dret a l’assistència sanitària i a la vida d’aquestes persones.
L’acord sobre propietat intel·lectual de l’Organització Mundial del Comerç (Acord
ADPIC) permet la utilització de llicències obligatòries, és a dir, permisos perquè un
govern pugui produir un producte patentat o utilitzar un procediment patentat sense el
consentiment del titular de la patent. És a dir, segons els acords internacionals signats,
el Govern espanyol podria autoritzar la producció de genèrics basats en la patent de
Sofosbuvircon per tal de donar tractament a preu sostenible als afectats per Hepatitis
C, proveint el mercat intern. És més, en casos com el que ens ocupa, d’autèntica
emergència sanitària i de pràctiques empresarials anticompetitives, el Gobierno no
està obligat a intentar negociar una rebaixa de preu amb el propietari de la patent de
manera prèvia a l’autorització de la llicència obligatòria, i fins i tot pot imposar
directament el preu que consideri oportú, adequat i just.
L’única limitació, que no forma part de l’acord ADPIC (modificat el 2003), és la decisió
voluntària d’alguns països desenvolupats, entre els quals es troba Espanya, de
renunciar a la importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers
països, eina que seria útil en cas que no existís capacitat tècnica per a la producció del
medicament genèric en el propi territori nacional.
S’hauria de demanar als organismes internacionals i als països membres de la UE a la
modificació de la legislació de les patents farmacèutiques, per tal d’evitar els efectes
perniciosos de l’especulació financera. L’empresa que va descobrir el Sofosbuvir
(Pharmasset) va sortir a borsa abans de la comercialització i desenvolupament del
fàrmac i va ser adquirida per Gilead per un import de 11.000 milions de dòlars.
Entenem que la legislació ha de prohibir que els costos derivats d’operacions borsàries
especulatives siguin traslladats al preu de venda dels fàrmacs o, el que és el mateix,
prohibir que, en última instància, les operacions borsàries especulatives siguin
finançades amb els fons dels sistemes sanitaris públics.
És per tot això que des de la CUP ens solidaritzem amb la lluita dels afectats per
Hepatitis C i votarem a favor.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Entre 130 i 150 milions
de persones en el món pateixen Hepatitis C.
8 milions de persones a la Unió Europea.
Mig milió moren anualment per aquesta malaltia.
25.000 euros és el que val el tractament per a dotze setmanes.
Cost de producció del tractament: 108 euros.
Números esgarrifosos, que posen en dubte la sensatesa humana. El tractament de
l’hepatitis C és actualment inassequible per a la majoria dels pacients que el

necessiten. Avui el repte és lluitar contra les desigualtats sanitàries i assegurar que tots
els que necessiten aquests medicaments hi puguin accedir i sota cap concepte ni
econòmic, ni administratiu ni de manca de planificació, s’ha de limitar l’accés al
tractament per les hepatitis C.
ERC no acatarà el que estableixi el Ministerio de Sanidad si suposa alguna mena de
limitació i farem el que està pactat a Catalunya a la comissió de farmàcia del CatSalut i
pel mateix Parlament de Catalunya. En aquests moments, la Generalitat no té
competència per tractar aquest tema, una mostra més que no tenir un estat ens pren
força de decisió.”
S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jiménez.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Nosaltres en aquesta
moció tenim vàries coses a dir. Podríem estendre’ns i podríem començar a donar
dades concretes sobre el que es fa amb aquest tractament de l’hepatitis C. El que sí
que puc dir i el que sí puc recordar a la regidora del PSC és que, des de què el PP
està al Govern, a nivell nacional, s’ha fet un ús, s’ha intentat reestructurar tot el sentit
del que és la compra mancomunada de medicaments per estalviar i poder arribar,
d’una manera més ahorrativa a tots els malalts. I en el punt aquest concret que tractem
avui, en aquesta moció, vull recordar o fer memòria que aquesta empresa privada li
demanava a l’Estat uns 25.000 euros de mitja i aquests 25.000 euros de mitja no hi
estaven disposats perquè ho trobaven abusiu, abusiu el cost que suposava aquesta
medicació; s’han pres mesures correctores, des de tipus judicial, tot tipus de mesures
per poder captar aquesta medicació pels malalts que tenim a nivell estatal. Vostès
parlen d’una faula, però en realitat, a la vida diària, els malalts que estan afectats, qui
està prenent mesures reals és el govern que hi ha ara. Això no ve d’ara, sinó que ve
de governs anteriors. On eren vostès temps enrere actuant contra, no només contra
l’hepatitis C, sinó d’altres malalties, de les quals ara no es parla? Doncs perquè
aquestes persones van actuar d’una manera reivindicativa i van sortir al carrer.
Nosaltres estem convençuts que s’està fent el possible i l’impossible per no prioritzar el
tema econòmic i d’una manera més viable, més oportuna, per tots, el poder aconseguir
que arribin aquests medicaments a les persones afectades. D’això es tracta, de tenir
responsabilitat i d’intentar que això arribi. Vostès, amb aquests acords, demanen, tant
a la Generalitat com a l’Estat. Diu que en els acords es parla d’imposició, que es
prioritza el sentit econòmic, aquest terme és erroni. No es tracta només del tema
material, es tracta de vides humanes, es tracta de malalts, no només d’hepatitis C,
sinó que es tracta d’altres malalties en les quals hi ha medicaments molt nous i on aquí
no se’n fa esment. El que s’intenta i el que es fa, és cada dia millorar, en qüestions de
medicació, en qüestions sanitàries, i en això s’està treballant. Sé que, des d’un punt de
vista partidari, no es veu així, però bé, les dades hi són. Recomano que es mirin les
noticies actuals, a dia d’avui, i miri què el que s’està fent. Per tant, el nostre vot serà
contra.”
El regidor Sr. Olivan, en nom del grup CIU, diu textualment: “La Constitució de l'Estat
Espanyol en el Títol I dels Drets i deures fonamentals i en el seu capítol tercer. Dels
principis rectors de la política social i econòmica, en el seu article 43 diu literalment:
1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
2. Té la competència els poders públics organitzar i tutelar la salut pública a
través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. La llei
establirà els drets i deures de tots al respecte.
El Govern espanyol està faltant a la llei que tant els hi agrada per coartar la lliberat
d'un poble i aquesta mateixa llei, la Constitució espanyola els obliga a proporcionar
gratuitament financiar en major part la medicació i el tractaments necessaris a les

