AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 10/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia trenta de juliol 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 En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria
Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel
Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na
Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas
i Freixas, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez,
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde comenta que aquest és el primer Ple ordinari i que el següent serà el 10
de setembre, passat l’estiu.
Diu que el Ple tindrà dos punts per urgència, la creació del comissionat de joventut i
festes, per impulsar i millorar aquesta part de l’organització i l’altra és una declaració
institucional rebutjant la denúncia penal formulada contra la secretària accidental de
l’Ajuntament signada pels grups ERC, CIU, CUP, PSC i PP.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la transcripció al llibre d’actes.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCAL PER A
L’EXERCICI 2016.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor Sr. Castillo, que diu textualment: “Gràcies Sr.
Alcalde, aprofito la meva primera intervenció en un Ple, ja que en l’anterior no vaig
tenir-ne l’oportunitat, per saludar a les regidores i regidors que m’acompanyaran en
aquesta legislatura, a la gent que ens acompanya aquí, a la Masia de Can Borrell i a la
gent que ens escolta per la radio, també vull aprofitar aquesta primera intervenció, per
aclarir un tema, que a l’anterior ple, potser va crear confusió.
La casualitat ha volgut que en aquesta legislatura, concorre’m dues persones amb el
mateix primer cognom, i el mateix nom, aquest, tan sols diferenciat per una “s”, és per
això que jo vaig proposar a la regidora Àngels Castillo i a la resta de companys de
govern, la possibilitat de fer servir el meu segon cognom, Vallcorba, a fi d’evitar
confusions innecessàries, no obstant, i a efectes legals, totes les notificacions
adreçades a mi, aniran referides com a Àngel Castillo Vallcorba.
Fet aquest petit aclariment, passo a exposar el punt de l’ordre del dia.”
A continuació llegeix la proposta següent:
_____

“Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha
iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2016, i
demana de l’Ajuntament que a la designació es respectin els dies festius, tal i com es
determina en l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per l’any 2016.
Atès que és competència del Ple Municipal adoptar aquest acord tal i com determina
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, tal i com determina l’art. 2 de l’EMO/168/2015, de 25 de maig, com a
festius locals d’Arenys de Munt per a l’any 2016 els dies 10 i 11 de novembre.
Segon.- Comunicar l’acord adoptat a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, abans del dia 30 de setembre.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “L’ocasió de decidir
sobre les dates de festes locals ens ha suscitat una qüestió que creiem que tard o
aviat haurem d’afrontar, el necessari debat públic sobre els horaris i el que anomenem
“conciliació familiar”. Ens trobàvem sobre la taula el dilema d’haver de repartir dos dies
lliures entre les nostres dues festes principals i la conversa ens va dur a pensar si la
celebració del Remei tenia massa a prop altres festius i com això afectaria la vida
escolar i laboral.
No creiem que les persones i les unitats familiars hagin de ser les que s’adaptin de
manera incondicional als horaris laborals. Les agendes estan massa sovint
determinades per horaris comercials, sent el consum i la deshumanitzada idea de la
productivitat el factor que mou la planificació de les nostres vides. És ben bé al
contrari, cal partir de les necessitats vitals: treball però també descans i el gaudi
personal, familiar i social, procurant el sustent econòmic però també la satisfacció
d’una vida professional equilibrada i l’espai per una dimensió social i afectiva. Tot això
és necessari per afavorir una vida físicament, mentalment i socialment sana.
És clar que la qüestió no és senzilla de resoldre perquè implica un canvi cultural que
mogui estructures antigues, ben arrelades i rígides, però és la voluntat que això sigui
així i els petits passos que fan que cada vegada es prengui major consciència i que
tots els sectors s’impliquin en aquest objectiu.
Justament partint de la necessitat de fer públic aquest debat, creiem que les festes
locals no s’han de decidir en una taula conformada per només 7 o 8 persones de les
més 8.600 que vivim a Arenys de Munt. Tampoc s’haurien de decidir sense una idea
de com volem celebrar-les, quines activitats tenim pensades entre totes i si en tenim
prou amb un dia o ens calen tres. No és així com aconseguirem sentir-nos més
identificats amb les nostres celebracions, si no des de la participació i la presa de
decisions en comú.
Per això, proposem que en endavant se sotmeti a informació, debat i consideració de
totes les veïnes i veïns d’Arenys de Munt els nostre calendari de festes locals i que
aquest decisió es prengui de manera col·lectiva.
Mentre això no és així, per ara i tenint en compte també altres festes durant l’any i el
calendari escolar, ens sembla que concentrar els dos dies per la Festa Major és una
bona solució i desitgem que els programes d’activitats tant de Sant Martí com del
Remei siguin aquells que entre totes considerem els millors per fer-nos gaudir com ens
mereixem de les nostres festes.” Hi votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, comenta que hi votaran a favor i que estan
d’acord amb els dies triats, ja que es tracta d’afectar el menys possible a les persones i
compaginar les festes amb els horaris escolars.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup mixt, diu textualment: “En aquest punt
d’aprovació del 10 i 11 de Novembre del 2016 com a dies de festa local, com a Festa
_____

Major de Sant Martí, el nostre vot serà a favor, però ens agradaria que també es donés
recolzament a altres festes del poble, com són les festes del Remei, dedicant-li un dia
de Festa local.
I considerem que per properes vegades es tingui en compte el tema de la conciliació
familiar pels problemes amb els que molt sovint es troben moltes famílies amb nens
que no treballen al municipi.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que hi votaran a favor com ja van
dir en la Comissió.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR SOCIAL
D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Castillo diu que es tracta d’una modificació del servei de menjador
social a proposta de la Comissió i afecta a l’art. 5 del Reglament, la proposta de la
Comissió diu el següent:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de data 13/11/2008 va aprovar
l’establiment de servei públic municipal de menjador social, sobre la base de la
memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament redactats per
la Comissió d’estudi per la creació del servei de menjador social,
Vist que el servei de menjador social està en funcionament des del gener de 2009,
Vist que a data 14 d’abril de 2009 es va reunir i constituir la Comissió de seguiment i
avaluació del servei del Menjador Social, la qual va adoptar acords que van ser
proposats al Ple de l’Ajuntament,
Vist que la Comissió de seguiment i avaluació del Menjador Social del servei reunida el
dia 19 de maig de 2014 va prendre el següent acord:
Modificar la forma de prestació del servei i, en concret, el Reglament Regulador del
Servei de Menjador Social de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en el seu article 5, en el
que diu:
“El servei de menjador tindrà un funcionament anyal, de dilluns a divendres des
de les 13 hores fins a les 15 hores a excepció dels dies festius assenyalats al
calendari municipal i el mes d’agost, Nadal i Setmana Santa”
Substituir per:
“El servei de menjador tindrà un funcionament anyal, de dilluns a divendres des
de les 13 hores fins a les 15 hores a excepció dels dies festius assenyalats al
calendari municipal. Durant el mes d’agost, Nadal i Setmana Santa es valorarà la
possibilitat d’obrir en funció de la disponibilitat de personal i d’assignació
pressupostària.”
Vist que aquest canvi en el calendari no suposa un canvi substancial en la prestació
del servei de menjador social,
La Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del servei de menjador social d’Arenys de
_____

