AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 6/15
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia set de maig de dos mil quinze,
es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents
d’Alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, En Félix
Olivan i Mayoral, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i
Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde, en primer lloc, excusa l’assistència del regidor En Ramon Planas i
Freixas i, a continuació, dóna la benvinguda a tothom dient que és l’últim Ple de la
legislatura, també felicita a les persones que figuren a llistes electorals i comenta que
la sessió estarà presidida pel monument a la independència, que és un símbol
d’Arenys de Munt i que s’ha obsequiat als regidors; així mateix explica que hi ha una
molt bona notícia i és el tancament del pressupost 2014 amb el major superàvit de la
història i que per això la vol compartir.
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 ORDINÀRIA DEL
PLE DE DATA 9/04/15.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la transcripció al llibre d’actes.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE DE DATA 27/04/15.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la transcripció al llibre d’actes.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT REGULADOR
DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL I URGENT
DE L’AJUNTAMENT DE ARENYS DE MUNT.

La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, diu textualment: “Bona nit a
totes les persones que tenim avui a Can Borrell i aquelles que ens estan escoltant per
la radio.
Aquest és un Ple especial, és l’últim Ple del mandat, però per mi també és especial pel
punt que portem a la seva aprovació.
Quan vaig rebre la responsabilitat de ser la regidora de Serveis Socials ara fa un any i
8 mesos no sabia amb detall les preocupacions amb les que m’havia d’afrontar i per
descomptat no esperava tantíssimes satisfaccions com he anat tenint.
El punt que presento avui a Ple és una d’aquestes satisfaccions.
A Serveis Socials, des del 16 de juny de 2009, l’atorgament d’ajuts individuals i
familiars es fa amb la valoració que indiquen unes Bases Reguladores que van ser
aprovades en el seu moment.
Creiem i sabem que el context socioeconòmic des del 2009 al 2015 ha canviat
substancialment.
 Ha canviat a causa de la crisi econòmica que, en comptes d’aminorar la petició
d’ajudes, és tot el contrari, ens adonem i comprovem mitjançant les
estadístiques que a Serveis Socials augmenta el número de persones que
tenen necessitats.
Per això, en el 2013 es va demanar assessorament a la Diputació per veure i
comprovar si calia i era necessari fer un canvi en l’atorgament d’aquestes ajudes, un
canvi més satisfactori segons l’augment de les necessitats.
He de dir-vos que també ho van demanar altres municipis.
Aleshores ens van aconsellar que per valorar i quantificar les ajudes convenia la
utilització del IRSC, que és l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya. Aquest és
un indicador creat especialment per valorar la situació de necessitat social. Sobretot
com a referència a l’hora de fer la valoració econòmica.
També ens van aconsellar fer un document nou que fos estàndard i que recollís el
procediment de valoració i l’atorgament dels ajuts per tots els municipis de la província.
I com a conseqüència es va elaborar des de la Diputació un Reglament marc. Un
Reglament que és fruit del treball dels tècnics de la Diputació i dels diversos tècnics de
Serveis Socials d’altres ,municipis, com per exemple els d’Arenys de Mar, Arenys de
Munt i d’altres.
Seguidament van fer un treball d’adaptació del Reglament a cada municipi i cadascú
d’ells ho ha anat aprovant i posant en pràctica.
Aquest és el reglament d’Arenys de Munt que avui nosaltres presentem.
Amb l’actualització i creació d’aquest nou Reglament hi ha hagut la voluntat del Govern
d’Arenys de Munt d’ajudar a les persones i famílies amb més necessitats del nostre
municipi i per tant, de millorar el sistema de prestació dels ajuts municipals.
 Avui tinc la satisfacció de presentar a aquest ple la proposta d’aprovació
d’aquest nou Reglament.
 Vull també manifestar que sempre ha estat la meva voluntat com regidora del
PSC i de la mateixa manera com a representant de les polítiques socials
d’aquest Govern, de buscar el major consens. De fer possible l’enriquiment
d’aquest Reglament, i d’altres que també s’han aprovat, amb les aportacions i
propostes d’altres persones, entitats i partits polítics. Sempre he tingut i tinc
present aquesta voluntat.
Per aquest motiu vaig portar la proposta d’aquest reglament a la Comissió d’Avaluació
i seguiment de la Crisi, on estan representats tots els grups polítics que tenen
representació al consistori, així com les entitats socials més representatives al
municipi.
Tots i cadascú d’ells han tingut l’oportunitat de millorar aquest document en benefici
d’un col·lectiu en especial situació de risc, però en realitat en benefici d’Arenys de
Munt.

Tant els diferents grups polítics com les entitats socials han presentat esmenes que
s’han treballat i consensuat.
Ha estat un treball feixuc, han estat moltes les reunions fetes. Al mes d’octubre, al mes
novembre i recordo perfectament la reunió del 29 de desembre de 2014 en la que
prevèiem que podia ser l’última per portar-ho a Ple.
D’aquell dia, d’aquell 29 de desembre, vull agrair l’especial aportació del Sr. Josep
Manel Jiménez, com a representant de la CUP, vàrem estar tancats en un despatx,
juntament amb el tècnic de Serveis Socials, treballant i consensuant punt rere punt.
D’aquella reunió va sorgir la proposta de document final que va rebre el vistiplau de la
resta de components de la Comissió de seguiment de la Crisi.
Ens faltava però que l’adaptació legal fos la correcta.
En aquest sentit no ha estat fàcil, l’anomenada Llei ARSAL aprovada pel Govern
espanyol presidit pel PP ens retalla competències i per descomptats recursos.
Com tots sabem, Arenys de Munt, pel fet de tenir menys de 20.000 habitants, té unes
competències delegades i alhora ens afecta de ple la Llei ARSAL segons la qual
nomes es poden donar ajudes de caràcter urgent.
Aleshores, ha calgut buscar la interpretació formal més adequada per tal que no
afectés al contingut, respectant allò acordat sobretot en tipus d’ajudes i de baremació.
En aquest sentit, vull donar les gràcies al servei de Secretaria i també d’Intervenció per
ajudar a què aquest Reglament per fi veiés la llum, que per fi pogués ser aprovat
conforme a la llei sense deixar de complir els acords i els continguts treballats entre les
diverses persones, partits polítics i entitats socials.
Estem per tant, davant d’un Reglament òptim, positiu, adaptat a la nostra realitat social
en el nostre municipi, i sent una eina facilitadora als nostres tècnics per executar una
voluntat política que mereix, penso jo, que tots plegats avui ens felicitem.
Especialment, estic satisfeta per dues coses:
 Primera, per haver aconseguit portar a Ple aquest Reglament la finalitat del
qual és ajudar més i millor a les persones que ho necessiten. Aquest és un dels
objectius polítics pels quals faig política. Per això avui es tanca el mandat per a
mi amb una gran satisfacció.
 Segon, perquè ademés s’ha fet de forma consensuada, perquè és un plaer
compartir, consensuar, escoltar i sumar, i en definitiva que tothom guanyi.
Vull acabar donant les gràcies al president de la Comissió d’Avaluació i seguiment de
la Crisi, al Sr. Alcalde qui mai ni en cap cas m’ha posat cap impediment per exposar,
treballar, consensuar qualsevol tema, punt o preocupació dins d’aquesta Comissió.
Així mateix, també vull donar les gràcies al regidor d’Economia, el Sr. Josep Sánchez,
qui ha estat un aliat des del primer moment, i que ell ha volgut i ha treballat perquè
també avui fos possible l’aprovació d’aquest reglament.
El regidor Sr. Sánchez ha viscut i ha patit els meus moments de frustració quan
semblava que no trobaven cap solució legal.
A més, amb una ambició sana, tant de forma com de contingut, jo sé perfectament que
hagués volgut, i jo per descomptat que també, que avui s’aprovés un altre Reglament,
el de la Tarifació Social de taxes i impostos, i que per un problema legal no ha pogut
ser.
Estic segura que hem de continuar buscant la formula de fer-ho possible.
Per descomptat, haig d’agrair als representants de CIU les seves aportacions, als
d’ERC, al PP que també ha estat present a les reunions, per descomptat als
representants de la CUP que han estat actius i prepositius en tot moment, que sempre
han apostat per fer possible i millorar aquest document.
I també a totes les entitats socials que en formen part: la PAH, Voluntaris, Càrites i
persones particulars.
Aquesta fita aconseguida no és només meva, és de tots plegats i crec que ens hem de
sentir especialment orgullosos.

Gràcies per haver-me deixat treballar d’aquesta forma, amb consens, perquè en
definitiva estic segura que és el que volen els nostres vilatans que són a qui hem de
rendir comptes i a qui ens devem.
I ara, passo a llegir els acords:
“Vist que el document regulador dels ajuts econòmics municipals d’Arenys de Munt és
de l’any 2009 i amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona durant l’any 2012 i
2013 es va valorar la conveniència d’actualitzar-lo a:
-la necessitat d’adaptar el procés de valoració al nou context sòcio econòmic sorgit de
la crisi econòmica,
-la conveniència d’utilitzar l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (indicador
creat especialment per a valorar la situació de necessitat social) com a referència en la
valoració econòmica,
-la conveniència d’avançar en l’estandarització dels procediments de valoració i
atorgament dels ajuts municipals en els diferents municipis de la província.
Vist que la Diputació aconsella que el document de referència dels ajuts individuals i
familiars prengui forma de reglament, i partint del reglament marc que proposava la
Diputació es va fer un treball conjunt amb els tècnics de Serveis Socials d’Arenys de
Munt i d’altres municipis per adaptar-lo al nostre ajuntament.
Tenint en compte que la voluntat del govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt és
ajudar les persones i famílies amb més necessitats del municipi i millorar el sistema de
prestació dels ajuts municipals, així com aplicar les polítiques socials amb el major
consens possible.
Considerant que la proposta de reglament d’ajuts econòmics individuals/familiars es va
treballar a la Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi, on estan representats tots
els grups polítics representats al consistori així com les entitats socials més
representatives al municipi.
Considerant que en la reunió de la Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi
celebrada en data 29/12/2014 es va consensuar el document final de proposta del
Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social i Urgent de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, el qual va ser revisat per la secretària i la intervenció
municipal.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques
de Caràcter Social i Urgent de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que figura a l’expedient.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al
tauler d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les
al·legacions o suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti
cap, el reglament s’entendrà definitivament aprovat i es procedirà a la seva publicació
íntegre per tal que pugui ser executiu.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies per la introducció que ha fet i que ha transmès la
sensació de ser, aquest, un ple especial.