persones amb qualsevol patologia, avui fem la moció per les persones amb la
patologia d'Hepatitis C, però no l’única vegada on els diputats del Grup Popular
aprofinant-se de la seva majoria ja han negat altres vegades.
A continuació l'article de la Gaceta Mèdica, la llegiré en castellà que és com realment
està publicada amb el següent titol:
“El PP rechaza la proposición de CiU contra las restricciones en vacunas
El Grupo Popular ha hecho valer su mayoría en el Congreso de los Diputados para
rechazar la proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Catalán sobre la
restricción en la dispensación de vacunas.
La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Catalán, Conxita Tarruella, se refirió
concretamente a los casos de la vacuna contra la meningitis B y la de la varicela, cuyo
suministro se ha limitado a la farmacia hospitalaria. "No hablamos de calendario
vacunal no de financiación sino del libre acceso".
Tarruella insistió en que la meningitis B provoca 50 muertes al año y que uno de cada
cinco supervivientes padecen secuelas. La portavoz catalana lamentó que en este
caso ya se encuentra aprobada Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Grecia.
En el caso de la varicela, Tarruella manifestó que el Gobierno "ha secuestrado y
retirado esta vacuna sin que se haya producido algún cambio".”
Per tant, no ens trobem ara en el cas únic i exporàdic, sinó que ens trobem en el
cinísme del Partit Popular, on no sols està jugant amb la salut de les persones, sinó
que està prohibint una medicació que millora la qualitat de vida i en molts casos pot
curar aquesta enfermetat.
El Grup municipal de CiU votarà a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president en funcions N’Alfons Molons i Antius, les tinents d’alcalde 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, PSC i CUP; i
un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP CUP PER REBUTJAR
LA DARRERA REFORMA FISCAL DEL GOVERN ESPANYOL SEGONS LA
QUAL TOTES LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE HAURAN DE
LIQUIDAR L’IMPOST DE SOCIETATS A PARTIR DE L’1 DE GENER.
El regidor Sr. Jiménez llegeix el text següent:
“El Govern espanyol, en data 27 de novembre del 2014, va aprovar la Reforma Fiscal
mitjançant Llei 27/2014, segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de
presentar l'Impost de Societats a partir de l'1 de gener del 2015.
Aquesta nova Reforma Fiscal implica que totes les entitats no lucratives hauran de fer
la declaració de l'Impost de Societats.
L'Impost de Societats és un impost que grava les rendes obtingudes per les entitats
jurídiques, com ho són les societats, associacions i fundacions. En concret, el que
tributa per aquest impost són els beneficis obtinguts per les empreses o entitats,
resultants de la diferència entre tots els seus ingressos i totes les despeses. De la
diferència entre aquests, obtindrà el resultat comptable, que pot ser un benefici o una
pèrdua.

Tot i així, amb la reforma que ara s'ha aprovat, a partir d’aquest gener de 2015,
s’eliminen les exempcions a les quals s’acollien les entitats sense ànim de lucre i que
possibilitava que quedessin exemptes d’aquesta obligació.
A partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb
independència del seu volum- estarà obligada a presentar declaració de l’Impost de
Societats.
Fins ara, les entitats parcialment exemptes no estaven obligades a presentar l’Impost
de Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits: que els
seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals; que els seus ingressos
sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals i que les rendes no
exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció.
Ara, aquesta reforma fiscal obliga a totes les entitats a portar una comptabilitat de
partida doble a fi de poder identificar adequadament els seus ingressos i despeses
corresponents a rendes exemptes i no exemptes.
Quan parlem d’entitats sense ànim de lucre, estem parlant d’entitats com associacions
de mares i pares, associacions de dones, entitats de joves (de joves amb ganes de fer
coses), colles de geganters o diables (que surten puntualment per festes majors o
altres festivitats), associacions de voluntaris (on persones es troben i participen de
l'entorn o per millorar alguna situació), entitats culturals (per promoure l'art o altres
disciplines), comunitats de veïns, bancs del temps, entitats esportives, esplais...
Entitats adscrites a l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu... Agrupacions de persones
amb moltes ganes de fer coses per la seva comunitat, amb moltes hores dedicades a
la preparació de les activitats i que fan que el dia a dia de moltes altres persones sigui
una mica millor.
Com, aquestes entitats, han de presentar l'Impost de societats i portar una
comptabilitat per partida doble? Com persones que mai han portat una comptabilitat
ara hauran de presentar l'Impost sobre societats? Potser hauran de pagar els serveis
d’especialistes, quan moltes no tenen pressupostos anuals superiors als 3.000 euros?
L’Impost de Societats a les entitats significa imposar càrregues administratives
desproporcionades, que de cap manera responen ni a l’activitat ni a la grandària de
l’entitat. Comporta una càrrega burocràtica que dificultarà la seva tasca diària.
Significa complicar l’activitat de moltes persones autoorganitzades amb una finalitat
col·lectiva, la majoria d’implantació a nivell local i amb una mínima infraestructura i
amb un funcionament voluntari i altruista.
L’autèntic benefici d’aquestes entitats i associacions no és cap altre que el benefici que
reverteix a tota la societat per la seva existència.
Si tenen ingressos, són quotes dels socis, petites aportacions i/o subvencions
públiques. La finalitat d’aquestes entitats no és el màxim benefici econòmic, sinó donar
un servei al col·lectiu. I sovint, substitueixen tasques que hauria de fer l’administració
(és el cas dels voluntaris, per exemple).
Quina justificació hi ha darrere d’aquesta nova normativa? Simplificar la feina del
legislador? Desconeixement del tercer sector de microentitats? Vocació del govern de
controlar-ho tot? Engrossir el sector públic amb inspectors que vigilin les entitats? O
pel contrari, es coneix el sector i no s’està d’acord amb els moviments associatius i
algú se’ls vol carregar?