Munt i en concret, de l’article 5 del Reglament Regulador del Servei de Menjador
Social de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, possibilitant l’obertura del servei durant el
mes d’agost segons la demanda dels usuaris i disponibilitat de personal, segons la
documentació que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Donar informació pública del present acord, durant el termini de 30 dies, per
tal que els interessats puguin presentar al·legacions, en el DOGC, el tauler d’edictes i
al web municipal. En el cas que no se’n presenti cap, l’acord d’aprovació inicial
s’entendrà elevat a definitiu.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “El nostre grup
municipal sempre ha estat molt sensibilitzat amb tots els temes de caràcter social.
Sabem que hi ha moltes famílies que estan passant una situació personal molt
complicada en el nostre municipi. Per tant aquesta proposta de modificar el reglament
del servei de menjador social perquè es pugui donar servei durant la Setmana Santa,
el mes d’agost i el Nadal, la trobem molt positiva i proposem analitzar que si augmenta
la demanda és busqui un lloc amb més capacitat.
El nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord amb aquesta
modificació, ja que el servei passarà a tenir un funcionament anyal (i no per 11 mesos
com està ara) i donarà compliment a unes necessitats bàsiques d’una part de la
població.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avanço que
votarem a favor i celebrem la iniciativa. Vull afegir una qüestió que pot semblar de
detall però ens sembla molt significativa sobre el text a modificar. Si em permeteu, el
llegeixo:
“El servei de menjador tindrà un funcionament anyal, de dilluns a divendres de
les 13 hores fins les 15 hores a excepció dels dies festius assenyalats al
calendari municipal. Durant el mes d’agost, Nadal i Setmana Santa es valorarà
la possibilitat d’obrir en funció de la disponibilitat de personal i d’assignació
pressupostària.”
Ens preguntem: en quins supòsits seriem capaços de dir que no hi ha ni un euro ni una
persona que pugui atendre un menjador social? Segurament en cap cas, sabem que
aquest ajuntament sempre trobarà una solució per algú que necessiti aliment (i, en tot
cas, que es posin a la cua els deutes amb les entitats bancàries!); per tant, i aquesta
és una observació que ja he tingut ocasió de fer-li abans, encoratgem a la regidoria de
Benestar Social a manifestar-se amb més contundència: no afegim l’etern condicional
de “si tenim pressupost i personal”, aquest és un tecnicisme que en aquest tema ha de
passar a segon pla. I, en qualsevol cas, en festius i dies assenyalats la situació de les
persones amb necessitats requereixen un dosi extra de sensibilització.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu que aquesta modificació és una
millora que considera absolutament favorable; en aquest cas, troben positiu tenir millor
servei, durant tot l’any i hi votaran a favor.
La regidora Sra. Castillo dóna les gràcies als grups municipals i diu a la regidora Sra.
Ballester que estigui tranquil·la i que els temes socials són prioritaris per aquest
Govern i que s’ha demostrat.
El Sr. Alcalde, a més d’agrair el vot, també comenta que en les intervencions el
regidors han estat concisos.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

_____

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA I
SOROLL DEL MUNICIPI.
El Sr. Alcalde diu que és un primer pas per saber quins són els llocs més sorollosos,
s’han fet mesures a diversos indrets, i ha estat possible per un recurs material de la
Diputació, a continuació llegeix la proposta:
“Vist que la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica,
regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels
sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de
qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per
aquest tipus de contaminació, i que en l’article 9 s’estableix que correspon a
l’Ajuntament elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels
emissors acústics a què és aplicable aquesta llei que estiguin inclosos a les zones
urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de
determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de
sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi.
Vist el que disposen els Decret 245/2005, de 8 de novembre, que fixa els criteris per a
l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, que té com finalitat el
seu desenvolupament i alhora, assolir l’adequació amb aquells preceptes de caràcter
bàsic de la normativa estatal que hi incideixen.
Tenint en compte que el Document Bàsic HR del Codi Tècnic de l’Edificació defineix
els nivells d’aïllaments mínims de soroll aeri en façana, els quals es determinen en
funció del nivell Ld (índex de soroll durant el període de dia) de la zona on s’ubica
l’edifici, extret dels mapes de soroll.
Examinat el Document lliurat pel Departament d’Espais Naturals i Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, presentat a l’Ajuntament en data 2 de juny de 2015, amb
Registre d’entrada número 3276/2015, consistent en el Mapa de soroll i proposta de
capacitat acústica i annex, concertat amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Vist l’Informe de Serves Tècnics d’enginyeria d’aquest Ajuntament de data 30 de juny
de 2015, que proposa l’aprovació pel Ple del Mapa de soroll i Mapa de capacitat
acústica del municipi d’Arenys de munt, per tal de complir el que estableix l’article 9 de
la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, a fi i efecte de què el
municipi disposi de:
- Un mapa de soroll que permeti visualitzar els nivells de soroll dels vials
- Un Mapa de capacitat acústica, per tal de què sigui una eina normativa que
assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat acústica a
cadascuna de les zones del municipi.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Mapa de Soroll i Mapa de capacitat acústica del
municipi d’Arenys de Munt redactat pel Departament d’Espais Naturals i Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona.
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.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Espais Naturals i Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona.”
_____

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que, tenint en compte l’informe de
Serveis Tècnics i la llei de contaminació acústica, hi votaran a favor.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que celebra que finalment es
compleixi al municipi el reglament de 2009 de la Llei de Contaminació acústica, per
tant, hi votaran a favor.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Avui anem a aprovar el
mapa de capacitat acústica i soroll d'Arenys de Munt que s'ha elaborat a partir d'un
estudi realitzat per l'empresa DEBEACUSTICA per a la Diputació de Barcelona, a
petició de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
En aquest sentit ens hem de felicitar que Arenys de Munt pugui tenir aquest mapa per
determinar quins nivells de soroll són els màxims permesos per àrees del poble i així
poder comprovar si en determinats moments aquests nivells es superen, en quina
quantitat i quines mesures es proposen per resoldre aquests problemes.
També és important que els veïns i veïnes d'Arenys de Munt siguin coneixedors
d'aquests nivells i així poder prendre accions o poder instar a l'Ajuntament a prendreles, per resoldre les possibles incidències que es presentin per possibles
contaminacions acústiques.
La contaminació acústica és un problema mediambiental important, cada vegada més
present en la societat moderna i que ve donat pel desenvolupament d'activitats
industrials, el transport, la construcció i les activitats lúdiques o recreatives.
La presència de contaminació acústica té una sèrie d'efectes sobre les activitats
habituals: interferint en la comunicació parlada o alterant el son, el descans i la
relaxació o impedint la concentració o generant estats que poden facilitar problemes
auditius o de tipus nerviós o cardiovascular. Aquests problemes poden derivar en
efectes fisiològics i psicològics nocius sobre les persones. I pot alterar de forma
considerable l'activitat habitual o el descans de les persones.
Un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera els 50db com el límit
de confort per les persones.
I els últims estudis consideren com a perillosa per a la salut l'exposició a sons que
oscil·len entre els 50 i 60 decibels i com a nocius a partir dels 60db.
Tot i així els estàndards de soroll consideren que les mesures entre el 30 i 55db és un
nivell baix i que un nivell sorollós és a partir dels 55db fins als 75db. Per posar uns
exemples: els 65db s'aconsegueixen amb el soroll d'un aspirador, o un televisor amb el
volum alt o un despertador. Un camió d'escombraries provoca 75db.
Ara bé, això són sorolls puntuals. Aquests nivells de soroll de forma continuada són els
que provoquen problemes de salut per a les persones.
Segons l'OMS una quarta part de la població està exposada a nivells de soroll
superiors al límit de tolerància, 65 dB. I, dins dels països desenvolupats, l'Estat
espanyol és el segon país amb més població exposada a alts nivells de soroll, després
del Japó.
Per què donem totes aquestes dades?
Perquè amb aquest estudi, que ha elaborat la Diputació de Barcelona, es detecten al
nostre poble unes zones que superen els límits establerts, concretament en un 4,19%
en horari diürn, i un 3,84%, en horari nocturn, que superen els límits en entre 5 i 9 dB. I
amb algunes zones del poble s'arriba gairebé als 74db de soroll continuat. Són xifres
realment altes.
Però és que els límits que s'han establerts en aquest mapa no podem dir que siguin
gaire rigorosos.
Per exemple en la zona A2, que té un predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural,
s'ha previst un màxim de 55db de soroll diürns i 45db nocturns.
En la zona A3, habitatges situats al medi rural, s'ha previst 57db en horari diürn i 47db
en horari nocturn.
En la zona A4, habitatges d'ús residencial, que és la majoritària amb més d'un 80% de
la superfície del mapa, s'ha previst 60db en horari diürn i 50db en horari nocturn de
forma sostinguda. Recordem que 50-60 són perillosos.
_____