El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la regidora Sra. Castillo ha fet una
exposició molt acurada del que aprovem avui. Explica que CIU està d’acord amb la
mateixa i s’han implicat en què pugui ser, i el problema del dret administratiu i la
LRSAL dóna poc marge als municipis per poder donar aquestes prestacions, malgrat
ser la primera Administració a la qual va la gent, ja que a les altres la gent no sol anarhi i, per això, és important adaptar aquest reglament a les necessitats d’Arenys de
Munt. Hi donaran suport.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Els municipis són
l’administració pública més propera a la ciutadania, però són també l’administració que
té menys capacitat per regular els seus pressupostos i els ajuts que es donen als seus
vilatans. No podem oblidar que del 100% dels recursos que generen els veïns
d'Arenys de Munt, un 55% són gestionats (mal gestionats) per l'Estat espanyol, un
31% són gestionats per la Generalitat i només un 14% són gestionats per
l'administració més propera als veïns, que és l'Ajuntament (a Suècia és un 55% el que
gestionen els ajuntaments i és un estat enormement molt més eficient que l'Estat
espanyol). Amb la proporció de Suècia, el pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de
Munt estaria per sobre del 25 milions d'Euros.
També hem de dir que una part considerable de les reglamentacions que regulen els
ajuts estan regulats pel Govern espanyol. Molt més, encara, després de la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), en què gairebé
s'impedeix regular i ajudar des del municipi a les persones necessitades. I, des del
Govern espanyol, la preocupació per aquests col·lectius és francament escassa. Es
preocupen molt més d'ajudar i possibilitar que les grans empreses, elèctriques i bancs,
per exemple, obtinguin grans beneficis a costa de qui faci falta (probablement perquè
després ho puguin recuperar amb suculents sobres o targetes opaques). Aquí podríem
dir que les mentalitats de dretes, quan més a la dreta són menys empatia tenen pels
problemes socials de les classes populars.
Malgrat aquestes enormes limitacions que imposa el Govern espanyol a totes les
classes populars -a la gent normal, que és la que més està patint aquesta enorme
crisi- existeixen marges per regular ajudes als veïns i veïnes d'Arenys de Munt i les
famílies que ho necessiten. Aprofitant aquests marges hem pogut elaborar aquest
Reglament Regulador de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt i s'ha fet des de la Comissió d'avaluació de seguiment
de la Crisi.
Aquí m'agradaria recordar que al Ple del 13 de març del 2014 la CUP va presentar una
moció per lluitar contra la insuficiència econòmica i contra la pobresa energètica, on es
tractaven alguns dels punts que estan inclosos en aquest Reglament que avui
aprovarem i que resolen problemes dels nostres veïns. I, també hem de dir, que, tot i
que la proposta que recollia aquella moció era de portar aquest debat a la mesa de
negociació de la Comissió d'avaluació de Seguiment de la Crisi, la moció no va ser
aprovada, amb els vots en contra dels partits que formen l'actual govern de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Posteriorment, i gràcies a què tenim aquesta Comissió, que és transversal, amb
diferents col·lectius socials, en data 29 de maig del 2014, ara fa gairebé un any, des
de la CUP vam entrar, en aquesta Comissió, un document de treball per consensuar
solucions socials a la pobresa energètica. D'aquest document de treball se'n deriven
algunes propostes que queden recollides en aquest Reglament. Un reglament que es
va començar a treballar, amb l'assessorament de la Diputació, al 2012, quan la CUP
estava al govern.
Evidentment que des dels Serveis Socials ja s'estaven aplicant els protocols
necessaris per facilitar aquesta ajuda social, però era necessari actualitzar-los i
augmentar-los mitjançant un reglament clar i transparent, com és aquest.

La negociació ha estat llarga i complicada, s'havia de conjugar la voluntat política, dels
grups de govern i de la CUP (i em sap greu no poder dir dels grups de l'oposició,
perquè el PP no el vam veure gaire en aquestes negociacions), doncs, aquesta
voluntat política s'havia de conjugar amb els aspectes tècnics de caràcter social i
també amb els aspectes jurídics.
Finalment ha sortit un document força bo, tot i que millorable, i que nosaltres
considerem que és necessari aprovar-lo, per la urgència que pateixen moltes famílies
d'Arenys de Munt.
Millores que hem treballat i que hem proposat des de la CUP en aquest document, per
exemple:
A l'art. 7.2 b) s'ha aconseguit apujar la renda de càlcul familiar per poder rebre l'ajuda
del 75% de l'Indicador Mensual de Renda de Suficiència de Catalunya, que és de
569,12 euros mensuals, pel primer membre al 100% d'aquest indicador, de tal forma
que tenint una renda inferior a aquesta xifra ja es pot sol·licitar l'ajuda. I, en aquest
mateix article, vam passar del 30% d'aquest indicador per la resta de membres de la
família, s'ha passat a una gradació que va del 50% pel segon, del 40%, pel tercer i del
30% a partir del quart. Difícilment una família de quatre persones pot viure amb
1.252,09 euros al mes i per a ingressos inferiors pot sol·licitar l'ajuda, abans, en el
primer esborrany l'ajuda s'havia de demanar per a ingressos familiars, per una família
de 4 membres, inferiors a 939,04 euros, un import realment molt baix. Hem aconseguir
millorar l'ajuda.
En l'art. 7.2 f) s'ha pogut millorar que, en el cas que la situació de necessitat persisteixi
en el temps o que es requereixi una atenció urgent i immediata es podrà valorar un
ajut de la mateixa modalitat a partir dels tres mesos de l'anterior ajut sol·licitat. Abans
era de sis mesos. O sigui, ara es pot demanar abans.
En l'article 8.1, que és el que regula l'atorgament de l'ajuda a la disponibilitat
pressupostaria, s'ha incorporat que es puguin tenir en compte increments del
pressupost per poder continuar donant l'ajuda. És injust que, per qüestions de extrema
necessitat, les ajudes estiguin supeditades a la dotació pressupostària inicial.
Nosaltres considerem que és el pressupost el que hauria d'estar supeditat a les
necessitats reals dels veïns i veïnes d'Arenys de Munt i no al contrari, que les ajudes
estiguin supeditades al pressupost. I, en tot cas, són altres partides les que haurien
d'estar supeditades a la disponibilitat de recursos, no les de temes d'ajudes socials, les
que afecten a les necessitats bàsiques de les persones.
En l'article 9.5, que és el que regula l'ajut màxim anual que pot rebre una família, o
sigui que més enllà d'aquesta xifra ja no podria continuar rebent ajuda durant aquell
any, hem aconseguir passar de 4,5 vegades l'import mensual de l'IRSC (uns 2.651
euros) a 6 vegades l'IRSC (uns 3.534,72 euros) una xifra més adequada a les
necessitats de les famílies.
Pel que respecte al silenci administratiu, que en cas de no resposta a les peticions dels
veïns i veïnes és desestimatori, tot i que a nosaltres ens hauria agradat que fos al
contrari, que fos estimatori, sembla ser que és un requisit legal. Tot i així hem pogut
incorporar en el Reglament una clàusula segons la qual totes les peticions que
s'efectuïn tindran resposta per part de l'Ajuntament. Per tant, existeix el compromís
que no s'arribarà a produir el silenci administratiu.
Vam demanar, i no ens agrada que no s'hagi tingut en compte, que s'incorporés que
també podien sol·licitar les ajudes els majors de 16 que estiguessin legalment
emancipats o que haguessin iniciat els tràmits.
Políticament va ser acceptat, però ha desaparegut del redactat final, no entenem el
motiu. Hem de ser conscients que hi ha persones, que per molts motius, de vegades
de violència domèstica o fins i tot de violència de gènere, s'han d’independitzar amb
tant sols 16 anys. Aquesta possibilitat hauria hagut de quedar recollida en el reglament
de forma clara, com ho vam acordar, però ha desaparegut. I ens agradaria que es

replantegés. No n'hi ha prou a argumentar, jurídicament, que ja se sap que es pot
sol·licitar l'emancipació a partir dels 16 anys, perquè hi ha persones de 16 anys que no
ho saben i si aquesta informació apareix en el reglament, potser, molta més gent ho
sabrà i potser es podran resoldre alguns problemes que queden circumscrits, tancats,
difuminats i silenciats en l'àmbit familiar o, fins i tot, el personal.
Ja per acabar, hem de dir que els tràmits de negociació no han estat senzills, s'han
hagut de millorar unes quantes coses, s'ha hagut de treballar bastant, però també hem
de dir que sempre hi ha hagut bona predisposició i recepció, per part de la regidora de
Cohesió Social, a negociar i a acceptar les propostes que arribaven des de la CUP.
Una predisposició i recepció que ens hauria agradat en la resta de regidories, en les
quals, fins i tot, se'ns ha impedit poder fer aportacions i se'ns ha negat el diàleg,
obligant-nos a haver d'utilitzar el recurs de la presentació d'al·legacions com a forma
de participació. Per altra banda, quan hem pogut participar ho hem fet i el resultat ha
estat positiu tant en el Ple, en què hem donat recolzament a les propostes, com
socialment, perquè han tingut un suport molt més ampli dels veïns del poble.
Quan s'ha negat la participació de la CUP, en moltes de les propostes que s'han portat
a Ple, s'ha negat la participació als representants de la majoria de veïns del poble que
van donar la seva confiança majoritària en les darreres eleccions municipals.
Nosaltres en aquest punt votarem a favor, tot i que hi ha coses que ens agradaria
continuar millorant, i ho farem per la bona entesa que hem tingut amb la regidora, amb
els tècnics de Benestar Social i també, especialment, perquè és molt necessari
començar a aplicar aquest reglament.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que avui és un dia especial ja que
és el darrer Ple oficial del mandat, que queda el de tancament d’actes. Diu que al ser
un partit d’esquerres està molt content de tenir una nova eina per utilitzar, és un
reglament que s’ha treballat de forma consensuada i tots han d’estar contents. Per
altra part, aquella bossa social de 30.000 euros permetrà desenvolupar aquest
reglament i és voluntat del Govern que, aquesta bossa, es pugui nodrir de noves
incorporacions pressupostàries, i es podrà fer en el futur. Des del Govern també s’està
treballant en ocupació per tal de buscar esperança i feina a la gent; felicita a la
regidora per la seva paciència i lamenta que no es pugui aprovar la tarificació social,
que va ser un aportació del Sr. Surroca i espera que en el futur es pugui trobar un
escletxa a la llei per aplicar-la.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.

4. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que aquest punt és menys emotiu,
però és necessari portar-lo a Ple atès que s’acaba el mandat. A continuació passa a
llegir la proposta de la Comissió Informativa següent:
“Vist que des de la Secretaria i la Intervenció municipal s’ha preparat la documentació
pertinent corresponent a l’Inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data
31/12/14.
Vist que d’acord amb el que determina l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal
procedir a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al

Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte i que és obligatori tenir-ho a
disposició de la nova corporació que sorgeixi de les eleccions del 24/05/15.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets d’aquest Ajuntament,
referida a 31 de desembre de 2014, que presenta el següent resum:
AJUNTAMENT
A 116 BÉNS I DRETS REVERTIBLES

Núm.
Béns
1

Fons Amort.
Total

Import
1.247,51

190,54

Net Total
1.056,97

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.A

75

935.842,05

0,00

935.842,05

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.B

180

6.784.886,35

0,00

6.784.886,35

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.C

1

30.290,51

0,00

30.290,51

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D

17

1.190.692,60

0,00

1.190.692,60

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.A

30

10.799.062,07

2.084.362,49

8.714.699,58

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.B

6

22.407,90

17.223,68

5.184,22

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C

971

7.096.862,02

5.894.474,20

1.202.387,82

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.D

5

318.541,11

56.473,59

262.067,52

A III.1 IMMOBLES

9

325.034,53

21.184,51

303.850,02

A III.3 MOBLES
A III.5 QUOTES,PARTS ALÍQUOTES I TÍT
REPRESENTATIUS DE CAP D'EMP

52

56.365,88

12.994,31

43.371,57

3

1.856.014,04

0,00

1.856.014,04

B III.2 DRETS REALS

1

0,00

0,00

0,00

C I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D

1

81.116,09

0,00

81.116,09

C I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C

1

0,00

0,00

0,00

C III.3 MOBLES

3

45.276,46

0,00

45.276,46

29.543.639,12

8.086.903,32

21.456.735,80

TOTAL

1.356

GUSAM

Núm.
Béns

Import

Fons Amort.
Total

Net Total

INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC (XARXA)

24

93.036,53

5.629,58

87.406,95

MOBILIARI GENERAL

8

5.552,33

3.272,26

2.280,07

VEHICLES

2

8.136,24

2.714.65

5.421.59

EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ

9

5.344,57

2.845,51

2.499,06

ESTRIS I EINES

11

6.079,80

2.100,90

3.978,90

INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES

4

4.081,17

776,20

3.304,97

DRETS DE PROPIETAT INMATERIAL

5

7.265,00

4.880,04

2.384,96

TERRENYS

6

4.334.163,03

2.443.016,40

1.891.146,63

EDIFICIS

1

515.500,79

69.283,13

446.217,66

TOTAL

70

4.979.159,46

2.534.518,67

2.444.640,79

Segon.- Trametre còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzat pel Secretari de la
Corporació amb el vist i plau del Sr. Alcalde-President, a la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu que també vol fer referència a
que és l’últim Ple i dóna les gràcies als companys i a la gent que l’acompanya. A

continuació diu textualment: “Segons el Text refós de la llei municipal de Catalunya i el
ROF (Reglament d’organització i funcionament dels ens locals) quan hi ha un canvi de
corporació s’ha de rectificar l’inventari. I d’aquí aquesta proposta.
Ara bé, volem fer dues consideracions.
La primera és que l'inventari s'hauria de realitzar cada any, malgrat que entenem que,
per la seva complexitat, es faci cada quatre anys.
La segona és que, per propers inventaris, es faci una avaluació del patrimoni local,
especialment dels edificis, d'una forma exhaustiva.
Hem pogut comprovar com, per exemple, l'edifici de l'Escola Sant Martí, amb els
terrenys públics que l'envolten, la seva valoració és de 532,734,55€. La valoració del
Jutjat de Pau i la biblioteca és de 86.715€, la del Mercat Municipal és de 11.060,19€, la
de l'edifici de l'Ajuntament és de 978.986,75€ i la valoració de la Piscina municipal és
de 1.163.046€ i el pavelló poliesportiu de Can Zariquei té una valoració de
3.405.322,46€.
Pensem que de cara a propers inventaris caldria ajustar aquests valors i molt
probablement ens trobaríem que el patrimoni municipal, o sigui de tots els arenyencs,
és molt més alt que no pas els 29.543.639,12 euros que ara reflecteix aquest inventari.
Respecte a GUSAM, ens trobem que té un patrimoni net total de 2.444.640,79€; tot i
això, pel que fa a terrenys, veiem que es passa de 4.334.163,03€ a 1.891.146,63€
amb una pèrdua de 2.443.016,40€. Aquesta també és una valoració que s'hauria de
revisar perquè, i ja ho vam dir en el Ple de l'11 de desembre del 2014, en l'aprovació
de l'inventari de GUSAM, nosaltres considerem que hi ha parcel·les infravalorades.
Tot i així, per poder fer una correcta valoració d'un expedient tan gran com aquest,
amb 2.546 fitxes, des de la CUP pensem que s’hauria hagut de facilitar la informació
als grups polítics amb més temps que no pas tres dies, és per això que ens
abstindrem.
El regidor Sr. Sánchez diu que els valors d’adquisició són els del moment de la seva
adquisició i si fa 50 anys que es va adquirir, té el valor de llavors. Pel que fa a GUSAM,
han fet una nova valoració dels terrenys, però explica que, en qualsevol cas, són
pèrdues latents, però no és un valor de venda, i una cosa és el valor comptable i l’altre
el real; està d’acord que les coses s’han de fer amb més temps i amb els plans
d’ocupació es tindrà una persona que donarà suport en els temes d’inventari.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i,
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre abstencions dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.

5. MOCIÓ DEL GRUP CUP DE PROPOSTA D’AUDITORIA CIUTADANA
DURANT LA CAMPANYA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS
MUNICIPALS DEL 2015.
El regidor Sr. Jiménez diu que s’ha arribat a un acord per aprovar-la i que s’ha introduït
una modificació, el text és el següent:
“Atès que les campanyes electorals han tendit a convertir-se en un desplegament
desproporcionat de recursos per part dels partits polítics a la cerca de vots.

Atès que aquesta tendència res té a veure amb la democràcia ni amb la funció
informativa i recorda més a la publicitat comercial.
Atès que més enllà de l'aspecte ètic i mediambiental, aquest espiral porta als partits a
“necessitar” de grans partides econòmiques per a fer-hi front. Aquest últim aspecte pot
donar peu a crèdits i préstecs que poden condicionar la presa de decisions polítiques
futures en relació als creditors o pot donar peu a gestions poc clares o, en el cas
d'alguns partits polítics, a actuacions corruptes per aconseguir aquestes grans
quantitats econòmiques que els possibilitin continuar gestionant el poder i determinats
interessos 'foscos' que no corresponen amb la defensa de l’interès públic que
correspondria als partits politics.
Atès que l'Ajuntament d'Arenys de Munt disposa de competències per crear els òrgans
de participació sectorial que consideri oportuns trobant-se regulada aquesta forma
jurídica en els articles 62-64 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com a
l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i també disposa del Reglament de
Participació Ciutadana d'Arenys de Munt, aprovat el 9 de març del 2006 que també
regula la creació de consells sectorials.
Atès que la legislació i el nostre propi reglament permeten crear un consell ciutadà
amb caràcter deliberatiu que tingui per finalitat generar un espai de debat ciutadà que
acabi proposant als partits o federacions de partits, les coalicions de partits i
federacions, o les agrupacions d’electors que concorrin a les eleccions municipals
l'adopció d'acords d'autoregulació de l'activitat de les candidatures durant la campanya
electoral.
Des de l'Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt proposem, a través d'aquesta moció,
que els partits polítics que concorreguem a les pròximes eleccions municipals tinguem
un procés de reflexió, ens autoregulem i ens sotmetem al control ciutadà pel que fa a
la campanya electoral, ja que considerem que el control ciutadà pot frenar i revertir
moltes tendències negatives que prenen les campanyes electorals.
Per tots els motius exposats proposem els següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament del Principat de Catalunya
que regulin un mecanisme per fer transparents i públics els pressupostos de
campanya dels partits polítics abans i després de les eleccions, que es faci públic
quins són els proveïdors de béns i serveis referents a la campanya electoral i que es
faci públic el finançament de la campanya electoral, la fonts dels ingressos i en el cas
que existeixi algun tipus de crèdit o préstec es faci pública la quantitat, el termini, les
condicions i la seva procedència.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que creï un sistema unificat d'enviament
de propaganda electoral i paperetes que redueixi la quantitat de paper i de recursos
econòmics gastats.
Tercer.- Les formacions polítiques d'Arenys de Munt que donin suport a aquesta moció
es comprometen a fer públics els seus pressupostos de campanya abans de les
eleccions municipals, a retre comptes de la seva aplicació, després de les eleccions, a
fer públic els seus proveïdors i les seves fonts d'ingressos i en el cas que existeixi
algun tipus de crèdit o préstec es faci pública la quantitat, el termini, les condicions i la
seva procedència.

Quart.- Com a reflexió i control vilatà, es podria crear, a l'inici del proper mandat, un
consell vilatà (amb els requisits que determini la normativa) que esdevindria un actor
vinculant en l’auditoria de la campanya, així com un instrument per la reflexió i cerca
de maneres innovadores d’enfocar la campanya electoral, que s'encarregarà de fer el
seguiment de la campanya electoral. Les funcions del Consell Vilatà seran les de
generar un espai de debat públic que acordi i proposi un topall de despesa per a les
candidatures durant la campanya electoral; que deliberarà sobre la pertinença
d'establir límits a l'impacte visual i mediambiental de la campanya electoral, així com
que estudiï i proposi maneres més eficients d'informar i comunicar als veïns d'Arenys
de Munt el programa i la llista electoral de les candidatures que es presenten a les
eleccions municipals; i que tanmateix s’encarregarà de fer seguiment dels acord
subscrits entre les candidatures participants a la campanya electoral.
Cinquè.- Que es podria crear, així mateix, a l'inici del proper mandat, una hemeroteca
municipal de la campanya electoral on poder recórrer per verificar el compliment o no
dels programes electorals que han presentat els diferents grups. Aquesta hemeroteca
es crearà a l'Arxiu Històric Municipal o a la Biblioteca Municipal Antònia Torrent i els
partits polítics que donin suport a aquesta moció dipositaran els seus programes
electorals per aquestes eleccions municipals 2015 i també es podria crear que a la
pàgina web de l’ajuntament figurin els pressupostos inicials i la part executada de la
campanya electoral de cada formació política que voti a favor d’aquesta moció.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la ciutadania demana un
compromís als partits polítics, han de donar suport a la mateixa, s’ha parlat dels arxius
i el web, però les germanes Missé també tenen un arxiu molt complert i allà també es
podria portar.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde.
Bon vespre a tots i totes.
D’aquí unes hores comença la campanya electoral.
Però en aquesta sala ja ha començat. I no ha començat amb unes grans idees pel
poble, si no amb electoralisme pur i dur.
De bon rollo. Del bon rollo que des del PSC volem posar a aquesta campanya. Serà el
nostre lema, el bon rollo. Estem en època de sumes.
La tranquil·litat, el contrast d’idees, la suma, els consensos... amb tot això ens hi
trobaran, amb tot això ens hi trobarem. I no a partir del dia 24 a la nit. Si no des de ja.
Des d’ara mateix. De la mateixa manera que ens vam trobar alguns l’estiu de 2013.
I amb aquest bon rollo els hi vull respondre a aquesta moció. Que ja els avanço que el
nostre grup la votarà a favor, com no podia ser d’una altra manera. Bon rollo.
Per què no la van presentar fa sis mesos? Per què no en vam parlar durant el darrer
any, la vam consensuar, i la vam negociar, amb el diàleg necessari, i l’haguéssim
portat amb la unanimitat que requereix, després de la feina conjunta?
De veritat creuen vostès, amics i companys de la CUP, que el mateix dia d’inici de les
eleccions, les més importants per nosaltres com són les municipals, i enviant-la tan
sols un dia abans, és el millor moment per presentar aquesta moció?
De veritat no creuen vostès, amics i companys de la CUP, que aquesta moció no
hagués merescut un temps de debat, suma d’idees i consens general?
Nosaltres sí ho creiem. I així ens hagués agradat. De fet, aquest grup així ha
demostrat que es poden fer les coses. Insisteixo, bon rollo.
Al respecte de la pròpia moció, algunes consideracions.