Catalunya té un ric teixit associatiu i de voluntariat i Arenys de Munt n’és una bona
mostra. Cal facilitar les coses perquè aquest teixit es consolidi cada vegada més, i
amb mesures com aquestes, imposades des del Govern espanyol, el que es busca és:
o l'anorreament d'aquest teixit associatiu; o entitats vivint fora de la legalitat i no podent
optar a subvencions públiques; o reconvertir el sector en agrupacions de persones,
sense figura jurídica, per seguir fent el que feien abans.
Les lleis han d’estar al servei dels ciutadans, i no pas a la inversa; la normativa s’ha
d’adaptar a la realitat.
Les entitats tenen altra feina a fer que presentar impostos de societats. La Llei
d'aquest impost té 159 pàgines. El model 200, per liquidar aquest impost, no és
especialment senzill, té fins a 315 requadres de dades. Es tracta igual empreses amb
pressupostos milionaris, i importants beneficis, que entitats amb pressupostos ridículs,
i sense cap ànim de lucre. Alguna cosa no s'està fent bé.
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Rebutjar la Reforma Fiscal del 27 de novembre del 2014, Llei 27/2014,
segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l'Impost de
Societats.
Segon.- Reclamar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya que les entitats
sense ànim de lucre continuïn exemptes de la Declaració de l'Impost de Societats,
modificant en allò que s'escau l'actual Llei 27/2014.
Tercer.- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya a defensar els
interessos de les entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre, cridant si fa
falta a desobeir al Govern espanyol i a no complir aquesta llei.
Quart.- Realitzar una sessió informativa per a totes les entitats d'Arenys de Munt per
informar-les de les implicacions que té aquesta reforma que ha aprovat el Govern
espanyol i crear un model de queixa per tal que el puguin fer arribar al Govern
espanyol i un model d'ampara per fer-lo arribar al Govern de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya, així com que puguin traslladar-lo a les seves respectives
federacions per tal que el difonguin entre tots els seus associats.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a totes les entitats d'Arenys de Munt; 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; i 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. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt intentarà ser breu,
perquè aquest tema és antic, però farà un mica de memòria, i el dia 3, el ministre
Montoro va dir que consideraria les peticions que li han fet respecte d’aquest tema i és
possible que no arribi a port, que aquesta moció és populista, que ja hi ha hagut una
reconsideració sobre aquesta llei i hi votaran en contra i consideren que la moció ara
no té validesa.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “L’entrada en vigor de
la Llei 27/2014, sobre l’Impost de Societats, suposa que totes les entitats i
associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'Impost de

societats sense cap excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable
2015.
La desaparició dels supòsits d'exempció pot dificultar el funcionament mateix de les
associacions, a més d'estar dirigides i gestionades, en moltes ocasions, per persones
que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social.
Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan,
però, la nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica
que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb pocs
recursos humans i financers-, les quals principalment, es troben dirigides i gestionades
per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social.
Aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit
associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial incidència
pel seu arrelament dins la vida dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un
gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps
en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural i esportiu.
Els socialistes volem mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes
d'entitats i associacions del municipi i ens manifestem en contra de la Llei 27/2014 de
l’Impost sobre Societats, que els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i
que els tracta de forma semblant amb una societat mercantil.
També volem reiterar el reconeixement i compromís cap a la important tasca que
realitzen totes les entitats sense ànim de lucre, en especial a les d’Arenys de Munt,
reconeixem la seva democràcia interna, transparència econòmica, i sostenibilitat dels
seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària
i participativa que hi dediquen molts dels nostres vilatans.
No vull acabar sense dir que el partit polític que presenta aquesta moció té raó: les
entitats tenen altra feina a fer que presentar impostos de societats. La Llei d’aquest
import té 159 pàgines. El model 200, per liquidar aquest impost, no és especialment
senzill, té fins a 315 requadres de dades. Es tracta igual empreses amb pressupostos
milionaris, i importants beneficis, que entitats amb pressupostos ridículs, i sense cap
ànim de lucre. Alguna cosa no s’està fent bé.
D’altra banda, confirmar que volem fer i farem una sessió informativa a les entitats del
nostre poble per tal d’informar-les. El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Aquesta reforma
legislativa comportarà una càrrega administrativa, burocràtica i complexa molt superior
a les associacions d’Arenys de Munt i de tot Catalunya. Des del Govern i des d’ERC ja
hi treballem. Properament ens posarem en contacte amb les associacions per informar
i assessorar sobre aquesta normativa, i les regidories treballarem transversalment per
aplanar el camí a les associacions i entitats d’Arenys de Munt.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom de CIU, diu que estan d’acord amb la moció i l’acordat
una de 2003, que és la llei de subvenció, al veure la quantitat de documentació que
exigia per a concedir una subvenció, es va fer, aquest és un tema que sempre s’ha
intentat simplificar des de l’administració local i per tots els partits, ara, a més a més, hi
ha aquesta nova llei; aprovar lleis és molt fàcil, però si desprès no hi ha recursos per
aplicar-les, és difícil tirar-les endavant. La setmana passada, davant el senador
Clarias, el ministre Montoro es va comprometre a no tirar-ho endavant, però considera
que la moció és oportuna, perquè recorda el reglament de subvencions, que encara ho
va complicar més, s’ha d’estar al costat de les entitats i la participació a través del
voluntariat, i que ja tenen prou amb la seva activitat i no amb canvis.