En la zona C2, sòl d'ús industrial, s'ha previst 70db en horari diürn i 60db en horari
nocturn. Uns màxims excessivament alts per una zona molt propera o al mig
d'habitatges.
Nosaltres considerem que aquests límits de sensibilitat acústica que aplica el mapa
són excessivament alts.
Tot i així hi ha zones del poble que els superen, i sobradament. Si probablement
haguéssim estat més rigorosos en els barems establerts, ens trobaríem que tindríem
moltes més zones del poble que superarien els màxim que estableix el mapa.
Hem de dir que l'estudi destaca que la principal font de soroll és la provocada pel
trànsit de la C-61 i la C-32 i que al seu voltant, en horari diürn, es provoquen uns
nivells de soroll elevats, igual que en l'horari nocturn, tot i el descens de vehicles que
hi circulen.
Nosaltres també diríem que al voltant de les industries també es produeixen nivells de
soroll elevats, com per exemple al carrer Sant Pau, a l'alçada del número 57, molt a
prop d'un indústria important.
També a l'estudi es proposen algunes línies d'actuació per millorar la situació acústica
a Arenys de Munt, com per exemple:
 La incorporació de criteris acústics en les obres de millora de l’espai públic.
Reducció de l’impacte acústic produït per actuacions sobre la via pública.
 La incorporació de criteris acústics en la gestió de serveis municipals, en
especial a la gestió de la recollida de brossa.
 El control d’emissions de soroll de vehicles a motor, proposant que es realitzin
campanyes periòdiques de control de les emissions produïdes pels vehicles
més sorollosos: ciclomotors i vehicles pesants.
 El desenvolupament de programes de sensibilització acústica, realitzant
campanyes de sensibilització per a escoles, com activitats de divulgació de
jornades com el Dia Mundial Contra el Soroll i d'altres.
També es proposa la conservació de les zones tranquil·les del poble, mitjançant la
regulació del trànsit i les activitats.
Valorem positivament aquest instrument que tenim ara al poble, tot i que ens hauria
agradat que els nivells de soroll màxims permesos haguessin estat inferiors als que
s'han marcat.
Però ara tenim un punt de partida que fins ara no hi era.
I també tenim un gran repte al davant que és posar els instruments de control de la
qualitat acústica d'Arenys de Munt, però més enllà d'això s'ha de treballar per posar les
mesures, i les obres si fa falta, per evitar que hi hagi zones del poble que superin els
màxims establerts en aquest mapa. Sobretot i especialment al voltant de la carretera
C32 i C61, aquí sí que s'haurà actuar activament per reduir la contaminació acústica
que es genera i que la qualitat de vida d'una part important dels nostres veïns i veïnes
millori.
Per tant, votarem a favor de l'aprovació d'aquest mapa i vetllarem perquè es compleixi
i perquè es millori en el futur.“
El Sr. Alcalde recorda que el mapa està a disposició de tots els veïns que el vulguin
consultar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

5. PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI CONGIAC A
LA NOVA NORMATIVA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya de data 31 de març de 2015, pel qual es modifiquen els seus estatuts, i se
_____

n’aprova el seu text refós; deixant sense efecte l’acord pres en data 19/11/14 de la
mateixa Junta Rectora, el qual va ser ratificat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt en data 11/12/14.
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts
dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada
pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les
mateixes formalitats que per l’aprovació.
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria
absoluta de membres de la Corporació i que, juntament amb els estatuts, s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies en la forma que preveu l’article
160 del mateix Reglament.
D’acord amb el que preveu l’art. 114.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en
relació amb el referit art. 313 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
Vist l’informe de Secretaria 19/15, de data 20 de juliol de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta Rectora del Consorci de Gestió Integral d’Aigües
de Catalunya de 31 de març de 2015 pel qual es modifiquen els articles 6, 8, 9bis, 11,
22, 24, 29 i la Disposició Addicional Segona dels estatuts del Consorci per a la Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya els quals queden redactats:
“Article 6. Domicili
1. El consorci tindrà el seu domicili a Manresa, Carrer Montserrat núm. 1-7. Això no
obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat.
2. Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona,
en el lloc i hora que siguin establerts per la Presidència”.
Article 8. Composició
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per representants de
tots els ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern
respectius.
8.2. Cadascun dels municipis consorciats tindrà dret a nomenar un únic representant
en la Junta Rectora. No obstant, els vots emesos per cada representant seran
ponderats en funció del nombre d’habitants gestionats pel municipi al qual aquell
representi, de conformitat amb el que s’estableix en la taula següent:
HABITANTS
- Inferior a 2.500
- De 2.500 a 5000
- De 5.000 a 15.000
- De 15.001 a 25.000
- De 25.001 a 40.000
- De 40.001 a 60.000
- De 60.001 a 80.000
_____

VOTS
1
2
3
4
5
6
7

- De 80.001 a 150.000
- Més de 150.000

8
9

8.3. Els altres ens consorciats també tindran dret a nomenar un únic representant en la
Junta Rectora, ponderant-se igualment el seu vot en funció del nombre d’habitants
gestionats, de conformitat amb el que s’estableix en la taula següent:
HABITANTS
- Inferior a 10.000
- De 10,001 a 30.000
- De 30.001 a 100.000
- De 100.001 a 200.000
- Mes de 200.000

VOTS
1
2
3
4
5

8.4. La incorporació d’altres institucions, entitats o organismes que no tinguin la
naturalesa d’entitat local requerirà una modificació dels Estatuts per fixar, en cada cas,
el valor del seu vot.
8.5. Els municipis i ens que formin part del Consorci nomenaran de forma permanent
un representant i un substitut d’aquest, per mitjà dels quals podran assistir i participar a
les sessions de la Junta Rectora. El representant substitut només podrà actuar en
absència del titular.
8.6. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari
o la secretària i el representant de la Gerència del Consorci.
Article 9 bis.- Comissió especial de comptes
9.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada entre 5 i
12 membres, a la qual li correspondrà l’examen, estudi i informe de tots els comptes
que de conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d’aprovar
la Junta Rectora.
9.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta
Rectora d’entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat.
Article 22. Pressupost.
22.1. La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de
despeses abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic
següent.
22.2. En el pressupost se seguirà la normativa reguladora des les hisendes locals,
amb les particularitats, si escau, establertes pels consorcis.
Article 24.
24.1. La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del Consorci i se’n
donarà compte a la Junta Rectora en la primera sessió posterior que porti a terme.
24.2. Els comptes anuals seran sotmesos per la Presidència a l’aprovació de la Junta
Rectora amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, tot de conformitat amb el
procediment establert a la legislació de règim local.
24.3. La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els
termes que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte
s’aplicaran, en primer lloc, a l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en segon
_____

lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i donar suport a la formació dels
professionals del Consorci i del ens consorciats.
Article 29. Separació de les entitats consorciades.
29.1. La separació del Consorci d’algun dels seus membres, podrà realitzar-se en
qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit al seu president.
29.2. Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic
per qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació en règim
local.
29.3. En el supòsit que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de
la manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents
estatuts.
DA Segona. Modificació d’Estatuts
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent:
a) Aprovació inicial per part de la Junta Rectora.
b) Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés
entitats membres.
c) Informació pública pel termini de trenta dies
d) Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la
mateixa Junta Rectora.
Segon.- Deixar sense efecte la modificació dels articles 6, 9 bis, 11, 22, 29 i la
Disposició Addicional Segona dels estatuts acordada per la Junta Rectora en data 19
de novembre de 2014, i s’aprova el seu text refós.
Tercer- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del
Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya pel cas que durant
el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la
publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra del text de la
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província
als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya, als efectes escaients.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Estem davant d'una
modificació tècnica administrativa dels estatuts del Consorci de CONGIAC, que és el
consorci que agrupa als municipis que estan realitzant la gestió directa de l'aigua.
_____

Per nosaltres CONGIAC és una garantia per poder gestionar des del propi Ajuntament
l'aigua a través d'AÏGUES D'ARENYS.
Va ser a l'octubre del 2011 que es va recuperar la gestió de l'aigua de forma directa a
Arenys de Munt amb un govern en el qual hi participava activament la CUP, al davant
de la qual hi havia en Josep Manel Ximenis com a Alcalde del nostre poble.
És per aquest motiu que nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta de forma clara,
conscient i proactiva perquè l'aigua es continuï gestionant de forma directa al nostre
poble.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
PROVINENTS DE PISCINES PRIVADES.