Els crèdits i préstecs en campanya són il·legals. No estan permesos des de fa
una dècada aproximadament. Poden imaginar que els socialistes no en farem,
de coses il·legals.
 Participació. Doncs és clar. Hem demostrat aquests vint mesos que creiem en
la participació més que ningú. I que la fem efectiva. Doncs ara, per descomptat
que ens hi sumem.
 I més, si aquesta participació, amb eficiència i eficàcia, ha de servir com a
control ciutadà del temes del comú. Tota la que faci falta. Tota.
Al respecte dels acords de la moció:
1. Ja es fa. Ja hi ha els organismes oportuns de fiscalització i control de comptes.
El Tribunal de Comptes al conjunt de l’Estat, i el respectiu òrgan al país. Fa la
seva feina, i la fa molt bé. Però per nosaltres que no quedi en tornar a
demanar-ho
2. Sistema unificat d’enviament. El PSC ja ho ha demanat. Hi insistirem. I per
descomptat ara els hi votarem a favor. I els informo que ahir mateix va ser
aprovat per unanimitat en el Parlament de Catalunya.
3. Control pressupostari de campanya: I tant! S’endurien una quantitat de
sorpreses! Almenys de com es finança el PSC Arenys de Munt en aquesta
campanya. I les seves despeses. No els hi dic que zero per ser curosos al
màxim, però s’aproximarà a aquesta xifra. Sí que hi haurà despesa associada
al conjunt de la campanya del PSC a nivell nacional, però aquestes xifres
només les mouen a la seu central. Aquest és el model del PSC. Aquí a la vila,
un compra els piscolabis, una altra fa les fotocòpies, un altre posa el seu cotxe,
una altra compra les brides... i així anem fent. Els més veterans de la meva
agrupació ens diuen que hem tornat als ’80. Doncs això.
4. D’acord també. Però, insistim, per què no fa sis mesos, o un any? Ara? Doncs
ara. Entesos
5. Hemeroteca per retiment de comptes: per descomptat. On hem de signar? Ara
mateix.
Moltes gràcies.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que saben en quin àmbit es mouen i
el pressupost local és d’un màxim de 800 euros, però estan a favor de les eines de
transparència, també que es pugui publicar al web municipal per a què la gent ho
pugui fiscalitzar en l’àmbit privat i en l’àmbit local. Votaran a favor.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Moltes gràcies, és per respondre a la regidora
del partit socialista que, amb molt bon rotllo, sembla que aquesta moció li cogui,
perquè si és amb tan bon rotllo probablement no hauria fet la intervenció que ha tingut.
Diu que és una proposta electoralista. Qualsevol proposta que es porti a Ple en l’últim
Ple del mandat podria ser interpretada com una proposta electoralista. Com també ho
podria ser presentar, com en l’anterior punt, el reglament que hem aprovat, i no ho
hem fet, no l’hem interpretat com a electoralista. Per tant, val la pena que tots siguem
curosos amb el que diem, el que fem i com valorem les coses.
Probablement si aquesta proposta l'haguéssim portat a Ple mig any abans o un any
abans, com vostè a dit, s’hauria aprovat i hauria quedat en l’oblit, vostè diu que no,
però realment hauria passat així, com tantes altres mocions que aprovem i acaben
quedant en l’oblit. Per això, probablement, el moment més oportú és aquest, perquè
així tothom se'n recordarà, no només els partits polítics, sinó també els vilatans.
Perquè es tracta que siguin els vilatans els que se’n recordin que poden fer un control
sobre els partits polítics.
També ha parlat sobre consensuar. Bé, doncs aquí, avui, s’ha consensuat, en la Junta
de Portaveus, una proposta per incorporar en la moció. Si haguessin volgut fer

propostes no hi hauria hagut cap mena de problema per poder-les incorporar en
aquesta moció. De la mateixa manera que no hi hagut problemes per canviar els
acords 4rt i 5e. Probablement si haguessin fet alguna proposta l’hauríem pogut
incorporar, però tampoc l’han feta. Difícilment podem consensuar alguna cosa si no
ens fan una proposta per poder-la incorporar al redactat de la moció.
Nosaltres considerem que és el millor moment per presentar-la. Evidentment que és el
millor moment, perquè així tothom ho veurà i tothom en serà conscient.
Miri, els crèdits i els préstecs en campanya són il·legals. Potser si que són il·legals,
però hi ha molts partit que els continuen fent, tot i ser il·legals. Per tant, també val la
pena que tots ho sabem i que si ho fem sigui de forma clara i transparent. I que els
veïns sàpiguen si s’ha acabat demanant un préstec o no, per saber si un partit polític
fa una il·legalitat o no.
També és veritat que el Tribunal de Comptes porta els comptes dels partits polítics,
dels grans partits polítics, però no dels comptes a nivell local i també s’ha de dir que el
Tribunal de Comptes està a Madrid i que el que acaba avaluant ho acaba avaluant
molt de temps després d’haver passat la campanya. I potser si hi ha algun partit polític
que hagi comés alguna il·legalitat li tocaran el crostó, però aquest fet quedarà
circumscrit a un àmbit reduït entre el Tribunal de Comptes i aquell partit polític. Ningú
en sabrà res més.
Nosaltres volem que no només un Tribunal a Madrid sigui el que avaluï els comptes
sinó que siguin els nostres veïns els que puguin veure que realment som austers i
gastem poc en fer aquesta campanya.
Poca cosa més diria, perquè la veritat és que si hi ha acord per aprovar-ho, de bon
rotllo, també li dic que ens hauria agradat que la seva intervenció hagués tingut un
altre to.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
PART DE CONTROL
6. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER RECLAMAR UNA SOLUCIÓ ALS
MORTS AL MEDITERRANI DELS QUE INTENTEN CREUAR BUSCANT UNA
VIDA MILLOR.
El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“L'ajuntament d'Arenys de Munt lamenta la tragèdia que suposa, any rere any, les
morts de les persones que intenten creuar amb embarcacions il·legals i precàries el
mar Mediterrani.
Es calcula que l'any passat més de 3.000 persones immigrants van morir a l’intentar
arribar a Europa travessant el mar Mediterrani. El “Mare Nostrum” que uneix
civilitzacions mil·lenàries i que si no es fa res es pot convertir en un gran cementiri de
persones que arrisquen la seva vida cercant un món millor i que són víctimes de
xarxes il·legals que els fan viatjar en embarcacions precàries i amb una situació
infrahumana.
Aquesta crisi, que ens interpel·la individualment i col·lectivament amb el seu degoteig
alarmant de notícies, va tenir un moment àlgid en el naufragi, especialment punyent,
del proppassat diumenge 19 d’abril, davant les costes de Líbia.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt demana:

1.- Declarar Arenys de Munt, poble acollidor d’immigració i poble solidari amb els
demés pobles de la mediterrània que presencien tragèdies humanes fruit de processos
migratoris.
2.- Que la Unió Europea (UE) posi en marxa, d'una vegada, una política coordinada
amb els estats membres, tots, no només els de la riba. És un problema de tot Europa
no només els països que som a la riba del Mediterrani.
3.- Instar a les institucions comunitàries a cercar solucions definitives als naufragis
constants que viuen les nostres costes.
4.- Que s'ajudi als països de l'altra banda de la riba, d'on surten aquestes
embarcacions, per evitar que surtin aquests embarcacions i es desarticulin les xarxes
il·legals d'immigració.
5.- Que s'ajudi urgentment als països on arriben aquestes embarcacions i sobre tot als
pobles de la riba que són els que han d'actuar. Un cop més, el món municipal és qui
ha de donar resposta.
6.- Que es reforcin les accions de cooperació internacional al desenvolupament per tal
d'evitar que la gent hagi de marxar dels seus orígens d'aquesta forma tant dramàtica. I
resoldre els conflictes bèl·lics que sovint generen grans desplaçaments.
7.- Fer arribar aquests acords al Comune Di Lampedusa e Linosa, als municipis
costers del Maresme convidant-los a presentar aquesta moció, a la Unió Europea, a la
Comissió Europea i als grups parlamentaris del Parlament Europeu i del Parlament de
Catalunya.
8.- Publicar aquest acord al web de l’Ajuntament i adjuntar-hi una nota explicativa on
es faci un convit explícit als Ajuntaments dels pobles, viles i ciutats de la costa del
mediterrani a aprovar la moció en els seus respectius òrgans de decisió.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu que és el seu últim Ple.
El Sr. Alcalde li comenta que al final del Ple i abans de tancar l’acta s’ha acordat que
els sis regidors que s’acomiaden podran per una intervenció.
El regidor Sr. Galceran llegeix la següent intervenció: “Entre Arenys de Munt i
Lampedusa (illa italiana situada davant la costa de Tunísia) ens separen més de 1.000
km de distància però ens uneix almenys una cosa: el mar Mediterrani, l’espai natural
que compartim, que és indestriable de les nostres vides, i que ha marcat l’esdevenir
dels pobles i ciutats de les seves costes. Culturalment i econòmicament.
Els darrers mesos la costa italiana ha estat notícia per ser l’illa que cada dos per tres
ha acollit tragèdies humanes, protagonitzades per persones que fugen de guerres, de
crisis, de misèries i que busquen, senzillament, una vida millor.
Fa pocs dies, el naufragi d’un pesquer hi viatjaven nou-centes persones, que havien
sortit d'Egipte, i l’embarcació bolcà a mitjanit davant la costa de Líbia, quan es trobava
a uns 190 km de la costa de Lampedusa.
Això pocs dies després que naufragués una altra embarcació a prop de la costa de
Líbia amb quatre-cents immigrants a bord.

Només des del 2009 han mort en aigües de la Mediterrània més de cinc mil persones.
I tot plegat davant la impotència de les poblacions i les seves autoritats que es troben
desbordades davant d’aquestes situacions.
Sabem que des de la nostra posició serà difícil trobar una solució estructural a un
problema de tals dimensions però ens és impossible no intentar, almenys, remoure
consciències i instar a les autoritats supramunicipals a posar fi a aquest drama humà.
El mar i les seves platges. Aquest espai que molta gent d’Arenys de Munt gaudim
durant l’any com a espai d’oci i on a l’estiu gaudim de les seves aigües, no volem que
es converteixi en el cementiri més gran del món.
I per això ens conjurem per fer arribar aquest clam de punta a punta del Mediterrani i
ens reafirmem com a pobles acollidors i tolerants, que lluiten per la igualtat de les
persones i en contra de les múltiples discriminacions sense oblidar el nostre suport a la
població de Lampedusa i a les seves autoritats, així com a tots els pobles, viles i
ciutats que presencien tragèdies humanes producte de processos migratoris.
Instem, des de la CUP, a les institucions comunitàries a cercar solucions definitives als
naufragis constants que viuen les nostres costes.”

7. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES VÍCTIMES DEL
TERRATRÈMOL DEL NEPAL DEL 25/04 D’ENGUANY I ANIMAR A LA GENT
A COL·LABORAR PER DONAR RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA
HUMANITÀRIA.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“Eren les 11:56 (hora del Nepal) del dia 25 d'abril quant la terra va tremolar com feia
temps que no ho feia. Un terratrèmol de 7,8 (Mw).
Es considera que és el terratrèmol més poderós des del que va succeir al Nepal al
1934.
Les víctimes no paren de créixer i es calcula que podrien arribar als 10.000 morts i
11.000 ferits. Una tragèdia de gran dimensió per la pèrdues humanes que es suma a
la pèrdua de patrimoni de la Humanitat i pel país una pèrdua en el sector turístic
important.
Els efectes del terratrèmol també se sentiren a l'Himàlaia i a nombrosos camps base,
d'altura i expedicions que en aquell moment atacaven l'Everest i altres muntanyes
veïnes es veieren afectats per greus allaus, de tal manera que aquest fou el dia més
letal a aquesta muntanya des que se'n conserven registres.
S'ha evidenciat que el govern Nepalès no té capacitat de reacció, ni mitjans, ni plans
d'actuació. Part de la tasca, important, l'estant duent a terme ONG internacionals que
ja han desplegats els seus equips sobre el terreny. No obstant les mancances
d’assistència sanitària, d'aliments i aigua potable són urgents de complementar.
Per tot això, el Ple de l'ajuntament declara:
1.- El seu suport i condol per aquesta situació vers el poble Nepalès i a tots els
afectats.

2.- Demana a la comunitat internacional que acceleri l'enviament d'ajut humanitari a la
zona.
3.- Demana a la població d'Arenys de Munt, cadascú des de les seves possibilitats,
col·labori amb les ONG que estan recaptant aquests ajuts per seguir actuant sobre el
terreny i enviant ajuda.
4.- Comunicar aquesta declaració al Parlament de Catalunya, al consolat Nepalès a
Barcelona i a les entitats d'Arenys de Munt.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP, ens
solidaritzem amb totes les víctimes d’aquest desastre, especialment donem el condol a
la família de Roser Palau, maresmenca veïna de Vilassar de Dalt, víctima de la
tragèdia del Nepal.
Ara cal que totes les institucions governamentals facin tot el que estigui al seu abast
per donar tot el suport i ajuda a les víctimes, especialment als més desafavorits, als
més febles, que sempre en són els més perjudicats.”

8. INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE
2015.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica que els resultats són positius i
només fan referència al primer trimestre de l’any. A continuació llegeix el següent
resum:
“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 30 d’abril, sobre l’execució del
1r trimestre del 2015 i l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que l’informe annexa també tota la informació requerida en la tramesa
d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Per l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 11 d’abril, relatiu a l’execució del pressupost i l’avaluació dels
principis de la Llei Orgànica 2/2012 un cop transcorregut el 1r trimestre del 2015, en
compliment del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent
conclusió:


Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS:
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES:
TRESORERIA:





1.379.228,68 €
1.008.770,18 €
2.827.680,81 €

S’assoleix Capacitat de Finançament
La Base de la Regla de la Despesa està per sota del seu límit
L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals

Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”

9. MODIFICACIÓ DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE
2015 (TRESORERIA).
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica l’informe de Tresoreria, de data 29
d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE
RECTIFICACIÓ DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS EN LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 30 DIES (EXERCICI 2015)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que es modifica l’informe de Tresoreria referent a la morositat del primer
trimestre 2015 de data 8 d’abril de 2015, motivat per canvis recents en el càlcul de la
data de venciment de les factures registrades en el programa comptable amb la
finalitat d’adequar-la a l’aparició de la factura electrònica.
Així, la nova fórmula de càlcul considera la data d’entrada en el registre administratiu
de factures o plataforma de facturació + número de dies per conformar la factura
(termini legal són 30 dies) + número de dies per pagar la factura des de la data de
conformitat (termini legal són 30 dies).
Segon.- Que d’acord amb el nou criteri de càlcul, les obligacions de despesa per les
que han transcorregut el número de dies dins del termini legal per l’exercici 2015 des
de la data de registre administratiu de factures o plataforma de facturació sense que
s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 0 factures, sent la xifra de
l’anterior informe de 6 factures pendents de pagar fora del termini legal i per un import
total de 10.690,06 €.
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar
fora del termini legal a
31/03/2015

Import total
pendent de pagar
fora del termini
legal a 31/03/2015

31/03/2015

0

0,00 €

Tercer.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”

10. 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 71 a la 101, ambdues
incloses, des del 2/04/15 al 3/05/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’economia: 11
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria de medi ambient: 1
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1
Resolucions en matèria d’organització municipal (delegació alcaldia): 1
Resolucions en matèria judicial: 2
Resolucions en matèria de representació: 1
Decret 101/15, de 30/04/15, per el qual s’aprova la liquidació del pressupost 2014

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 2/04/15 i el 3/05/15, en matèria
de:
-

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

PRECS I PREGUNTES
11. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS ESCOSSELLS DEL ARBRES I
PER QUÈ NO S’HAN REPLANTAT ALGUNS D’ELLS.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“PREGUNTA DE L'ASSEMBLEA DE LA CUP SOBRE DOS ESCOCELLS SENSE
ARBRE QUE ES TROBEN A LA PLAÇA SANT CARLES I ELS PERILLS QUE
IMPLIQUEN.
Diversos veïns ens han manifestat el seu malestar pel fet que a la Plaça Sant Carles hi
ha dos escocells en els quals no hi ha arbre però sí una reixa amb un forat al mig, amb
el perill que implica ja que algun vianant podria posar el peu i caure. Hem pogut
comprovar que aquests forats, al mig de la Plaça, no estan senyalitzats.
És per aquest motiu que els hi preguntem:

Com es que no s’han replantat aquest arbres?

Si es que no tenen intenció de plantar-ne cap, com és que no han tapat els
forats?

I com és que, una vegada trets els arbres, no es van senyalitzar els forats per
evitar el perill que impliquen als vianants?”
El Sr. Alcalde diu que l’AD està feta de primers d’abril, que són dues magnòlies, que hi
ha la intenció de replantar i que els forats els van tapar l’11 d’abril.

12. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA POSSIBLE SUPRESSIÓ D’UNA
LINIA DE P3 A L´ESCOLA SOBIRANS PEL CURS 2015-2016.
La regidora Sra. Flores diu textualment: “Abans de passar a llegir la pregunta, voldríem
dir que davant la nova ofensiva del ministre Wert d’invalidar el procés de preinscripció
a les escoles de primària, tot el nostre suport a tota la comunitat educativa perquè

desobeeixin les lleis injustes fruit de l’ofensiva del Govern espanyol contra el poble
català. A continuació formula la següent pregunta:
“L’oferta provisional de places que ofereix el Departament d'Ensenyament pel proper
curs 2015-16 per a l'escolarització de nens en P3, al nostre poble, és de 100.
Un cop acabat el termini de preinscripció, el nombre d'alumnes preinscrits a l'escola
Sant Martí és de 38 i a l'escola Sobirans es de 32.
Veient que el total d'alumnes preinscrits és força inferior al de les places que
s'ofertaven, existeix la possibilitat real que el Departament d'Ensenyament suprimeixi
una línia de P3 a una de les dues escoles públiques del poble.
La supressió d'una línia, implica:

la disminució de personal al centre, sobrecarregant el professorat restant,

la més que probable desaparició del personal de suport TEI (tècnic en educació
infantil) figura pràcticament imprescindible a l'aula per un mestre de P3,

disminuir l’oferta en serveis d'activitats extraescolars, en acollides matinals, en
menjadors, o bé que n'augmenti el preu,

que quedin desafavorits els alumnes amb necessitats educatives especials o
les bessonades, per exemple: l'evolució i la total integració d'un nen/a amb TEA bé
donada per la qualitat de l'atenció que rebi a l'àmbit escolar. Amb les retallades,
aquests drets han estat brutalment vulnerats i, si a sobre afegim la sobreescolarització
en un aula sense personal per atendre gairebé 30 alumnes, el resultat és: patiment i
fracàs dels alumnes amb necessitats especials, patiment de les seves famílies i estrès
dels professors. Actualment diuen què hi ha 1 de cada 150 persones amb TEA però
recents estudis apunten què podrien ser 1 cada 50 o inclús 1 de cada 25-30, situació
que va en augment.
A part, significa la pèrdua de confiança de les famílies a l'hora d'escollir escola, quan,
ateses les places ofertades, se'ls hauria de poder garantir el dret a decidir el centre
que volen pels seus fills/es.
Tenint en compte que, el curs 2012-13, ja es va eliminar una línia de P3 al Sobirans
igual que el curs 2014-2015, quedant una sola línia de P3 de 29 nens en un cas i 28 a
l'altre, superant així els límits d'alumnes establerts per garantir una educació òptima,
les famílies de nens/es preinscrits a P3 pel curs vinent, ens han fet arribar el seu
neguit davant la més que probable supressió d'una línia.
Els pares, a través de l'AMPA, consideren que l'Escola Sobirans sempre queda més
desafavorida enfront a l´Escola Sant Martí i el seu malestar i neguit, s'ha fet més
evident quan, en data 29 d'abril, la direcció de l'Escola Sobirans, ha enviat una
comunicació amb la informació de com quedaran els grups pel curs 2015-16 que és de
dues línies de P3 a l'Escola Sant Martí i una a l'Escola Sobirans. Aquesta comunicació,
diu textualment: 'En el cas d’haver-hi hagut un acord en el municipi, no s’hagués
prioritzat el nombre de preinscripcions de les dues escoles sinó l’acord municipal entre
les escoles i la regidoria d’Ensenyament'.
Ens consta que algunes mares i pares de l'escola Sobirans es van reunir amb
l'inspector del Dep. d'Ensenyament i aquest els hi va manifestar la seva voluntat de
resoldre aquest problema de forma positiva perquè els seus fills/es poguessin
matricular-se en els centres escollits en la preinscripció.
Es per això que els hi volem preguntar:

Quina és la posició d'aquest Govern respecte aquesta problemàtica?

Volem saber per què no hi ha hagut un acord municipal que hagués sigut
prioritari a l'hora de fer la resolució, entre la direcció de les dues escoles i la regidoria
d'Ensenyament que plantegés mantenir les 4 línies de P3 amb 17 nens per classe?

Volem saber si, des d'aquest Govern, s'està disposat a fer una aportació
econòmica per a solucionar aquest problema i que el proper curs s'inici amb 4 línies de
P3?

I, vist que existeixen informacions contradictòries entre tots els actors d'aquesta
problemàtica, demanem:

que l'inspector del Departament d'Ensenyament pugui comparèixer en aquest
Ple, en el proper Ple que es realitzi, per fer una explicació pública i plantejar una
solució, per a què sigui coneguda per a tothom.