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “El Sr. Planas ens acusa de populisme per
presentar aquesta moció aquí, en el Ple, i s'acull a aquestes paraules pel fet que
dimarts passat, el dia 10, el Sr. Montoro va fer una declaració de voluntats. Una
declaració de voluntats que no deixen de ser paraules, paraules del Sr. Montoro. Li
haig de recordar que aquesta moció es presenta a Ple el 5 de febrer, o sigui 5 dies
abans de la declaració de voluntats del Sr. Montoro, però és que també li haig de
recordar que aquesta llei es va aprovar el 27 de novembre del 2014 i que està en vigor
des de l'1 de gener del 2015. Per tant, les paraules dels governants d'Espanya vostès
se les deuen creure, però nosaltres no. Per tant, té tota la vigència presentar aquesta
moció aquí i avui per a què s'acabi aprovant.
Aquesta és la primera cosa que voldria dir i que és molt important que tinguem tots
clar, perquè haig de donar la raó, en certa manera, al regidor Alfons Molons quan diu
que fer lleis és molt fàcil. Li haig de donar la raó perquè, sí, és molt fàcil quan van
contra determinats col·lectius i sobretot quan les fa el govern d'Espanya i sobretot
quan van contra els col·lectius socials i els col·lectius de determinades comunitats
autònomes, especialment la catalana. En canvi fer lleis per reconsiderar determinades
coses això ja costa molt més. Quan són coses que han de laminar o reduir el poder de
l'Estat espanyol li costa molt fer aquestes lleis. Per tant, al Govern espanyol li és molt
fàcil fer determinades lleis quan va contra determinats col·lectius, especialment quan
són els col·lectius més febles i més desafavorits de la societat.
Agraeixo en nom de la CUP que facin aquesta sessió informativa a totes les entitats
del poble, però és que no només l'haurien de fer per explicar-los que han de fer per
pagar aquest impost, un impost eminentment complexa, sinó que també l'haurien de
fer per explicar-los que és el que han de fer per desobeir, per no acatar, aquesta llei
que és una llei plenament injusta i per a què ho escampin a la resta d'entitats i a la
resta de federacions d'entitats per a què segueixin el mateix exemple. Perquè si tots
obeïm i tots acabem pagant aquest impost el Sr. Montoro s'haurà sortit amb la seva i el
PP també. Però en canvi si tothom desobeeix probablement es veuran obligats a
rectificar aquesta Llei.
També haig de dir que, quan el Sr. Montoro va dir que s'ho repensarien, ho farien però
no en la mateixa mesura de les exempcions que hi havia abans sinó amb unes
exempcions molt més febles que les que hi havia fins ara. Hem dit abans que les
entitats sense ànim de lucre amb ingressos inferior a 100.000 euros estaven exemptes
de fer declaració de l'Impost de societats, ara seria per sota de 50.000 euros. També
hem dit que aquelles entitats que tinguessin ingressos subjectes a retenció inferiors a
2.000 euros tampoc l'haurien de fer, doncs ara seria a inferiors a 1.000 euros. Per tant,
la restricció continua i la part impositiva, la part coercitiva, del govern d'Espanya
continua vigent.”
El regidor Sr. Planas diu que ell forma part, a nivell personal, d’entitats del poble, però
pensa que s’ha de tenir un control, i no pensa que fer lleis sigui fàcil, una altra cosa és
la interpretació que li vulguin donar. També comenta que rectificar és bo, i s’ha de fer
un diàleg amb els afectat per arribar a un acord, i això es diu democràcia, i el que
vostè diu és desobeir, això no ho és. Ell és molt crític amb les lleis que es fan, recorda
que ell amb la llei de l’avortament, en les mocions, es va abstenir i finalment la llei es
va retirar. Considera que rectificar i depurar responsabilitats és de savis, i això és el
que s’està intentant millorar i buscar el consens. Com a membre d’una entitat s’ha
d’esperar a veure quin és el resultat, no s’ho han d’agafar a la valenta i dir que
Espanya ataca Catalunya, perquè això és impossible, ja que Catalunya és Espanya.
Troba que riure no és respectuós, quan intenta explicar alguna cosa i demana que
quan algú digui alguna cosa que no li agradi, no han de fer gestos, i li sembla una
manca de respecte, que s’ho facin mirar.

L’Alcalde en funcions, Sr Molons, diu que una estona de distensió no va malament,
perquè ja portem una bona estona.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Demano la paraula per donar-li la raó al
senyor Planas en moltes de les coses que ha dit.
Té tota la raó quan diu que no és bo enriure-se'n d'algú quan és una persona
apassionada en les seves expressions polítiques. Té tota la raó, no ho hauríem de fer i
si algú de nosaltres ho ha fet li demano disculpes.
Té tota la raó quan diu que quan es fan les lleis és per algun motiu. Té tota la raó,
exemple clar: la llei de seguretat ciutadana per carregar-se o per fer molta més coerció
a la societat i a la població civil . Té raó quan diu això de les lleis, justament el motiu de
fer aquesta llei de reforma fiscal és per carregar-se el moviment associatiu de les
entitats, microentitats, sense ànim de lucre.
I també li haig de donar la raó quan diu que rectificar és bo. M'agradaria saber quantes
vegades el Govern espanyol ha rectificat.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president en funcions N’Alfons Molons i Antius, les tinents d’alcalde 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, PSC i CUP; i
una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL
8. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 5 a la 23, ambdues
incloses, des del 19/01/15 al 8/02/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1
Resolucions en matèria de representació: 2
Resolucions en matèria de padró d’habitants: 1
Resolucions en matèria d’organització: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 19/01/15 i el 8/02/15, en matèria
de:
-

Obres i Serveis: 2
Governació i mobilitat: 6
Joventut: 1
Urbanisme: 1

PRECS I PREGUNTES

9. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER SI ENS HEM ACOLLIT A LES
MESURES DE SOSTENIBILITAT FINANCERA PER AJUNTAMENTS.
“El 30 de desembre de 2014 en el Butlletí Oficial de Estat espanyol amb referència A2014-13613 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 textualment: “Primer de tot, cal aclarir
que el Reial Decret Llei 17/2014 crea dos fons: un és l’anomenat Fons d’Ordenació ,
adreçat a municipis amb risc financer i/o PMP excessiu; i l’altre el Fons d’Impuls
Econòmic, per aquells municipis que:
 Compleixen els principis d’estabilitat i deute públic
 en darrers 2 mesos previs a la sol·licitud compleixen el PMP
 compleixen les obligacions de tramesa de la informació econòmica al Ministeri.
És ben sabut que el nostre ajuntament compleix amb els seus compromisos a
proveïdors amb regularitat, hem assolit un període mig de pagament a proveïdors l’any
2014 de 17,36 dies, i gaudim d’una Tresoreria sanejada a més a més d’un deute viu,
un 54,7% dels ingressos corrents, molt per sota del màxim legal que és del 75%.
L’ajuntament d’Arenys de Munt es podria acollir, doncs, només al Fons de finançament
d’Impuls Econòmic, préstec enfocat en unes finalitats molt concretes, per donar
solvència a la Tresoreria per al pagament dels préstecs concertats o a concertar per
l’ajuntament destinats a inversions financerament sostenibles.