DE

SOROLLS

El Sr. Alcalde diu que aquesta qüestió és conseqüència d’una sentència judicial i que
es tracta d’una comunitat que té una piscina i un veí que ha plantejat una llarga batalla
judicial i és per això que llegeix la proposta de la Comissió Informativa següent:
“Vist que per sentència 47/14, de 18/02/14, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 6
de Barcelona es va estimar parcialment el recurs presentat pel senyor Ricardo Pellicer
Cano respecte de l’expedient sancionador 5/11 obert per aquest ajuntament a la
Comunitat de Propietaris,
Tenint en compte que per part del Jutjat, en execució de sentència es demana que
l’Ajuntament realitzi actuacions per tal de protegir el medi ambient sonor.
Havent-se redactat, en aquest sentit, una ordenança reguladora del soroll provinent de
les piscines d’ús privat, la qual s’ha adaptat al mapa sonomètric que s’està redactant
en l’actualitat a la vila.
Vist que en data 11/05/2015 l’Alcaldia, tenint en compte la normativa legal d’aplicació i
l’assessorament dels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, amb l’assistència de la
Junta de Govern Local, va aprovar provisionalment i en compliment de la sentència
47/14, l’Ordenança reguladora del Soroll provinent de les piscines d’ús privat del
municipi d’Arenys de Munt, així com que aquesta aprovació fos ratificada pel Ple en la
primera sessió que aquest celebrés.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Ratificar l’aprovació provisional de l’Ordenança reguladora del Soroll provinent
de les piscines d’ús privat del municipi d’Arenys de Munt.
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.
Tercer:- Notificar aquesta resolució al Jutjat Contenciós administratiu núm. 6 de
Barcelona.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que no estan d’acord amb aquest
punt i en lloc de triar la via de l’educació, s’aplica la via de la sanció; diu que ara
disposem d’una ordenança i es poden fer medicions sonomètriques pels tècnics, ja
que era un problema que mesuressin els policies i en alguns municipis han impugnat
_____

aquestes medicions; considera que en aquest tema s’ha d’aplicar el sentit comú, no el
dret sancionador i no poden estar-hi d’acord.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Aquesta proposta es
va aprovar provisionalment en Junta de Govern de l’onze de maig de 2015 en
compliment a la sentència 47/14 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 6 de
Barcelona. Sentència derivada d’una denúncia d’un veí d’Arenys de Munt contra una
Comunitat de propietaris, per les continuades molèsties produïdes per l'excessiu soroll
que ocasionava la piscina privada d’aquesta comunitat.
En el preàmbul d’aquesta ordenança reguladora de soroll, queda constatat que és un
tema de preocupació que afecta tant a l’Administració com a la totalitat dels ciutadans.
Estem d’acord que és necessari tenir mesures per poder aplicar en el cas que
comportaments individuals arribin a pertorbar la convivència i la relació amb el veïnat,
però sense aplicar procediments massa estrictes que puguin arribar a cohibir la
llibertat individual de les persones.
Segons diu l’article 8 de l’ordenança reguladora de soroll provinent de piscines d’ús
privat, el nivell màxim de soroll admissible serà de 60db (A) en horari diürn i 50 db (A)
en horari nocturn.
Considerem que el nivell màxim admissible hauria de ser inferior als 60db que diu
l’ordenança, ja que es considera perillós per a l’oïda humana sobrepassar el 55 db.
També trobem massa restrictiu l’article 13.1 d’aquesta ordenança que diu que es
prohibeix cantar o cridar a qualsevol hora del dia o de la nit. Perquè al final no
deixarem ni que els nens puguin gaudir de la seva piscina privada.
En aquesta proposta votarem a favor, però amb dubtes fins que veiem quins resultats
té a la pràctica.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Agraïm l’exposició
del Sr. Campasol perquè la nostra va en mateixa línia. Ja entenem que la proposta
prové d’una sentència; però compte. En aquest punt ens abstindrem perquè la nostra
abstenció vol ser l’expressió de la idea que els problemes de civisme no s’han de
resoldre a cop d’ordenança, o al menys no només, i que el major esforç s’ha de posar
en el foment de la convivència, cosa que no per complicada s’ha de deixar d’afrontar.
Per exemple, que la llarga exposició que ha fet anteriorment el Sr. Ximenis sobre el
mal que poden ocasionar els sorolls, ens serveixi per començar a prendre aquesta
consciència.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord amb la proposta i en
els tres punts que recull i que hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que s’està complint una sentència judicial, els límits de decibels a
cada zona del poble s’han fixat amb criteris tècnics, la professionalitat de la policia i els
tècnics no es qüestiona; al llarg de l’estiu es fan moltes medicions en molts indrets del
poble, a més, a vegades, s’acompanyen d’actuacions de serveis socials, i ara, si
aquesta ordenança surt aprovada, hi haurà un termini de 30 dies per a què els
interessats presentin millores al text; finalment aclareix que, sense la sentència, el
govern no hagués tirat endavant, tal i com està, aquesta ordenança.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Ramon Planas i Freixas, En
Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC,
PSC, PP i grup mixt; una abstenció de la regidora Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, del grup CUP; i tres vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i
Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Marc Tarrés i Cruanyes, del grup CIU.

_____

7. PROPOSTA D’APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO
4/2015.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que potser s’han deixat l’aire
condicionat de la sala Can Borrell en la modificació; a continuació diu que al llarg de
l’any hi ha dues modificacions que no són purament tècniques, ja que hi ha necessitats
o temes sobrevinguts.
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que ja ha transcorregut el primer semestre de l’any i que es fa necessari modificar
el pressupost municipal per tal de donar cabuda a necessitats detectades i
mancances, considerant-se convenient dur a terme una modificació de crèdits a
aprovar pel Ple per tal de realitzar els ajustos que s’estimen oportuns.
Vistes les propostes realitzades per algunes regidories i atès que la modificació
proposada es pot finançar amb la baixa en altres aplicacions en les que s’ha
comprovat l’existència de crèdit sobrant; i vist que aquesta modificació es considera
inajornable per tal de que sigui operativa l’abans possible, per tal de poder prosseguir
amb les actuacions previstes i poder seguir amb l’execució del pressupost previst
inicialment.
Vista la proposta del Regidor d’Economia de data 16 de juliol i la Memòria d’Alcaldia
de la mateixa data que acompanya i justifica l’expedient, i vist l’Informe 44/15 emès per
la Intervenció municipal. I vist també el que disposen els articles 177 i ss. del TRHL
(aprovat per RDLeg. 2/2004), i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les
Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 4/15, per un import total de
138.359,91 euros, segons el següent detall:
AUGM ENT

FINANÇAM ENT

SUPLEM ENT DE CREDIT:
corrent:

_____

120

221

16000

SEGURETAT SOCIAL.

121

150

22706

CONTRACTACIÓ ASSESORAMENT I TREBALLS TÈCNICS

2.234,93

121

165

22100

ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC

230

430

22706

PROJECTES DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL

230

241

22706

CONTRACTACIÓ SERVEIS PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

420

338

22699

ALTRES FESTES

2.100,00

430

920

21200

MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

2.000,00

430

163

21400

MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA BRIGADA

3.000,00

430

920

21200

MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

6.000,00

430

165

21000

MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

8.000,00

520

231

22606

ACTIVITATS D'INTEGRACIÓ DE COL.LECTIUS AMB RISC SOCIAL

1.899,10

620

342

21200

MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

1.400,00

620

342

21200

MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

5.000,00

730

491

22706

CONTRACTACIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ

2.000,00

820

323

21200

MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS

6.000,00

730
491
capital:

47000

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'EMISSORA MUNICIPAL

1.220,00

121

920

62600

MATERIAL INFORMATIC INVENTARIABLE

1.500,00

631

933

63201

MILLORES A L'EDIFICI DE L'ESPLAI DE JUBILATS (IFS)

1.553,68

(a, b, c)

720

011

91303

PRÉSTEC BBVA 0182-6035-02109047-04

2.625,02

(d)

3.000,00
11.000,00
8.000,00
10.000,00

AUGM ENT

FINANÇAM ENT

FONT DE FINANÇAM ENT:
Baixa:
corrent:
720

011

35200

INTERESSOS DE DEMORA

121

932

22708

SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT

6.000,00

730
929
capital:

50000

FONS DE CONTINGENCIA DE LA LLEI ORGANICA 2/2012

220

1532

60101

URBANITZACIÓ ENTORN DEL PAVELLÓ

51,95

(a)

321

150

62704

REDACCIÓ DE PLANS I PROJECTES

90,76

(b)

320

130

62400

MILLORES AL VEHICLE PER LA POLICIA

1.410,97

(c)

121

161

62301

INVERSIÓ LEGALITZACIÓ DELS POUS D'AIGUA

2.625,02

(d)

66.000,00
2.354,03

78.532,73
(a)

A 48265169

B B VA -B A NC DE CREDIT LOCA L '08

(b)