O que es faci un Consell Municipal d'Ensenyament Extraordinari, obert a
tothom, en el que pugui assistir aquest inspector per donar aquesta explicació i
plantejar una solució.
Som a principis de maig i considerem que tenim temps suficient per resoldre aquest
tema, no perdre una línia de P3 i ofertar un ensenyament de més qualitat a Arenys de
Munt.”
El Sr. Alcalde diu que la regidora fa molt que batalla aquesta qüestió i que ell mateix el
dilluns passat es va reunir amb les mares, en la qual li van transmetre la seva
preocupació.
A continuació, la regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, diu textualment: “Abans
de contestar les preguntes passo a detallar la cronologia d’aquests darrers dies.
A principis d’abril, una família va trucar a l’ajuntament per demanar una reunió amb mi,
preocupada per la possible supressió d’una línia a l’escola Sobirans. Val a dir que
l’equip directiu no m’informa que el Departament li va comunicar la supressió d'una
línia.
El dia 14 abril assisteixo a la reunió de la Comissió de garanties d’Admissió que
enguany se celebra a l’escola Sobirans. En aquesta reunió m'assabento oficialment
que es suprimeix una línia al Sobirans.
En aquests dies rebo la família i 25 persones més, pares i mares i representants de
l’AMPA de l’Escola Sobirans. Els escolto, m’expliquen la preocupació que tenen i em
comprometo a parlar amb el Departament d’Ensenyament per tal de saber si es pot
trobar una solució a la demanda que fan els pares.
Convoco els directors dels dos centres afectats, Sant Martí i Sobirans. Des de la
direcció de l’escola Sobirans se’m demana amb un cert to d’exigència que sigui una
reunió on s’hi redacti una acta del que s’hi parli. Li comunico que no es pot redactar
una acta d’una reunió que no és d’un òrgan col·legiat; tot i així, creo una comissió adhoc del Consell municipal d’ensenyament. En aquesta reunió, que va tenir lloc el dia
27 d’abril, ens reunim tot l’equip directiu de l’escola Sobirans, el director de l’escola
Sant Martí i jo mateixa. Aquella mateixa tarda redacto un petit document on s’hi
reflecteixen sintèticament els punts de vista de cada centre i els acords i els ho envio a
cada centre. L’escola Sobirans no està d’acord amb l’acta i comunica per mail que
l’endemà, en el Consell municipal d’ensenyament tornarà a explicar el seu punt de
vista.
El dia 28 d’abril se celebra el Consell municipal d’ensenyament. Es fa evident la
diferència d’opinions entre els dos centres.
El dia 29 d'abril l'equip directiu de l'escola Sobirans es reuneix amb l'inspector a la seu
dels Serveis Territorials i confirma la decisió del Departament. La direcció del centre
redacta una nota per a la junta de l'AMPA amb el resum de la reunió i la difon a totes
les famílies de l'escola. A dia d'avui encara no he rebut, per part de la direcció de
l'escola aquesta carta, tot i que l'he reclamada diverses vegades.
El mateix dia 29 d’abril, la mare portaveu em demana una reunió urgent amb l'alcalde i
proposem la reunió l’endemà a 2/4 de 8 del vespre, però no va bé a l’AMPA. Degut al
pont de l'1 de maig no es pot celebrar la reunió fins el dia 4, dia que se celebra
aquesta reunió amb un grup de mares, l’alcalde i jo mateixa.
Paral·lelament, durant tots aquests dies, he estat en contacte permanent amb el Sr.
Olaortúa, inspector del Departament d’Ensenyament.

Passo a respondre les preguntes:
Hem actuat amb absoluta transparència, intentant dialogar i trobar solucions; he
intentat parlar, consensuar i donar un tractament discret i sense remor, a una qüestió
molt sensible i delicada. No sóc de fer safareig ni d'exigir res a ningú, sempre he
prioritzat el diàleg a la confrontació. Sempre he actuat amb independència de les
sigles que represento i mai he utilitzat aquesta qüestió de manera partidista; tinc molt
clar que si ostento el càrrec de regidora ho sóc per tots els ciutadans i ciutadanes,
independentment del color polític que tinguin. En cap moment he volgut perjudicar cap
de les dues escoles ni afavorir-ne una per davant de l'altra.
Però, és clar, el seu estil de fer política de qui formula la pregunta és completament
diferent del meu.
I ara analitzarem el text de la seva pregunta. Utilitza un to molt agressiu, massa a
parer meu... alumnes desafavorits, drets brutalment vulnerats, sobreescolarització en
una aula sense personal, patiment, fracàs dels alumnes NEE... no li sembla que és
molt exagerat?
Miri, jo estic totalment en contra de les retallades, crec que ensenyament i sanitat és
on s'hi hauria d'abocar més diners i no escatimar ni un cèntim d'euro; jo mateixa a
nivell professional estic patint aquestes retallades i conec de primera mà què
representa el fet de no tenir prou recursos en un centre.
Retallades injustes, certament. Aquesta setmana s’ha publicat a la premsa que
Catalunya està a la cua en sanitat i ensenyament degut a un sistema de finançament
absolutament injust. Mentre que a Astúries gaudeixen de 1700€/habitant en
ensenyament, Catalunya ens hem de conformar amb 890€/habitant.
Els mestres són grans professionals i fan mans i mànigues per tirar endavant la seva
feina, malgrat les retallades en els sous i en la pèrdua de recursos humans. Cap nen
queda desassistit en els centres perquè els docents d'aquest país estan compromesos
amb la seva feina i la fan, malgrat les decisions polítiques. Aprofito per agrair tota la
seva dedicació i la seva generositat. Ells formen els nostres fills i filles per un futur
millor.
El Departament d'Ensenyament ja ha pres la decisió de suprimir una línia el curs 20152016; amb el número de preinscripcions no es pot dotar de 4 línies perquè no hi ha
prou nens. 4 línies corresponen a un cens aproximat de 100 nens. Per al curs vinent,
hi ha 69 nens. Aquesta xifra correspon a 3 línies. Com pot demanar 4 línies si no
s’omplen? No podem perdre de vista que gestionem diner públic, no podem malbaratar
recursos, el Departament no pot dotar 4 línies si no se n'omplen tres. Que és millor
tenir dues aules amb 17 nens? Seria perfecte, però malauradament les coses no són
així.
El Departament ha decidit que són dues línies a l'Escola Sant Martí i una línia a
l'escola Sobirans. Això ha estat una decisió presa al departament d'Ensenyament, en
cap cas hi he intervingut jo, perquè l'ajuntament no té competències en ensenyament,
això ho hauria de saber vostè que ha estat regidora durant dos anys. S'ha intentat
carregar el pes de la decisió en la meva persona de manera molt barroera, però jo no
puc posicionar-me perquè no és una decisió que jo hagi de prendre. He intentat mediar
entre les dues escoles, però no ha estat possible. No puc prendre partit per una escola
o altra, per tant la decisió última la té el Departament.
L'acord municipal del qual parlen tindrà lloc el curs 2016-2017 quan probablement el
Departament ofereixi només dues línies a Arenys de Munt. Llavors, es parlarà i
decidirà com es reparteix la 3a línia que es necessitarà de més.
Em demana si aquest Govern està disposat a fer una aportació econòmica per obrir
aquesta 4a línia. Si vostè ha estat regidora d'ensenyament durant dos anys hauria de
saber que les coses no funcionen així. Que vol que contracti un mestre per l'escola
Sobirans? I la bossa d'interins del Departament ens la saltem? Quines competències
tinc jo com a regidora, per contractar un mestre? A més, si sap com funciona el

pressupost municipal pot intuir que a hores d'ara no hi ha cap partida contemplada per
aquest concepte.
Abans de fer la pregunta, li ha consultat al seu company de partit, que és mestre? Ell li
podria haver explicat que les coses no funcionen així.
També demana que l'inspector comparegui en aquest Ple. Personalment penso que és
una demanda totalment desencertada, primer perquè ja li he dit que l'inspector no ha
decidit la supressió de la línia i segona que no és el lloc ni la manera més adequada
per solucionar la qüestió.
Crec que és una gran irresponsabilitat utilitzar aquest tema políticament. Entenc la
preocupació de les famílies afectades i em puc posar en el seu lloc, també entenc que
facin les gestions que tinguin al seu abast per posar-hi solució, però atiar un foc, creant
falses expectatives a les famílies, és d'una gran irresponsabilitat.
Algú ha escollit la línia de la confrontació, mal interpretant i tergiversant comentaris i
opinions, de manera molt tendenciosa, jo no entraré en aquest joc brut. El que està
passant no afavoreix ningú i perjudica enormement la convivència entre centres i això
és molt greu.
Un cop presa la decisió del Departament cal buscar solucions per minimitzar els
efectes. L'inspector ja s'ha compromès que el P5 actual de l'escola Sobirans doblarà
en dues línies a 1r, amb la qual cosa el centre no perd professorat. Estem negociant
amb el dDpartament la dotació de més recursos professionals (mestre o TEI) per a P3,
però això no ho podrem obtenir del cert fins al juny.
Vetllaré i faré totes les gestions necessàries i possibles perquè el Departament doti de
tots els recursos que siguin possibles per a l'escola Sobirans, no en tingui cap dubte.”

13. PREC DEL GRUP CUP SOBRE L’ACUMULACIÓ D'AIGUA A L'EMBORNAL
DE CA L'ARANYÓ I EL PERILL QUE REPRESENTA PER LA REPRODUCCIÓ
DE MOSQUITS TIGRE.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“En el carrer de Ca l‘Aranyó, entre les cases número 38 i 40, que componen un
carreró, hi ha un embornal que desguassa l'aigua que s’utilitza per a la càrrega dels
serveis de neteja del poble. Durant les operacions de càrrega que realitzen els serveis
municipals es produeixen fuites. Unes fuites que fan que quedi aigua acumulada en el
fons de l'embornal durant dies.
En aquesta zona, al capdamunt del mateix carrer Ca l’Aranyó, es produeix també una
altra acumulació d’aigua degut a l’embussament per fulles i residus en la reixa del
desaigua on desemboca el conducte que prové de la riera.
Aquestes acumulacions d'aigua possibiliten la proliferació del mosquit tigre en aquesta
zona.
Sabem que la plaga del mosquit tigre a Arenys de Munt és un perill i una molèstia
habitual. De fet, aquest ajuntament, al juny de 2014, va endegar una campanya de
prevenció en la què es considerava que el més important i efectiu per a frenar la
proliferació d’aquest insecte és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves
aquàtiques, eliminant els punts d’aigua on poden créixer. Així mateix, entre les
recomanacions, aquest Ajuntament anunciava que per a les activitats comercials i
industrials que puguin acumular aigua, el control dels possibles focus de cria de
mosquits és de caràcter obligatori.
Més recentment, a la Sala d’Exposicions municipal, aquests darrers dies, s’ha ofert
una exposició per sensibilitzar la població en general sobre les mesures preventives
per combatre aquest mosquit i donar exemples de punts de cria en propietats privades
i com controlar-los.