Com he comentat abans, atès que la nostra Tresoreria està sanejada, només tindríem
la possibilitat de demanar finançament per a les inversions financerament sostenibles
previstes al pressupost municipal 2015, import que s’eleva a 519.377,52 euros.
De l’import previst susceptible de ser finançat pel fons d’impuls econòmic, una part ja
la tindrem garantida mitjançant un préstec de la diputació de Barcelona per import de
175.000 euros, l’import que restaria finalment serien 344.377,52 euros, préstec que
tenim previst sol·licitar a través de Diputació amb interès baix, tenint en compte a més
que ens donen una subvenció per amortitzar anticipadament una part del capital.
En el moment de plantejar-nos l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic es va tenir en
compte la inseguretat jurídica existent, ja que no s’han definit les condicions financeres
del fons a partir de gener 2016, a més a més, assumir aquest nou préstec suposa
acceptar un major grau d’intervencionisme del Ministerio de Hacienda en la nostra
gestió pressupostària -caldrà informar trimestralment al Ministerio de Hacienda i
Administraciones Públicas sobre el grau de compliment de les projeccions dels efectes
de les Inversions Financerament Sostenibles durant la vida útil del préstec-.
Tenint en compte la incertesa de les condicions financeres del préstec, un major grau
d’intervenció que ha d’assumir aquest ajuntament per part del Ministerio de Hacienda, i
atès que en termes de Tresoreria i PMP l’ajuntament gaudeix d’uns indicadors més
que notables, s’ha decidit no sol·licitar aquest nou préstec. No obstant això, la creació
d’aquest Fons té vocació de permanència, de manera que cada any, en el mes de
juliol, els ajuntaments s’hi podran adherir; l’ajuntament d’Arenys de Munt no dubtarà en
acollir-s’hi quan ho estimi convenient.
Finalment comentar que, pel que fa a les despeses corrents, el RD-Llei 17/2014 no
permet la sol·licitud d’un préstec per a finançar despesa corrent de caire social, sinó
que crea un Fons de solvència per a les Comunitats Autònomes, per a què puguin
pagar els seus deutes amb els municipis pel que fa al despesa de caire sanitari, social
i educatiu. L’Ajuntament d’Arenys de Munt està fent el seguiment oportú per assegurar
que els seus drets pendents de cobrar de la Generalitat siguin inclosos (s’eleven a uns
16.000 euros pendents de la subvenció de manteniment del CAP). A partir del 27 de
febrer podrem consultar el deute que la Generalitat ha vinculat a aquest fons.”
10. PREGUNTA DEL GRUP CUP DELS MOTIUS PELS QUALS UNES
PERSONES VAN QUEDAR TANCADES AL CEMENTIRI.
El regidor Sr. Galceran formula la següent pregunta:
“Hem sabut, gràcies a uns veïns que ens han informat, que fa uns dies van quedar
tancades unes persones a l'interior del recinte del cementiri.
Sembla ser que aquestes persones van poder contactar amb algú que passava per
allà i van poder ser "rescatades".
Entenem que és una situació greu que es deixi tancada alguna persona a l'interior d'un
recinte d'accés públic, encara que l'horari estigui limitat. Entenem que cal ser curós al
moment de tancar aquests recintes de no deixar ningú a dins. Al cementiri s'hi afegeix
un plus ja que el recinte no té enllumenat, és a la intempèrie i per altres raons que
ningú se li escaparan.
Per això volem conèixer:
• les circumstàncies d'aquest incident,
• i, en particular, qui va ser el treballador públic que va tancar el recinte en aquell
dia,
• quant de temps van estar tancades les persones afectades,
• quin protocol hi ha previst seguir per a poder tancar un recinte, un espai o un
edifici públic amb seguretat (si cal cuidar que no quedi ningú a dins; si cal
tancar finestres, portes i d'altres accessos; si cal activar alarmes...).

Fem notar que no ens interessa gens saber la identitat de les persones que van patir
aquest incident.”
La regidora delegada de Sanitat, Sra. de la Iglesia, diu que el cementiri no té llum
perquè els usuaris no la necessiten, i s’obre en horari diürn, diu que això va passar el
28 de setembre de l’any passat, la policia va rebre una trucada sobre aquest tema i va
anar a obrir i les senyores van sortir. Quan ella se’n va assabentar, va parlar amb la
persona contractada, que no es un treballador públic, i li va demanar que hi posés
cura, i ja no va passar mai més.
11. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS TREBALLS QUE SOREA HA
ESTAT FENT AL POBLE.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“Cap a mitjans de desembre, varies persones del municipi van poder veure, a la zona
de l'Eixample, operaris de SOREA realitzant una rasa i treballant-hi.
A les persones que ho han vist els hi ha estranyat que aquests operaris estiguessin
fent obres al nostre poble, ja que SOREA és una empresa que es dedica a gestionar el
servei d'aigua a diferents municipis, però a Arenys de Munt ho fa Aigües d'Arenys.
És per aquest motiu que els volem preguntar:
• Com és que SOREA estava treballant al nostre municipi.
• Quines obres estava fent.
• Qui les va encarregar.”
El regidor delegat d’urbanisme Sr. Molons diu que una part és veritat, a un municipi hi
ha dues xarxes, una en baixa, que la gestiona GUSAM i una altra en alta, que gestiona
el Consell Comarcal i una concessionària que és SOREA. Últimament ha fet diversos
treballs al municipi, que es separar el servei d’alta ja que era un inversió del 2013 del
Consell Comarcal, també s’ha fet inversió a la Cantina en les bombes i un
desdoblament de la canonada. També, a la Riera s’han fet unes cates per comprovar
inversions pendents.

12. PREC DEL GRUP CUP: VIST QUE NO ESTÀ ACTUALITZADA LA SECCIÓ
DE 'PLENS' DINS DE 'GOVERN OBERT: CLAREDAT I TRANSPARÈNCIA,
DEMANEN QUE ES MANTINGUI ACTUALITZADA.
El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec:
“Quan la CUP va entrar al Govern de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, entre moltes
altres coses, vam considerar que era molt important posar a disposició dels veïns
d'Arenys de Munt la màxima informació sobre el Plens, per tal de fomentar la
participació i de facilitar el coneixement col·lectiu del que es tracta en el Plens, fent
més lleugera una informació prou feixuga.
Va ser en aquest sentit que vam decidir ampliar la informació que es facilitava als
veïns sobre el Plens Municipals i vam incorporar l'Ordre de Dia, els resums i els àudio
dels Plens. Les actes dels Plens ja es podien trobar a la pàgina web.
Mentre vam governar aquesta informació estava actualitzada i tothom podia accedir-hi
de forma fàcil.
Ara podem veure com a la secció de Plens de la pàgina web falten les actes i els
resums de tots els Plens des del més de juliol de l'any passat, fins i tot en algun Ple