G08169815

CA IXA D'ESTA LVIS DE CA TA LUNYA - P CL'05

(c)

G08169815

CA IXA D'ESTA LVIS DE CA TA LUNYA - P CL'05

(d)

SUP ERA VIT 2013

AUGM ENT

78.532,73

FINANÇAM ENT

CREDIT EXTRAORDINARI:
corrent:
120

920

11000

RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL

3.211,00

120

912

10000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN

9.520,00

120

323

12006

TRIENNIS - EDUCACIÓ-

4.239,41

140

1623

46600

APORTACIÓ ASSOCIACIO MUNICIPIS CATALANS PER RECOLLIDA SELECTIVA PAP

630

311

22702

ASSISTENCIA SANITARIA I SERVEIS DE SUPORT

5.000,00

830
334
capital:

48001

CONVENI AMB CENTRE MORAL -G58176744-

6.500,00

830

334

62500

INVERSIO DE MILLORA DELS GEGANTS

3.900,00

830

3321

62500

FONS BIBLIOGRAFIC

5.000,00

631

231

62500

MOBILIARI PER L'EDIFICI DE L'ESPLAI DE JUBILATS

430

160

62300

MAQUINA RETRO I UTILLATGE PER LA BRIGADA

6.000,00
10.807,72

121
920
62601 ADQUISICIO NOU SERVIDOR
FONT DE FINANÇAM ENT:
Baixa:
corrent:
630

312

48000

APORTACIÓ ASSISTÈNCIA AMBULÀNCIES -CREU ROJA- CIF Q02866001G

50000

FONS DE CONTINGENCIA DE LA LLEI ORGANICA 2/2012

230

62500

MATERIAL INVENTARIABLE PER PROMOCIÓ TURÍSTICA

5.000,00
49.827,18
5.000,00

59.827,18
(e)

A 08000143

(e)

5.000,00

730
929
capital:
432

649,05

59.827,18

B A NCO DE SA B A DELL SA - P CL '15

RESUM de la modificació:
RESUM MODIFICACIO 4/15:

Despesa

SUPLEMENT DE CREDIT
CRÈDIT EXTRAORDINARI

Finançament

78.532,73
59.827,18

FINANÇAMENT:
Baixes

138.359,91
TOTAL

138.359,91

138.359,91

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup recorda que van votar
en contra del pressupost 2015, ara modificaran el sentit del vot ja que aquesta
modificació recull necessitats del poble i vist l’informe de la Interventora, els hi sembla
justificada; a més, podrien dir que van fer una mala previsió, però no ho faran i el seu
vot serà favorable.
_____

(e)

El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Estem davant d'una
modificació de crèdits que més enllà de realitzar alguns ajustos en les previsions
pressupostàries, també es realitzen alguns canvis importants que afectaran a la
organització del propi ajuntament.
Nosaltres hem estat analitzant la modificació que es proposa i hi veiem algunes
modificacions que les trobem encertades i necessàries però volem destacar:
Que es modifiquen 7 aplicacions de 'manteniment', concretament de 'vehicle de la
brigada', 'dependències municipals', enllumenat públic', 'instal·lacions esportives (2)',
'dependències municipals' i 'edificis escolars'.
Es modifiquen 7 aplicacions perquè o s'ha de 'reposar el saldo negatiu', o 'per afrontar
necessitats fins a final d'any' o per 'previsió per finalitzar l'any'.
Nosaltres entenem que aquestes modificacions posen en evidencia que el Pressupost
per aquest 2015 no es van fer les previsions de forma correcta i acurada. Entenem que
les despeses de manteniment de material o d'edificis de l'Ajuntament s'haurien hagut
d'ajustar molt millor al que haurien d'acabar sent a final del 2015. Això es pot fer amb
una bona previsió. No pot ser que a la meitat de l'exercici algunes aplicacions ja no
tinguin saldo o el tinguin negatiu perquè en mig any ja s'ha gastat tot. O s'ha gastat
massa o es va fer malament la previsió.
El mateix ha passat amb l'aplicació d''altres festes' que a meitat de l'any ja té saldo
negatiu. S'ha gastat en 'altres festes' en mig any tot el que estava previst gastar en un
any.
Un exemple que es va fer malament la previsió, o el pressupost, és que ara s'ha
d'augmentar l'aplicació de la 'Concessió de la Gestió de l'Emissora Municipal', quan el
conveni, que ja està signat de fa anys, diu que cada any s'incrementarà un %
determinat. Quan es fa el Pressupost s'ha de preveure aquest increment i no pot ser
que l'encabim en una modificació de crèdits perquè no l'hem tingut en compte en el
moment de fer el pressupost.
Veiem que es fa una subvenció nominativa al Centre Moral per 6.500 euros. Nosaltres
no estem en contra que es facin subvencions directes o nominatives a les entitats del
poble, però el que sí pensem és que les condicions han de ser clares, transparents i
iguals per a tothom. I en aquest sentit, nosaltres, durant la campanya electoral i en el
nostre programa, portàvem la proposta de poder donar subvencions directes a
aquelles entitats del poble que realitzessin activitats que fossin pel gaudi universal i
gratuït (o sigui: obertes a tothom i que no s'hagi de pagar) i que la gestió de l'activitat
fos clara, transparent, també oberta a tothom i amb decisions col·lectives, comunitàries
o assembleàries. Entenem que seria important marcar uns paràmetres per les
subvencions directes que fossin coneguts per totes les entitats d'Arenys de Munt i que
aquelles que ho decidissin es poguessin acollir.
Per altra banda, en aquesta modificació de crèdits ens trobem unes aplicacions noves
que fan referència a un sou d'un càrrec electe, amb dedicació del 85%, i al sou d'un
càrrec eventual, amb dedicació del 40% i la seva corresponent aplicació a la seguretat
social. En total gairebé 15.000 euros per 4 mesos.
Entenem que estem davant la perspectiva d'un nou govern sortit de les darreres
eleccions municipals i com a nou govern ha de poder introduir els canvis necessaris
per poder aplicar aquest resultat electoral. Però aquests canvis no han d'estar renyits
amb la lògica i la coherència.
Segons se'ns va dir en el Consell d'Economia, aquest càrrec electe amb dedicació del
85% serà el Sr. Josep Sánchez, que actuarà com un gerent. El Sr. Sanchez pertany a
ERC i durant la campanya electoral, fa tot just dos mesos, ERC mai va dir que posaria
un càrrec electe amb dedicació, sinó tot el contrari, van dir que no el posarien. A més,
sempre han tingut una aversió especial als gerents. Nosaltres no tenim cap problema
amb que l'ajuntament tingui un gerent, sempre i quan sigui un càrrec tècnic i no un
càrrec polític. Un gerent tècnic pot anar molt bé per resoldre problemes que només es
poden resoldre des d'un coneixement dels conceptes administratius d'un ajuntament,
adquirits per formació i experiència dins de l'administració pública. Un gerent polític no
té aquest coneixements. A més, a un gerent tècnic se li pot demanar i exigir uns
resultats concrets. A un gerent polític no.
_____