Atès que veïnes i veïns de la zona de Ca l’Aranyó han manifestat la seva preocupació
per la presència del mosquit tigre en la zona, que ocasiona evidents molèsties i riscos
per a la salut i atès que aquestes molèsties poden venir causades per les tasques
realitzades pels serveis municipals:
Demanem:
 Que l’Ajuntament compleixi amb les pròpies recomanacions que fa al veïnat fent
que el serveis municipals tinguin cura d’eliminar l’acumulació d’aigua resultant de les
càrregues d'aigua en els vehicles municipals en l’embornal situat al carrer Ca l’Aranyó,
núms. 38 i 40 i del canal d’aigua que prové de la carretera; així com que es facin tots
els arranjaments necessaris per tal que no s’hi acumulin bosses d’aigua, evitant el
perill de què hi apareguin mosquits tigre i s’assegurin les condicions de salubritat i
seguretat necessàries.”
El Sr. Alcalde diu que aquesta pregunta es contestarà per dues regidories.
El regidor d’Obres i Serveis, el Sr. Olivan, diu que prenen nota d’això que manifesta,
que al seu moment es va fer una reparació i es mirarà.
La regidora de Sanitat, Sra. de la Iglesia, diu que veu que va anar a l’exposició i li
agrada que li facin saber punts conflictius. Explica que s’ha parlat amb una empresa
que s’encarrega de vigilar que no hi hagi proliferació del mosquit.

14. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE QUINES MESURES S'HAN PRES PER
EVITAR QUE MOLTES OBRES A MIG CONSTRUIR CONTINUÏN
INCOMPLINT L'ORDENANÇA DE PAISATGE URBÀ.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta i agraeix la senyalització dels
escocells a Sant Carles, perquè eren un perill:
“L’article 20 punt 1 i 2 de l’Ordenança de Paisatge Urbà, aprovada en el Ple del 19-072012, referent a la neteja i manteniment de solars i construccions diu:
1.- En general, són elements objectes de neteja tots aquells que constitueixin una
activitat, estat o situació impròpia dels solars sense edificar, en construcció o ja
edificats.
2.- També són elements de neteja, tots aquells que originals o no originals en un
solar, que constitueixin o puguin constituir un perjudici o molèsties als veïns, als
usuaris de la via pública i a qualsevol persona que hi accedeixi justificada o
injustificadament, i que no tingui el deure legal de suportar.
Veient que al poble n’hi ha unes quantes obres en construcció, les quals no tenen el
manteniment de neteja i salubritat mínimes que haurien de tenir segons diu
l’Ordenança paisatge urbà, amb el perjudici que produeix en l’entorn i les persones,
més quan es troben al costat d’un Centre Escolar i d'habitatges particulars.
Una d’aquestes obres que actualment es troba en un estat de deixadesa, és l’edifici en
construcció situat al costat de l’Escola Sobirans. Segons els veïns de la zona, està ple
de residus no orgànics, molta vegetació i una camada de gats que ja han criat unes
quantes vegades.
Es per això que els hi preguntem:
 Quines mesures s’estan portant a terme per solucionar aquest problema?
 S’està aplicant aquesta Ordenança al municipi?
 S'ha adoptat alguna mesura per evitar que moltes obres en construcció, al
municipi, continuïn en un estat de deixadesa?”

El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, respon que s’estan fent requeriments tant
verbals com escrits a aquelles parcel·les que són objecte de l’Ordenança de paisatge
urbà, tant de neteja com de manteniment, i sí que s’està aplicant l’Ordenança i, entre
d’altres, es va aconseguir fa 7 mesos, la neteja, manteniment i tancament de l’obra
que fa esment la pregunta (construcció situada al costat de l’Escola Sobirans).
Ensenya fotos de setembre 2014. Per altra banda, també es va fer tancar, per 3a
vegada, la parcel·la rural col·lindant amb aquesta obra, i que a data d’avui per temes
d’incivisme torna a estar oberta.
Com he explicat anteriorment, fem requeriments per fer complir l’Ordenança, trobantnos en la majoria dels casos empreses constructores desaparegudes de les quals no
tenim acusament de rebuda de les nostres notificacions, fet que implica que no podem
continuar amb els procediments per fer les neteges de forma subsidiària. Un exemple
que ha costat molt, però que finalment es podrà fer la neteja de la construcció, és
l’obra de la promotora PROMOPUMAR (Carrer Riera i Penya 27,29 i 31): ja que està
tot preparat per poder entrar i fer la neteja de forma subsidiària, restant, únicament,
gestionar l’ordre judicial per poder entrar a l’immoble (en un altre cas semblant, es va
concedir l’ordre judicial per entrar en 1 mes).
15. PREC DEL GRUP CUP PER A QUÈ ES FACI UN PAS DE VIANANTS A LA
CARRETERA DE SANT CELONI – PLAÇA LLUÍS COMPANYS, PER EVITAR
ELS RISCOS DE CREUAMENT PER PART DELS USUARIS DEL BUS I DELS
PROPIS RESIDENTS.
El regidor Sr. Galceran formula el següent prec:
“Alguns veïns ens han manifestat la seva preocupació perquè força usuaris del bus
travessen la carretera després d'haver baixat en aquest indret.
El bus fa una parada a la carretera just en l'inici del carrer Josep Pla i la majoria
d'usuaris s'encaminen cap al carrer Lluís Companys, travessant la carretera.
Cal destacar la perillositat d'aquest lloc, amb el risc que implica, degut a la poca
visibilitat que tenen els vianants i els vehicles que hi transiten, ja que aquest punt està
al mig de dues corbes. A aquest fet també hem d'afegir que, sovint, molts vehicles van
a una velocitat superior a l'autoritzada.
És per aquest motiu que els demanem:
 Que es facin les gestions necessàries per establir un pas de vianants en
aquests punt i solucionar aquest problema que representa un risc pel flux de
gent que en fa ús, ja sigui usuaris del bus com dels propis residents.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, respon que fa com un
any que s’ha demanat una entrevista amb Carreteres de la Generalitat, que va venir el
zelador i se li va demanar posar un semàfor o un pas de vianants i no permeten posarho per estar massa a prop de la corba i proposen fer-ho més avall. Esperaven la
notificació del Departament autoritzant-ho, però al trucar van dir que s’havia de
demanar per escrit i han demanat una petició formal, que està feta i esperen resposta.

16. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES FACI UNA MESA DE TREBALL DE LES
URBANITZACIONS.
El Sr. Alcalde llegeix el següent prec:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem el per què no s’ha acordat dur a terme
la proposta realitzada per aquest Grup Municipal de crear i assolir un grup o mesa de

treball per buscar punts en comú per resoldre els problemes de les urbanitzacions
entre llurs representants i l’Ajuntament.
Seguim rebent constantment queixes de molts veïns de les urbanitzacions que
manifesten tenir un sentiment d’abandonament per part del consistori, arribant a
sostenir que sempre reben negatives a qualsevol proposta emanada d’ells per part de
l’equip de govern.
Prec:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es faci una mesa de treball per
tractar els problemes constants que pateixen les urbanitzacions.”
El Sr. Alcalde diu que es tindrà en compte, que ell es reuneix amb les Juntes de les
urbanitzacions i el tema té la seva complexitat.

17. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES FACI UN NOU SISTEMA DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.
El Sr. Alcalde llegeix el següent prec:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem que l’equip de govern reconegui el
fracàs que ha estat el sistema de recollida de brossa “porta a porta” donat l’estat de
brutícia que es veu als carrers del poble. Però no només al nucli urbà, sinó també el
deplorable estat en què es troba el polígon Industrial i que ha estat objecte de
continuades reivindicacions per part de les empreses en ell instal·lades.
Prec:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es faci un nou sistema de neteja i
recollida de la brossa.”
El Sr. Alcalde diu que és un prec que fa de forma periòdica el PP, però que no hi ha
intenció de modificar-ho, que hi ha unes Directives europees que s’han de complir, i
moltes ciutats estan fent el porta a porta i és pionera la ciutat de Milà.

18. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL PROJECTE DE SOTERRAMENT DE
LA RIERA.
El regidor Sr. Molons llegeix la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem explicacions del per què a dia d’avui no
tenim la informació i documentació del projecte de soterrament de la Riera, quan fa
molts mesos que els hi vàrem demanar per comprovar les diferents informacions de
veïns sobre l’execució de la mateixa.
Vostès sempre presumeixen de transparència amb la informació i a dia d’avui aquesta
transparència es mostra inexistent quan des del passat mes d’agost els hi va ser
demanada la citada documentació i encara a data actual no obra al nostre poder.
Pregunta: El Grup Municipal del Partit Popular demanem quan tenen previst facilitar la
documentació sol·licitada? Està prevista una data de lliurament de la mateixa? Cal
esperar a que finalitzin les obres?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que aquesta documentació la va
demanar a l’agost del 2014, que la Junta de Govern Local li va donar una part de la
resposta i es va adreçar al Ministeri la petició com administració que fa les obres, la
petició està allà des del 5 de novembre i no hi ha hagut cap mena de resposta.

19. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRA LA INUNDACIÓ DE LA PL. DE
L’ESGLÉSIA.
El regidor Sr. Molons llegeix la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem que ens informin del per què una obra
nova, com la realitzada a la plaça de l’Església, no pugui recollir l’aigua pluvial i es
quedi inundada. Seria possible tenir tota la documentació de l’obra de la Plaça, a fi de
poder estudiar aquells aspectes que puguin fer-la millorable davant l’interrogant de què
passarà quan arribin la pluges d’hivern i aquestes siguin més constants?
Pregunta:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem que ens expliquin el per què de la
inundació de la recent obra realitzada a la plaça de l’Església? És possible obtenir tota
la documentació referent a aquesta obra per poder contrastar-la amb altres
professionals?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que es va fer una nota de premsa que
ho explica molt bé, que a les obres de la plaça queden per fer 3 reixes captadores
perquè les existents són insuficients, les obres de la plaça funcionen bé. Diu que les
noves reixes són més “tupides” per normativa i avança que es farà una actuació
provisional d’aixecar la reixa fins que el proper Govern pugui executar la proposta de
Serveis Tècnics. També comenta que s’ha aconseguit finançament per una altra fase
de les obres de la plaça per mobiliari i punts de llum.

20. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “PREGUNTA DE
L'ASSEMBLEA DE LA CUP SOBRE PER QUÈ NO S’HA TORNAT A PAVIMENTAR
EL TROS DE CALÇADA QUE L’EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES D’ARENYS VA
AIXECAR?
Ja fa algunes setmanes que els veïns i les veïnes del carrer Amadeu Vives i el seu
veïnat es van trobar que de cop se’ls havia tallat el subministrament de l’aigua sense
cap avís previ. Els talls d’aigua són constants arreu del municipi i el que també és
constant és la poca informació quan es produeixen.
Els veïns, al sortir al carrer, es van trobar que hi havia operaris de l’empresa municipal
Aigües d’Arenys obrint la calçada i part de la vorera del Carrer Amadeu Vives a
l’alçada de l’habitatge número 6, gairebé a tocar de la cantonada amb Primer de maig.
La problemàtica arriba ara, quan després de ja dues setmanes d’haver reparat l'averia,
van tapar el forat de la calçada que va de banda a banda, amb sorra i dues fustes.
L’estat d’aquest tros és força precari. Amb la pluja s’ha buidat la sorra i els taulons
queden enfonsats i es mouen. A més, el ciment de la calçada està malmès de quan es
va obrir.
Això suposa un perill tant per les persones que van a peu com per les persones que
van amb vehicles. A més de malmetre els pneumàtics.
A la part de la vorera, el forat està tapat amb una planxa groga, que es mou al
caminar-hi per sobre, cosa que suposa també un entrebanc per la gent que va a peu,
que aleshores ha de decidir si anar per la vorera, amb l’esmentat entrebanc, o si bé va
per la calçada i aleshores ha de passar per sobre del forat mal cobert.
És per aquest motiu que els volíem preguntar:

Si saben els motius de per què es va aixecar aquest tros de calçada?