Extraordinari falta l'Ordre del Dia. L'últim Ple que està totalment actualitzat és el del 31
de juliol del 2014 (ara això ha canviat).
Nosaltres entenem que, per una gestió pública clara i transparent, és essencial posar a
l'abast de tots els vilatans una informació veraç i actualitzada.
És per aquest motiu que els hi demanem:
• Que es mantingui totalment actualitzada la secció de Plens dins de l'enllaç
'Govern Obert :) claredat i transparència', de la pàgina web de l'Ajuntament
d'Arenys de Munt
• I ens agradaria saber el motius pels quals no està actualitzada.”
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, diu que és cert que es van posar
les piles i van actualitzar parcialment aquesta secció i ell també ho va demanar quan
estava a l’oposició i demanava la plataforma Open data. Diu que ell fa part d’aquesta
feina, per descarregar els serveis municipals, i anuncia que properament es treballarà
amb una plataforma Open Data i ha treballat amb ells per fer una pàgina més
transparent deixant de banda la pàgina actual.
13. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE PER QUÈ ES RESOL EN JGL, QUAN
S'HA DE FER EN EL PLE, EL RECURS DE REPOSICIÓ A LA RESOLUCIÓ
DE LES AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST 2015 PER UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A L’AULA DE MÚSICA.
La regidora Sra. Flores formula el següent prec:
“El dia 9 de gener la CUP vam presentar recurs de reposició a la resolució de les
al·legacions al pressupost 2015 per una subvenció nominativa a l’Aula de Música, ja
que la resposta que ens havien donat al ple no ens convencia gens. Esperàvem, d’un
govern que es vanta de transparència, que la resposta al recurs ens la donessin al ple
i d’aquesta manera, teníem ocasió, tots els grups polítics, de debatre i posicionar-nos.
Malauradament, la resposta ens arriba el dia 4 de febrer, després de reclamar-la, i ens
diuen que aquest tema s’ha resol en la Junta de Govern Local del dia 29 de gener.
Aquest fet diu molt poc del seu tarannà democràtic.
La resposta que ens donen, de nou, no ens convenç gens: ens diuen que el contingut
del recurs és el mateix que el de les al·legacions –cosa que no és certa- i que, per tant,
ja van resoldre, deixant-nos només la via contenciosa administrativa com a últim
recurs.
Els preguntem:
• Per què resolen un recurs de reposició en JGL i no en el ple tal com pertocaria?
• Per què no ens responen el que els preguntem en el recurs de reposició?”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, respon:”En la resolució a la qual es fa
referència en la pregunta, sobre recurs de reposició presentat per part del grup CUP al
pressupost municipal 2015, dona a entendre que la Junta de govern entra en el fons
de l’assumpte i el resol, traient el tema de la competència del Ple, en primer lloc aclarir
que no es tracta d’una resolució de Junta, sinó de l’Alcaldia i, en la mateixa, lluny de
resoldre, el que es fa és informar que el pressupost 2015 es un acte definitiu i
plenament vigent i, com el Pressupost General d’una Entitat Local, no constitueix un
acte administratiu de tràmit (contra la que es pot interposar reposició), sinó, una
disposició de caràcter general i segons determina l’art. 107.3 de la Llei 30/1992 de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
“Contra les disposicions administratives de caràcter general no es pot
interposar recurs en la via administrativa”. I en aquest sentit, es pronuncia, per

posar un exemple, la sentència de la Sala 3a del Tribunal Suprem, de 13 de març de
2012.
Conseqüència d’això, s’informa al grup CUP en la resolució esmentada de data
19/1/15 (notificada al grup el 4/02/14): que només és possible la interposició del
recurs contenciós -administratiu per impugnar aquest concret acord d’aprovació del
pressupost general i de la plantilla de personal.
Per altre part, si hi ha preguntes a fer al govern, es poden plantejar via control del Ple
o directament adreçat a l’Alcaldia”.
PER URGÈNCIA, QUE VA SER ACORDADA A JUNTA DE PORTAVEUS
PREC DEL GRUP PP SOBRE LA CREACIÓ DE COMISSIONS DE TREBALL
REFERENTS A LES URBANITZACIONS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem la creació d’unes comissions de treball
referents a les urbanitzacions de la nostra vila amb la participació de representants de
les mateixes a fi i efecte de poder tractar de forma comuna i consensuada els diferents
problemes que els afecten.
Prec: Demanen a l'Equip de Govern actual la creació de comissions de treball
referents a les urbanitzacions amb la participació de representants de les mateixes per
tractar els motius exposats.”
El regidor Sr. Molons diu que el regidor d’urbanitzacions és l’Alcalde, però no li sembla
malament que es facin, aquestes comissions, però des del seu punt de vista, haurien
de ser subcomissions del Consell d’urbanisme, i en tot cas, ho tindran en compte.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE UN CONTROL MÉS EFICAÇ DEL
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE BROSSA “PORTA A PORTA”.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem un control més eficaç del
funcionament del sistema de recollida de brossa “porta a porta” donat que són
nombrosos els veïns de diferents barris del nostre poble que han fet arribar a aquest
Grup Municipal el seu malestar en aquest sentit.
Prec: demanem que des d’aquest Govern Municipal, es prenguin les mesures
necessàries per a què dins del sistema “porta a porta” del que aquest Grup Municipal
sempre ha estat un detractor, es realitzi sota un control més eficaç amb l’únic objectiu
de garantir el benestar dels veïns.”
La regidora Sra. Castillo diu que la resposta serà amplia i perquè creuen en el sistema
que ara tenim. A continuació, diu textualment: “Arenys de Munt va implementar el
sistema de recollida “porta a porta” a l’octubre del 2002. El poble va esdevenir pioner a
Catalunya i en tan sols un any el percentatge recollit selectivament va passar del 18%
al 42%, notablement superior a la mitjana del Maresme.
El percentatge de recollida selectiva a Arenys de Munt es situa al voltant del 50%.
Percentatge superior a la mitjana de Catalunya però baix en relació als municipis que
tenen implantat el sistema porta a porta, que assoleixen un 70% de reciclatge de
mitjana.
Arenys de Munt genera entre 4.700 i 5.100 tones anuals de residus municipals, a raó
d’uns 1,5-1,7 kg/hab/dia.