I en el cas d'un càrrec polític, si es vol que sigui un càrrec polític el que tingui
dedicació, aquest hauria de ser l'Alcalde.
Per tant, estem davant de dos models diferents de gestió de l'administració pública.
Vostès tenen el seu, cap problema, de ben segur que per vostès té molts beneficis
aquest model que proposen.
També ens trobem amb la creació del càrrec eventual, el que vostès anomenen
'comissionat'. Potser aquest càrrec és necessari, però potser hauria estat important
detallar les seves funcions, amb quins criteris actuarà i en quines àrees es
desenvoluparà, perquè, potser, ens estem trobant que s'estan solapant funcions amb
algun regidor. Potser no, no ho sabem no s'ha donat informació sobre aquesta figura. I
això va molt més enllà de la persona que acabi ocupant aquesta figura del
'comissionat', que igual ho fa perfectament bé. Però, ¿cal crear aquesta figura quan hi
ha regidors que ho podrien fer? De fet, també ho podria fer algun regidor de l'oposició
sense entrar al govern. No hem d'anar gaire lluny, a Arenys de Mar ho van fer fa 4
anys.
Nosaltres, per tot plegat, votarem en contra d'aquest modificació de crèdit. Perquè hi
ha la creació d'aplicacions que no les veiem clares i hi ha dotació d'aplicacions que
vénen del pressupost que evidencien que o s'ha gastat massa o no es va fer bé la
previsió en el seu moment.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del CIU, diu que s’abstindran ja que hi ha punts en
què estan a favor i altres estan en contra, a més troben a faltar aplicacions, com la
necessària per a fer un pla estratègic, o un estudi del parc de vehicles, ja que tenim i
que han de passar la ITV constantment; a més, també manquen les inversions a fer al
Torrent den Puig, en el que manca pàrquing i insisteix que votaran abstenció.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Volem fer unes
consideracions prèvies:
Les modificacions que es porten a Ple en aquest punt són molt diverses, abasten
temes molt diferents en quant a objecte i, al nostre entendre, importància. Això fa que
ens veiem obligats a decidir si aquelles que considerem més importants ho són prou
com per acceptar que s’aprovin d’altres.
Per altra banda, també entenem que dotar de crèdit un aplicació del pressupost no
necessàriament vol dir que aquell objectiu es formalitzi i es dugui a terme; en principi
aquest només és un pas previ per poder comença a parlar, ja sigui de contractes, de
subvencions o d’ampliacions de personal.
I tampoc oblidem que aquí al Ple només es porten a decidir unes quantes de les
modificacions possibles, d’altres s’aproven per decret d’alcaldia, de la mateixa manera
que només es porten uns quants del contractes i algunes de les subvencions, perquè
d’altres s’aproven per Junta de Govern.
Tenint en compte tot això, ja avancem que ens abstindrem en aquest punt perquè no
volem impedir la realització, per exemple,
- d’activitats d’integració de col·lectius amb risc social
- garantir el manteniment de l’enllumenat públic fins a final d’any
- l’ampliació del fons bibliogràfic
- el projecte de reforma de l’esplai de jubilats
- la pintura de les escoles
- o l’arranjament dels vestidors del camp de futbol
Però tampoc estem d’acord en d’altres que passo a argumentar:
Sobre les subvencions nominatives, es preveu un de 6.500€ per al Centre Moral. Bé,
aquí creiem necessari obrir el debat en dos aspectes:
- la conveniència o no d’atorgar subvencions nominatives
- i, en cas que es donin, sobre les garanties de què no s’estan restringint en cap cas: la
concurrència en condicions d’igualtat d’oportunitat en els ajuts i l’interès públic des de
la pluralitat de posicionaments polítics.

_____

A la CUP no ens agraden les subvencions nominatives pel component subjectiu i
discrecional que tenen, que s’apropen massa al perill d’excloure la diversitat i la
publicitat de les ofertes, així com l’accés en condicions iguals.
A més, la concessió de subvencions sense concurrència pública no pot excloure l’ajut i
les actuacions a favor del foment de la participació, l’associacionisme i les propostes
d’interès públic d’aquelles entitats que per la seva situació no poden competir amb
altres que tinguin major recorregut. No volem fomentar dues velocitats entre el nostre
teixit associatiu.
Per tal que ho puguem valorar aquí i ara en el Ple i puguem tenir clares quines són les
garanties d’interès públic, publicitat, participació i la igualtat de condicions d’accés, no
és suficient fer una proposta econòmica i donar un titular (per bé que entenem que és
una tràmit tècnic que no significa que s’hagi contret l’obligació). Cal posar sobre la
taula els arguments i el termes en què s’està plantejant, permetent que en el debat hi
estiguin representades les opcions de totes les ciutadanes. No oblidem que estem
parlant d’atorgar uns recursos que són de totes.
Per això demanem que en el moment que s’abordin els detalls del conveni per aquesta
i per tota la resta de subvencions nominatives que puguin venir, s’informi en tot
moment i es permeti el màxim de participació i decisió de tots els representants polítics
amb l’objectiu d’oferir la màxima transparència, igualtat i interès púbic.
Respecte al nostre parer sobre les modificacions relatives la capítol de personal, com
que es tractarà més específicament en el següent punt, em reservo el comentari per
tractar-lo llavors.”
El regidor Sr. Sánchez diu que parlarà de la dedicació parcial en el punt següent, però
que hi ha accidents que no es poden preveure, que es troben esquerdes en un
equipament o et fan malament el parquet, no es mala previsió, sinó que hi ha coses
que passen, a més el pressupost dóna pel que dóna. En total es parlava de mig milió
d’euros i no s’ha pogut dotar tot, i al començament del pressupost, les peticions són
estratosfèriques, però com en una família, ens hem d’ajustar al que tenim i ara,
afortunadament tenim el fons de contingència i no ha calgut tocar el romanent de
tresoreria. Comparteix amb la regidora de la CUP com s’ha de donar la subvenció
nominativa i les seves condicions, ara, de moment, no hi ha més que converses amb
el Centre Moral, però en la tramitació del conveni, podran participar-hi tots. Comparteix
amb CIU reflexions sobre els vehicles i s’està mirant de fer rèntings per a canviar-los
de cara al 2016, però ara calen aquests diners. Tindran en compte les altres propostes
que ha fent. Diu que va explicar la modificació en un Consell d’Economia per primera
vegada i de cara al futur els convida a fer propostes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups ERC, PSC i PP; quatre abstencions dels regidors, En Lluis Campasol i
Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Fuensanta
María Ballester i Jiménez, dels grups CIU i CUP; i dos vots en contra, dels regidors En
Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, del grup mixt.

8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOST 2015.

DE LES

BASES

D’EXECUCIÓ

DEL

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que aquest punt, a banda de la
dedicació parcial del tinent d’alcalde, també hi ha modificacions envers la resta de
grups de l’Ajuntament: veuen que qui més baixa el sou, guanya més vots, però ells no
estan per aquest populisme, el treball s’ha de dignificar; recorda que al seu moment, al
2013 va estar en contra dels 69.000 euros del gerent i li semblava una exageració;
però ell no pot cobrar això, però sí per la responsabilitat que exerceix, que és molt
elevada. Quan van entrar al Govern, es van comprometre a estar un regidor un dia
_____

cada un a l’Ajuntament i va donar resultat, però això no serveix per tirar endavant
l’estratègia de govern, que aglutini la tasca de tot i que no quedin encallats i es
coordinin les regidories; és cert que ho pot fer l’Alcalde, però en aquest cas no és
possible, i ho farà ell. Comenta que ell penca moltíssim i li agradaria que el valoressin
per la feina feta i que s’ha de tenir visió estratègica i recorda que sobre la gerència, al
seu moment, ell va dir que no hi estava en contra, però que ho podien fer els polítics
del govern, a banda dels coneixements tècnics. Pensa que no ha de ser dedicació
exclusiva perquè no pot desconnectar de la seva feina, i que farà les hores que faci
falta. A més, recorda que s’ha volgut dignificar la posició de tots els regidors de
l’Ajuntament, han vist les meritacions de tots i han decidir ajustar-les tenint en compte
la feina que fa cada regidor.
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa.
“Vist que el passat 3 de juliol es va constituir el nou Ajuntament i que es considera
oportú modificar l’apartat 3. a) i b) de l’article 38 de les Bases d’Execució del
Pressupost vigent (BEP) per tal d’introduir un canvi en els imports màxims anuals que
poden percebre els càrrecs electes en concepte d’indemnització per la seva
assistència a òrgans col·legiats.
Que la conveniència de modificar els imports màxims deriva de l’observança dels
quins han estat els imports meritats per assistència a òrgans col·legiats per parts de
tots els càrrecs electes de la Corporació durant l’exercici 2014 i anteriors, havent-se
observat que els límits actuals estan molt per sota de les dietes meritades i que
l’import meritat és superior en funció del grau de responsabilitat assignat als membres
(tinències d’alcaldia, portaveus de grup...). La finalitat és, doncs, fixar uns topalls que
no discriminin les dietes meritades per aquells que assumeixen majors responsabilitats
i deures d’assistència a òrgans col·legiats.
Vist també que un cop establert el nou cartipàs municipal, s’ha estimat convenient una
dedicació parcial per al càrrec de 1r tinent d’alcalde, amb la finalitat de millorar la
gestió diària de l’ajuntament, la coordinació de l’organització i el poder vetllar pel
compliment del PAM.
D’acord amb el que assenyala l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’article 166.1
del Decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i l’article 13.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
Essent les BEP un document que acompanya al Pressupost General de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt per al 2015, pel que per a la seva aprovació i modificació resulta
d’aplicació el que disposa l’art. 169 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL).
Per l’exposat, i vist l’informe 41/15 emès per la Intervenció municipal, la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la modificació de l’apartat 3, subapartats a) i b), de l’article 38 de les
Bases d’execució del Pressupost aprovat per a l’exercici de 2.015, segons el següent
detall:
-

En el subapartat a) es modifica la dieta assignada per assistència al Ple, que passa
a ser de 250,00 €.