Per què no s’ha cobert una altra vegada com pertocaria?
Es té previst reparar-ho aviat?”

El Sr. Alcalde respon que no sap a que és refereix.
El regidor Sr. Molons diu que no podrà respondre al proper Ple, i diu que igual que en
tots els anys que Aigües d’Arenys ha gestionat les aigües, avisen sempre quan és un
arranjament programat; quan és una avaria, no poden fer-ho, però com tenen
comprovat quan hi ha un canvi de fred a calor hi ha més avaries al municipi, en quant
a tapar, es pot tapar ràpid, però si es fa, no es pot comprovar que la reparació
funciona, potser abans es feia més ràpid i ara ens trobem les conseqüències, però són
necessàries tres setmanes obert i si els taulons estan desestabilitzats, és un tema que
es passarà a GUSAM.
La regidora Sra. Flores diu textualment: “En relació a la resposta que ens ha donat la
regidora de Cultura i Ensenyament, volem dir que ens preocupa el tema i és per això
que el plantegem al Ple, no pas per treure’n rèdit polític com ha dit vostè, sinó per
responsabilitat.
Ens sorprèn el to de justificació de la seva resposta: si està convençuda de l’acció que
ha dut a terme, hauria d’estar ben tranquil·la i no li caldria justificar-se com ho ha fet.
Al Consell Municipal d’Ensenyament, al qual jo també hi era, l’escola Sobirans va fer
una proposta per buscar una possible solució al problema. La proposta era que la
supressió de línies fos rotativa; d’aquesta manera, no sempre en sortiria perjudicada la
mateixa escola i beneficiada l’altra. Però no es va acceptar.
Justament perquè he estat regidora d’Ensenyament, sé que l’Ajuntament pot fer
pressió. I en aquest cas n’hagués pogut fer, si s’hagués arribat a un consens entre tota
la comunitat educativa.
No hem de perdre de vista que el problema és la supressió d’una línia de P3 a l’Escola
Sobirans per part del Departament d’Ensenyament. Així, si hi ha confrontació el que és
segur és que no l’hem creat nosaltres, sinó el Departament quan fa una proposta que
afavoreix un centre i en desafavoreix un altre. L’Ajuntament hauria de fer de mediador
perquè això no passés.
I pel que fa al llenguatge que hem utilitzat per fer la pregunta i que vostè (regidora de
Cultura i Ensenyament) ha trobat “exagerat”, dir-li que nosaltres expressem el que
volem com volem. I no, no és el vocabulari el que és “exagerat”. El que és “exagerat”
són les retallades; el que és “exagerat” és que no hi hagi hagut consens entre la
comunitat educativa per solucionar el problema. Això sí que ho trobem “exagerat”.
El Sr. Alcalde diu que no faran debat perquè no hi ha hagut ni prec ni pregunta. A
continuació diu que vol fer un agraïment als regidors que han dedicat 4 anys a
l’Ajuntament i que han tingut voluntat de servei; especialment vol agrair als regidors del
govern el treball dels últims dos anys i que hagin estat lleials al pacte, comenta que li
agradaria continuar presidint el Ple però això es votarà a les urnes, a continuació
llegeix els versos de Salvador Espriu que estan emmarcats al despatx de l’Alcaldia:
“No esperis mai
deixar record,
car ets tan sols
el més humil dels servidors.
El desvalgut
i el qui sofreix
per sempre són
els teus únics senyors.
Excepte Déu,

que s’ha posat
dessota els peus
de tots.”
Dóna les gràcies pels projectes compartits amb el govern, els regidors de l’oposició i
els treballadors de l’ajuntament, ja que tots estan implicats en les feines col·lectives,
comenta que tots han de prestigiar la política i Arenys de Munt rutlla per la feina de tots
els implicats, com el plenari, a més, 6 dels 13 regidors no repetiran i s’ha considerat
oportú donar-les la paraula.
El regidor Sr. Olivan, del grup CIU, diu que improvisarà una mica, que no porta res
preparat, que vol donar, primer, les gràcies als treballadors de l’Ajuntament, als
Serveis Tècnics, als Serveis personals i a la secretària amb la qual s’ha entès molt bé;
ha passat per fases d’estar al govern, a l’oposició i altra vegada al govern, han fet
moltes coses i han pogut treballar des de què l’Alfons el va anar a buscar, dóna les
gràcies a l’Alcalde, del que pensa que ha estat gran i també al seu grup al Ple, així
com al seu president Manel Lladó. Dóna gràcies a tots.
El regidor Sr. Molons, del grup CIU, diu que fa una pausa i avui, qui el segueix a les
xarxes socials, ha posat una foto del seu racó al Ple durant 12 anys, no pot dir la
mateixa cadira perquè s’han canviat fa mig any; des d’aquest racó intenta portar-se tot
el que es bo, ja que és una tasca dura, però val la pena, sobretot poder posar el gra de
sorra per a què el poble avanci, amb errors que es fan, malgrat que la cultura
mediterrània el penalitza, en Amèrica és una oportunitat. Vol ressaltar tres coses:
- La Riera, tant en la canalització com ara la urbanització.
- La GUSAM, quan al 2010 va agafar la presidència tenia un escenari difícil a nivell
econòmic i amb el gerent de llavors van enfocar el servei de l’aigua i primer es va
pensar en una empresa mixta i després, de forma directa.
- La participació, que va redactar el primer Pla de Participació al municipi.
Agraeix a Pep Artigas i a Miquel Verdura que el van precedir en el grup, gràcies a la
Maribel, Manel, a la Helen, a Montse i a en Félix amb els que ha treballat molt bé,
gràcies als treballadors de l’Ajuntament i a la secretària amb la que s’ha barallat molt,
gràcies a la resta de regidors que han compartit legislatura i és la victòria de la
democràcia. En el seu moment va aprendre molt d’Andreu Majó en un govern
majoritari d’AM2000 i tenia 7 regidors i no els calia i últimament amb Joan Rabasseda
que s’han entès molt bé en aquesta última etapa, i s’alegra que ara el resultat del
pressupost tancat sigui positiu, com ho va ser en el passat i gràcies a tots aquells que
han compartit el Ple, com Jordi Roca, que és fidel a aquest òrgan i a la gent que ha
participat en els consells. Diu que continuarà col·laborant amb el municipi.
La regidora Sra. Carreras, del grup CIU, diu que també fa 12 anys que està en la
política, i en aquest temps, menys 3 mesos, ha estat sempre al govern, en diferents
regidories i coneixent a molta gent, que pensa que treballant les coses tiren endavant.
Diu que als que comencen ara, que ella ha de donar moltes gràcies a la família, i
sense ells, les hores que un regidor dedica al poble, no serien possible. Agraeix la
feina als treballadors de l’Ajuntament, l’Alfons li ha pres l’anècdota de la secretària
però tots els treballadors són els que tiren la feina endavant. Els últims dos anys han
estat molt intensos, recorda els temps que hi havia diners, el que va haver de suportar
la crisi i ara, l’ajustament al pressupost. Diu que la continuaran trobant pel poble, i als
que entren els diu que tinguin molta paciència i que de feina no els hi faltarà.
El regidor Sr. Jiménez demana la paraula i el Sr. Alcalde li diu que ja parlarà més
endavant.

La regidora Sra. Flores diu textualment: “Vull agrair al poble d’Arenys de Munt haverme donat l’oportunitat de ser regidora pel nostre poble.
Han estat quatre anys intensos: dos anys a govern, convençuda que hem fer coses
molt ben fetes, com també segur que n’hem fet de mal fetes; després va venir la moció
de censura, un cop molt dur per a nosaltres, sobretot pels que no teníem experiència
en política; i dos anys a l’oposició, una oposició que hem volgut que fos constructiva,
malgrat som conscients que no sempre ho hem aconseguit.
Ha estat un aprenentatge molt gran, una experiència enriquidora, amb moments molt
gratificants i d’altres de frustrants. Una experiència recomanable que hauria de viure
tothom.
Un agraïment molt especial als meus companys de la CUP per haver-me donat
l’oportunitat de compartir els bons moments i els mals moments, que també n’hi ha
hagut.
Marxo convençuda més que mai de la ideologia amb la qual m’identifico, amb la
ideologia de la CUP.
Gràcies a tots els treballadors/es i a tot el personal de l’Ajuntament (secretària...) per
fer-ho possible. Gràcies.”
El regidor Sr. Galceran diu textualment: “Darrer ple de la legislatura i personalment el
darrer ple de la meva immediata trajectòria política com a regidor de la CUP. Parada
tècnica. Ha estat un plaer i un gran orgull poder servir al poble des del govern durant
dos intensos anys i des de l'oposició amb honestedat els altres dos.
La política municipal és més complexa del que pots pensar quan t'hi poses. No n'hi ha
prou amb la il·lusió. Cal molt més i no tot és agradable. És per això que vull aprofitar
per demanar disculpes a aquells que, sense mala fe, durant aquests quatre anys hagi
pogut ofendre.
Veurem què passarà en el futur però avui acaba un camí que va començar en forma
de somni i acaba tocant de peus a terra. Bo i així, animo a tots aquells i aquelles que
ho vulguin intentar a fer-ho, però sobretot a ser més valents i coherents que estat
capaç jo de ser-ho.
Ressaltar, bo i el que he dit, que l'experiència ha estat rica i única.
Moltes gràcies als companys del meu grup, Sílvia, Jèssica i Josep per ensenyar-me
tant, a la resta de companys polítics dels que també he après molt, als treballadors de
l'ajuntament per l'ajuda, a l'Emma, en Lluc i en Jan per la paciència, al meu pare que
em va fer creure que les coses es poden canviar i sobretot, sobretot a la gent d'Arenys
de Munt.”
La regidora Sra. Vázquez diu textualment: “M’agradaria donar les gràcies als meus
companys, als treballadors de l’ajuntament, als altres regidors i sobretot a la meva
família que són els que ho pateixen igual o més que un mateix. Sense el seu suport
hagués estat difícil tirar endavant en molts moments.
L’experiència en general és positiva, tot i que hi ha moments dolents.
I per acabar, encoratjar a tots els que es presenten, donar-los força i tot el meu
suport.”
El Sr. Alcalde diu que hi haurà un petit obsequi pels treballadors que acompanyen al
Ple.
El Sr. Alcalde acaba dient visca Arenys de Munt, visca Catalunya lliure i demana un
aplaudiment.
El regidor Sr. Jiménez comenta que ell també voldria dir unes paraules.

El Sr. Alcalde li respon que ara té la preferència el públic.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-una hores i vint-i-set minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