Com segurament saben, el sistema porta a porta només està implementat al nucli del
poble, a les urbanitzacions la recollida es fa mitjançant contenidors de les diferents
fraccions.
Si comparem els resultats de reciclatge obtinguts d’ambdós sistemes de recollida,
porta a porta i recollida amb contenidors a la via pública, observem que amb el sistema
de contenidors el percentatge de reciclatge, un 12,8%, és baixíssim en relació als
resultats obtinguts amb el sistema porta a porta, que és d’un 54,3%.
Aquesta dada no és en absolut gratuïta i té molta transcendència. Com probablement
saben, quan es va implementar, el cànon per la fracció resta era de 10€/tona. L’any
passat es pagava a 15€/tona aproximadament. A dia d’avui el cànon ja es paga a
19€/tona i anirà augmentant progressivament, per normativa europea, fins a 50€/tona
al 2020.
Aquest fet, l’augment del cànon, obliga a aquest ajuntament i a tots els ajuntaments de
fet, a treballar per tal d’augment el percentatge de reciclatge. Com ja he exposat
anteriorment, el sistema porta a porta quadruplica el percentatge de recollida selectiva
respecte el model que vostè proposa. Si no reduïm la quantitat de quilos de fracció
resta, la taxa d’escombraries, que finalment és el que paga la ciutadania, augmentarà
molt substantivament.
L’actual model de recollida d’escombraries tant a dia d’avui com a la llarga és el més
sostenible, no només ambientalment ja que fem una disminució del consum d’energia i
de matèries primes; una reducció de la contaminació atmosfèrica i d’aigües i una
millora de la qualitat dels productes reciclats i compost; sinó també socialment:
pràcticament desapareixen els contenidors de la via pública, que es tradueix amb més
espai públic, reducció de les males olors i una convivència més agradable; i
econòmicament: reducció del cost de reciclatge; ingressos per la venda de material i
major retorn del cànon.
El sistema que diu vostè que n’és detractor, serà l’únic sostenible econòmicament.
Des de l’equip de govern, sabent que la neteja del poble és una de les qüestions que
més preocupen a la ciutadania i que hi ha recorregut per millorar el sistema porta a
porta i el nivell de reciclatge, l’any passat vam demanar suport a la Diputació per tal
d’engegar una campanya que tingués aquests tres objectius:
- Informar i sensibilitzar la població envers la importància de minimitzar la
quantitat de brossa que es genera.
- Incrementar la taxa de recollida selectiva fins a igualar el percentatge d’altres
municipis amb el sistema PaP (60-80%)
- Millorar l’aspecte dels carrers en quant a neteja.
L’assessorament tècnic que es va fer ens van permetre identificar la problemàtica i
d’aquesta manera buscar la millor situació. Es detecten problemes de fons com
l’incivisme, manca de conscienciació, ineficiències dels serveis i una gestió complexa.
Per tant, la solució passa per una resposta integral, que implica posar en marxa un
procés de transformació de les actituds i dinàmiques. Es tracta un projecte a curt, mig i
llarg termini amb solucions col·lectives i consensuades.
Tenim clar que l’Ajuntament ha de ser un model de bones pràctiques i un exemple a
seguir. I per això hem fet els deures. Com dèiem, s’han detectat diversos punts de
millora tant en el sistema de gestió com en el sistema de control. L’equip de govern, en
aquest sentit ha pres els següents compromisos i mesures:
- Increment del control de la neteja dels contenidors de les àrees d’emergència.
- Increment del control sobre l’ús que es fa de les àrees d’emergència.
Establiment d’un calendari on 2 agents de la brigada cívica (pla d’ocupació)
informa sobre el correcte ús dels contenidors. Des de gener a maig estan 2
hores cada setmana informant. Àrees d’emergència: Torrent d’en Puig
(deixalleria), Ajup (gasolinera) i Bellsolell (aparcament). A més a més en una
campanya d’inspecció realitzada el passat setembre es van obrir 238 bosses

de 22 contenidors de rebuig de 4 àrees d’emergència. La majoria estaven mal
seleccionades amb residus no corresponents a la fracció resta o “rebuig”, es
van recollir proves i es van fer les visites oportunes per tal d’informar els
infractors.
- També s’estudiarà la possibilitat d’instal·lar càmeres de videovigilància, doncs hi
ha experiències en d’altres municipis. També es valorarà econòmicament la
proposta de disposar àrees d’emergència amb accés restringit (accessible
només amb targeta d’usuari, tancades amb horari d’obertura i vigilades, etc).
- Reducció dels abocaments incontrolats. Amb la presència de la brigada cívica
al carrer es podran controlar millor els abocaments incontrolats al municipi.
- Increment del nombre d’inspeccions de les bosses amb incidència. Establiment
d’un calendari on 2 agents de la brigada cívica obriran les bosses que s’han tret
de manera incorrecta. Es facilitarà un llistat amb les adreces que habitualment
presenten bosses amb incidència i aquestes seran prioritàries. Des de gener a
maig la brigada cívica està 2 dies cada setmana fent el seguiment de les
bosses que s’han tret incorrectament.
- A més al setembre es va realitzar ja una inspecció del porta a porta: es van
inspeccionar 453 bosses, la majoria estaven mal seleccionades amb residus
no corresponents a la fracció resta o “rebuig”, i es van fer 281 visites als
domicilis on s’havien detectat bosses mal separades. L’any passat es va
sol·licitar un recurs per aquesta actuació i aquest any es proposa tornar a
sol·licitar l’ajut per “activitats de sensibilització i educació ambiental”.
- Recollida de les bosses amb incidència, un cop s’hagi comprovat si hi ha o no
proves, en un període curt de temps, per tal que no es quedin al carrer durant
molts dies.
- Reunions amb les comunitats de veïns. Des de la Regidoria de Participació
Ciutadana s'han demanat els següents recursos relacionats amb la recollida de
brossa:
"Tallers de sensibilització sobre la recollida de brossa a comunitats de
propietaris".
I més genèricament el "Projecte de sensibilització en matèria de civisme".
- Millora de la recollida selectiva en festes. Redacció i enviament d’una carta
informativa a les entitats que hi ha al poble per tal que siguin conscients de
l’obligatorietat de participar en la recollida selectiva i on es demani la seva
participació. Per tal d’assolir un major grau d’implicació de les entitats es
sol·licita a la Diputació de Barcelona el recurs econòmic “implantació de
mesures de gestió ambiental i econòmica”
I, evidentment, hi ha una ordenança en vigor on es recullen les sancions del no
compliment. Perquè recordem que la recollida selectiva dels residus, és a dir la
separació de cada fracció reciclable, és obligatòria. Per això l’Ajuntament posa a
l’abast els mitjans i mecanismes necessaris, dins la mesura del possible, per tal de
facilitar aquesta recollida. No obstant, l’obligació de fer una correcta separació i gestió
dels residus generats recau sobre el productor d’aquests residus.
El programa de sensibilització vers la recollida selectiva, impulsat per les regidories de
Participació ciutadana i Medi ambient, que ja ha donat com a fruit aquesta bateria de
propostes que he exposat, serà visible per tota la ciutadania d’aquí a quinze dies per
tal d’incidir, també, en la consciència i participació de tots els vilatans i vilatanes de
l’estat de netedat dels nostres carrers.
La setmana passada les dues regidories que impulsen el programa ens vam reunir
amb una selecció d’entitats per tal de demanar el seu suport. Perquè volem treballar
conjuntament, necessitem de la col·laboració de la ciutadana perquè sense aquesta
tenim clar que no assolirem amb èxit el nostre objectiu. “