-

El subapartat b) es modifica quedant redactat com segueix:
“s’estableixen els següents imports màxims anuals a percebre pels membres de la
Corporació:

_____




Alcalde/essa: En cap cas podrà superar el límit de 16.200,00 euros anuals.
2n Tinent d’Acalde: En cap cas podrà superar el límit de 13.800,00 euros
anuals.
 Regidors/es de Govern: En cap cas es podrà superar el límit de 12.300,00
euros anuals.
 Regidors/es portaveus: En cap cas es podrà superar el límit de 6.000,00
euros anuals.
 Resta de regidors/es: En cap cas es podrà superar el límit de 4.200,00 euros
anuals.
En cas de què conflueixin en un mateix membre de la Corporació més d’una
situació de les anteriorment identificades, percebrà l’import més alt que li pugui
correspondre.“
Segon.- Aprovar la inclusió d’un nou apartat 7 en l’article 38 de les Bases d’execució
del Pressupost, per a l’establiment del règim de dedicació parcial del càrrec de 1r
Tinent d’alcalde, segons el següent detall:
“S’estableix el règim de dedicació parcial del càrrec de 1r Tinent d’alcalde en un
85% de la jornada, amb dret a percebre una retribució bruta anual de 28.560,00
euros a abonar en catorze pagues. La dedicació parcial implicarà el compliment
d’un mínim de la jornada laboral de 32 hores setmanals repartides en 4 dies.
D’acord amb la normativa vigent, no podrà percebre cap altre import per
l‘assistència a òrgans col·legiats.“
Tercer.- Exposar al públic els acords anteriors a través del BOP i del Tauler d’edictes
de l’ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer reclamacions.
Quart.- Que l’acord es consideri definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposa l’article 169 del TRHL.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, demana coherència i sentit comú, i si
abans han votat abstenció, ara també ho faran, a més, en el seu grup, estaven a favor
de la figura de l’Alcalde amb dedicació exclusiva, però en aquest cas, és el regidor,
recorda que ERC no volia dedicacions exclusives de polítics, i ara fan un 85% i diu que
el Sr. Sánchez va reconèixer en el Consell que és una figura gerencial i vol saber per
què han canviat d’opinió apropant-se a les postures del seu grup.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Reprenem les
observacions que hem fet en l’anterior punt sobre les modificacions de pressupost.
Aquí volem debatre la justificació d’aquests augments de les retribucions.
Entenem que es volen ajustar a una gran quantitat de treball i dedicació de les
regidores apropant-se a percepcions similars a les del mercat de treball. Però és que
ni la situació actual del mercat de treball, injusta, ni la situació del pressupost
municipal, encara amb moltes mancances, permeten l’augment sense entrar a fons en
les raons, l’anàlisi sobre el repartiment de feines i l’autèntic motiu que ha de moure la
dedicació de les regidores a l’ajuntament.
El temps que els càrrecs electes emprem en l’ajuntament ha de partir d’un compromís
vocacional que no s’ha d’oblidar en cap moment al llarg del mandat. Aquelles que hem
decidit, i se’ns ha permès, representar les nostres veïnes en el govern del poble tenim
la responsabilitat de desenvolupar la feina només perquè hem de complir amb aquest
compromís.
La primera de les responsabilitats és ser el màxim d’eficients en les tasques
encomanades i això no sempre vol dir dedicar més temps sinó distribuir millor les
tasques, adequar l’organització i repartir la participació.
Cada euro del pressupost de l’ajuntament ha d’estar exclusivament dedicat a l’interès
públic i sense dubte avui a Arenys de Munt hi ha molts legítims interessos socials pels
que cal més i millor inversió. El treball de les regidores ha de ser la inversió en
_____