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA NETEJA DE LES PIXADES DE
GOSSOS DERIVADES DE LES ACTITUDS INCÍVIQUES DELS SEUS
PROPIETARIS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular demana que es facin determinades actuacions
relacionades amb la neteja de les pixades de gossos derivades de les actituds
incíviques dels seus propietaris, donat que existeixen un nombre apreciable de veïns
que es queixen de no rebre per part d’aquest Ajuntament l’assessorament i els
mecanismes i/o recursos adients per poder controlar i evitar aquest tipus de
conductes.
PREGUNTA: l’Equip de Govern té previst realitzar actuacions en aquest sentit? En cas
afirmatiu, quan? De quin tipus?”
La regidora Sra. Castillo diu textualment: “La preocupació per la netedat dels carrers i
parcs de la vila és una qüestió d’especial rellevància per aquest equip de govern, i han
sigut múltiples dels campanyes relacionades amb el civisme que s’han fet fins a data
d’avui.
Recordar, per exemple, la de l’etiquetatge amb el cost del mobiliari urbà, o pròpiament
la campanya sobre la tinença responsable d’animal que es va dur a terme durant els
mesos de juny, juliol i agost, on l’agent cívic va repartir informació als establiments
especialitzats i als propietaris que passejaven els gossos pel carrer, fent especial
incidència als llocs on s’acumulen més actituds incíviques. Es recordava als propietaris
de l’obligatorietat de portat l’animal lligat quan passegi per la via pública, inclosos els
parcs, així com recollir les defecacions.
Durant aquesta campanya es van detectar espais on mancaven papereres, també a
proposta dels veïns, i aquestes s’han redistribuït. Es van col·locar també, diferents
senyals donant avís de les responsabilitats dels propietaris en relació als seus gossos
a diferents parts del poble.
A petició d’un grup de veïns i veïnes es va estudiar la possibilitat d’habilitar un espai
destinat a l’esbarjo dels gossos, i això es traduirà en un espai destinat a aquesta
pràctica a Can Jalpí.
És important recordar que és una minora de propietaris que no compleixen amb les
seves obligacions. Per això, l’equip de govern ha cregut important escoltar els
propietaris responsables, i responent a les seves necessitats, oferir espais adequats.
D’aquesta manera, l’Ajuntament també serà intransigent amb el no compliment de les
obligacions dels propietaris: xipar i censar l’animal, portar-lo lligat i amb morrió en cas
de gossos de races considerades potencialment perilloses, i recollir les defecacions, a
més a més de tenir-ne cura. L’Ordenança reguladora de la tinença d’animals preveu
sancions per a cada una de les obligacions que no es compleixen.
Properament s’engegarà una nova companya, que preveu fer el tancament d’aquest
espai, col·locació de senyals d’advertiment, la contractació d’un informador respecte la
tinença responsable d’animals de companyia i que farà tasques de neteja; així com
l’edició d’un tríptic on es reculli tota la informació actualitzada.”
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’INICI DE COP DE TOTES LES
OBRES EN AQUEST MOMENT PREVI A LA CAMPANYA ELECTORAL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
El Grup Municipal del Partit Popular demana a l’Equip de Govern que informi sobre la
previsió de finalització i el motiu pel qual, aquestes obres han estat iniciades totes de
cop durant aquests mesos previs a la campanya electoral.

PREGUNTES: Per quin motiu han estat totes les obres iniciades de cop en aquest
moment temporal previ al període electoral? Respon a un objectiu electoralista? Quin
termini de finalització està previst per cada una d’elles?”
El regidor Sr. Molons respon que a les 12 de la nit quedaran 100 dies per les
eleccions: electoralisme és una paraula com sentit comú, que es pot interpretar, però
perquè es fan aquestes obres de cop, ho pot explicar.
L’obra de la Riera ha tingut un llarg tràmit.
Les altres perquè hem tingut un finançament extraordinari a través del PUOSC, que és
una novetat, que ha servit per manteniment d’edificis i carrers, la notificació de la
subvenció va arribar en l’últim trimestre del 2014, amb dues fases.
També hi ha hagut una aportació extraordinària de Diputació.
Finalment, hi ha hagut un sobrant d’altres obres que es podia destinar a inversions
financerament sostenibles.
Això ja ho va explicar al Consell d’Urbanisme i els Serveis Tècnics han hagut de
gestionar 48 projectes petits, que en part, s’han gestionat amb serveis externs, ja que
s’havia de tenir adjudicada, una part, abans del 31 de desembre. Considera que les
obres han estat demanades pels veïns i és l’acció que s’havia de fer.
14. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta: “PREGUNTA DEL GRUP CUP
RESPECTE A COM ÉS QUE NO S'HA PREVIST CAP PAS PER A LES PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA O PER LA GENT QUE VA AMB COTXET PER PODER
TRAVESSAR LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DURANT LES OBRES?
Alguns familiars de persones amb minusvalies ens han comentat que, estant la Plaça
de l'Església amb obres, els hi és impossible accedir-hi des de la Riera o el carrer
Borrell o el carrer Vell o el carrer Nou fins a l'església o fins a la Plaça Catalunya, ja
que no es pot travessar per la plaça.
Per poder-hi arribar s'ha de fer la volta o pel carrer Generalitat o per la travessia
Llorens i el carrer de les Flors.
Aquest inconvenient també ens l'han manifestat alguns pares que han de portar els
seus nadons en cotxets.
Per aquest motiu els hi preguntem:
•
Com és que no s'ha previst cap pas per les persones amb mobilitat reduïda per
poder travessar la Plaça de l'Església durant les obres?
•
Es crearà algun pas? I quan?
•
Durant les obres de la Riera, com es pensa solucionar aquest problema?”
El president en funcions, Sr. Molons, diu que el poble és complicat, i s’ha fet un estudi
amb l’ONCE i s’ha arribar a la conclusió que hi ha carrers que mai seran adaptats,
però en aquest cas tenen raó.
La regidora Sra. Carreras diu que quan es van començar les obres, es va veure que la
única entrada a plaça eren els graons, això es va plantejar al cap d’obra, però els van
dir que no tenien pressupost per a fer la rampa, a més de la llargada que tindria,
llavors Serveis Tècnics van valorar el cost de la rampa i tenim resposta des de dimarts
a la tarda i ara s’està tirant el procediment endavant per fer-la, però ja avança que serà
molt llarga, serà meitat rampa i meitat graons i tindrà una barana al mig.
El regidor Sr. Jiménez pregunta què passarà a la Riera.

El president en funcions, Sr. Molons, diu que mai ha estat accessible, excepte en els
passos de ciment, però que està previst fer algunes planxes i el pas davant BANKIA,
de moment, es deixa com està.
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 quaranta-set minuts, de la qual cosa,
jo, el secretari, CERTIFICO.