espècies en aquest objectiu i els diners que es destinin a compensar la seva dedicació
sempre ha de resultar positiu per aquest propòsit.
Per últim, i no menys important, per aquelles persones que estiguin pensant com de
populistes són aquestes raons, preguntem-nos si les condicions laborals i salarials de
les nostres veïnes han millorat, si la seva situació econòmica és avui més justa que fa
1 o 2 anys i si volem ser nosaltres l’excepció.
En definitiva: tot i que no es tracta d’empobrir-se per fer molta més feina, els preus per
compensar la dedicació dels càrrecs electes en les tasques per les què s’han
compromès no han d’estar mai més enllà d’aquest límits: els de la responsabilitat,
l’eficiència i la solidaritat i en base a això s’han d’ajustar.
Per això creiem que no es poden augmentar si al mateix temps no s’augmenta:
- El pressupost destinat als serveis de les persones que fa tant temps que vivim les
conseqüències de la crisi.
- La inversió en aquelles actuacions que siguin una legítima reivindicació continuada
dels nostres veïns i veïnes.
- L’eficiència de les hores de dedicació i treball de totes i cadascuna de les persones
que ens hi dediquem des de l’ajuntament, cosa que no vol dir necessàriament més
hores sinó millor temps i millors condicions.
- El compromís i la responsabilitat, sempre.
La nostra proposta concreta és:
- No incrementar les dietes per assistència al Ple.
- No diferenciar els preus segons s’estigui al govern o l’oposició sinó segons la
dedicació real.
- En la mateixa línia, es compensa per assistència a les comissions; però no és
necessari limitar-les, si una regidora ha d'anar a 10 i una altra a 5, que es compensi
per cadascuna sense límit preestablert a la seva participació.
- En aquest context, sol·licitem conèixer el registre d'interessos i d'incompatibilitats de
cada regidora i que les percepcions i la dedicació siguin públiques.
Per tot això hi votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que volen fer un incís sobre la
dignificació de la política, sempre han pensat que l’alcalde és alcalde les 24 hores del
dia i els regidors de govern han de dedicar el temps que necessitin. Sobre la proposta
presentada, ell ha demanat l’augment de la consignació per l’assistència als Plens, tot i
no necessitar-ho ja que sobren, que els regidors passen moltes hores treballant per la
corporació i estan d’acord en què les dietes siguin dignes.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Se'ns presenta aquesta
modificació de les bases d'execució del Pressupost basada en dues d'actuació.
Una d'increment de la dieta per assistència a Ple, en què es passa de 175€ per Ple a
250€, i d'increment dels topalls màxims que cobraran els regidors.
I l'altra per aprovar la dedicació parcial del primer tinent d'alcalde d'un 85% de jornada,
o sigui 32 hores a la setmana repartides en 4 dies, amb una retribució bruta de
28.560€ l'any.
Trobem que hi ha moltes coses a dir de l'increment dels topalls màxims que cobraran
els regidors.
L'alcalde passa de cobrar 14.262,72€ anuals a cobrar 16.200€, amb un increment del
14%.
El segon tinent d'alcalde, que no el primer que tindrà dedicació parcial, passa de
cobrar 10.000€ anuals a cobrar 13.800€, amb un increment del 38%.
Els regidors de govern passen de cobrar 10.000€ anuals a cobrar 12.300€, amb un
increment del 23%. Fins al 2013, fa dos anys, els regidors de govern cobraven
7.040,64€. Amb dos anys gairebé s'ha doblat aquest import.
Es crea la figura nova dels regidors portaveus que passen de cobrar 2.865,24€ anuals
a cobrar 6.000€, amb un increment del 109%. I dono la xifra de 2.865,24€ perquè els
portaveus dels grups que estigui al govern ja cobraran com a mínim 12.300€ i com que
les bases diuen que només es pot cobrar la xifra més alta, doncs aquests 6.000€
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només seran pels regidors/portaveus de l'oposició. Que ara en tindrem 4. Dels 7
regidors de l'oposició 4 seran portaveus.
I els regidors de l'oposició passen de cobrar 2.865,24€ anuals a cobrar 4.200€, amb un
increment del 46%.
Els increments més importants els tenen els regidors de l'oposició amb un increment
del 109% i del 46%. És cert que venien de les xifres més baixes, però no ens
enlluernem: els regidors del govern tenen els increments absoluts més alts, 3.800€
més o 2.300€ més. Els regidors de l'oposició només tenen un increment de 1334,76€
més a l'any. Excepte els portaveus que tenen un increment de 3.134,76€ més, que ja
hem dit que són 4 dels 7 regidors de l'oposició.
Tot això fa que passem dels 100.988,92€ anuals de despeses pels regidors que acaba
pagant tot el poble i que s'estava pagant fins ara a 127.860€ que cobraran a partir
d'ara, amb un increment del 26,60%.
Amb un moment en què encara hi ha crisi, en què hi ha moltes persones a l'atur amb
subsidis minsos, aquells que en tenen, o aquelles persones que tenen la sort de
treballar que ho fan, molts, amb un sous inferiors als 900€ al mes amb dedicació total i,
a més, amb uns increments de salari nuls, quan no han anat a la baixa, no ens sembla
el més pertinent realitzar aquests increments per als regidors tant desproporcionats al
que està succeint a la vida real. Més quan se suposa que els regidors s'hi han posat
de forma voluntària i vocacional per treballar desinteressadament pel poble. Això no
vol dir que no hagin de cobrar alguna cosa per la dedicació obligatòria que han de tenir
una vegada són regidors, però aquests increments els trobem excessius.
Que s'han de fer increments? Potser sí, no ho discutirem perquè feia anys que els
imports estaven estancats, menys l'increment de l'any 2013. Però tant?
Se'ns ha dit que aquests increments als regidors s'apliquen per ajustar-se al que
realment s'està meritant. O no. Perquè s'ha incrementat l'assistència a Plens, per tant,
encara es meritarà més.
Pel que fa al càrrec electe amb dedicació parcial del 85%, amb una retribució bruta
anual de 28.560€, pot semblar una retribució justa, tot i que si l'ajustem al 100% de la
jornada vindria a ser de 33.600€ anuals. Són molts diners pels mateixos motius de la
crisi i que ja he dit abans. Tot i que té raó el Sr. Sánchez quan diu que és la xifra més
baixa que ha cobrat un regidor amb dedicació a l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Nosaltres entenem que, en aquest context social de tanta precarietat, un sou just,
ajustat i màxim, amb dedicació total, seria de 27.241,20€ anuals, que equival a 3
vegades el SMI. I per un 85% de jornada seria de 23.155,02€. Això és el que nosaltres
portàvem en el programa en el cas que algun dels nostres regidors, fins i tot l'alcalde,
haguessin hagut de fer dedicació a l'Ajuntament.
Per altra banda, que en la mateixa proposta vingui l'increment del que cobraran els
regidors, especialment els portaveus de l'oposició, i el que cobrarà el primer tinent
d'alcalde per una dedicació parcial sembla voler condicionar una cosa a l'altra, quan
pensem que són coses diferents.
Nosaltres trobem excessiu aquest increment, pensem que es podia haver fet d'una
forma diferent, és per aquest motiu que votarem en contra.”
El regidor Sr. Sánchez diu que hi ha una frase d’Aristòtil que diu que les tres formes
pitjors de governs són: la tirania, l’oligarquia i la demagògia, però la tercera és la més
suportable; diu que està d’acord amb alguna cosa del que ha dit la regidora de la CUP,
però que ells s’han deixat la pell en els dos últims anys, i pregunta que si has de deixar
la teva feina per atendre la tasca política, què ha de fer? Vot de pobresa? Diu que és
autònom i li costa molt deixar de fer la seva feina per gestionar problemes existents i
s’ha de fer una tasca de coordinació i la proposta és una proposta responsable i mai
han estat en contra de la dedicació parcial i la que es proposa ho és, perquè vol tornar
a la seva feina quan acabi la política, s’alegra de la postura de CIU i agraeix el vot,
també diu a la representant de la CUP que agraeix les seves reflexions i li recorda que
l’Ajuntament no ha deixat d’augmentar la despesa social.
El regidor Sr. Planas diu que quan parla de dignificació de la figura pública, veu que
aquí hi ha molta gent que és autònom o que té feines exigents i que les ha de deixar
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per la política i això s’ha de dignificar, diu que es tracta de treballar pel poble i que ell,
en un moment, va fer una prospecció per un tema d’aigües pluvials amb 4 empreses i
li va costar moltíssim, i els números no li surten. En la figura política s’entra en una
guerra, i a vegades li diuen que no fa suficient, malgrat estar sacrificant hores de la
vida personal. Recorda que la seva proposta és posar que les dietes s’abonin segons
la mitjana de Catalunya, malgrat que ells no ho necessiten perquè doblen els topalls,
però considera que la resta de companys de consistori han de cobrar adequadament,
per a què el polític tingui recursos per poder fer conèixer l’Ajuntament (com un privat
necessitaria injecció de diners per promocionar la seva empresa). És pot discutir si és
poc o molt, però no la dignificació de la política.
La regidora Sra. Ballester diu textualment: “M’alegra que el Sr. Sánchez hagi portat al
Sr. Aristòtil a aquest Ple, potser podria ser el nostre 14è regidor.
A mi, d’Aristòtil, la que m’agrada molt és una idea en la què hi té un interessantíssim i
prolífic treball, la idea de “Justa Mesura”. Justa mesura… I com que les mesures són
termes referencials i relatius, pensem en relació a què volem fixar les nostres
retribucions. Nosaltres creiem que la referència ha de ser el conjunt de la nostra
malauradament perjudicada societat.
I amb aquesta idea crec que resumeixo el que pretenia transmetre anteriorment.”
El regidor Sr. Tarres, del grup CIU, diu que el regidor Sr. Sánchez ha dit que poden ser
40 o 50 hores i això no és una dedicació parcial; pregunta el perquè no es va fer la
regularització la passada legislatura i, en el cas que es vulgui fer dedicació real, per
què no es treuen els topalls?
El Sr. Alcalde diu que s’ha fet una excepció deixant intervenir al Sr. Tarrés i que en el
funcionament del Ple, qui comença un punt el finalitza.
El regidor Sr. Sánchez respon a les intervencions del grups dient: per què dedicació
parcial? Perquè si posa total, com podria anar a la seva empresa en algun oment?
Una altra cosa és que vulgui regalar hores, però així té marge de maniobra i tothom
coneixerà les hores dedicades perquè fitxarà com la resta de treballadors.
Per què no es treu el topall? Perquè tots cobrarien molt més ja que les hores de
dedicació són moltes, per això s’ha corregit l’assistència al Ple.
Respecte al per què ara? Perquè coneix la dedicació de tots i el més just seria pagar a
tots la seguretat social, però com no pot ser a tots, es comença per ell i això ja es va
avançar en la legislatura anterior.
El Sr. Alcalde diu que les intervencions han estat assenyades i sense populisme, el
també parlarà de filosofia i, en concret, de posar en valor al feina, que no està bé la
política low cost i que no hi ha normativa sobre com es cobra i cada poble ho fa com
pot. Ara mateix parlem de percentatge de dedicació i el valor que té i cadascú li dóna
el que considera, però quan un grup és capaç de tirar endavant les infraestructures,
rebaixar el deute, i fer que el poble millori, del que es tracta és de posar en valor
l’actuació dels regidors que ho han fet i, avença que, en el futur, tiraran endavant el Pla
de govern, que això no ho ha dit el regidor, i que primer hauran de passar-ho pel
Consell del Poble. Tot això és un compromís públic amb la ciutadania, que ho vetllarà
el regidor Sr. Sánchez.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups ERC, PSC i PP; tres abstencions dels regidors, En Lluis Campasol i
Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Marc Tarrés i Cruanyes del grup CIU; i tres
vots en contra, dels regidors Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep Manel
“Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, del grup CUP i del grup mixt.
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9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA AL CENTRE
D’ESPORTS ARENYS DE MUNT, SECCIÓ HOQUEI PATINS.
La regidora delegada d’Esports, la Sra. de la Iglesia, diu que som un poble petit, però
amb un gran nivell esportiu, amb persones i equips que han guanyat des de l’IRON
MAN, a medalles a l’Estat espanyol, campions d’Europa... i això va fer que l’any passat
es possés una partida per fer una subvenció directa a aquelles entitats que fessin
alguna cosa extraordinària i el club d’Hoquei va guanyar la Copa de la Princesa amb
les despeses que va comportar de viatge i és per això que ara proposa fer aquesta
subvenció. També vol fer una reflexió sobre els comentaris a les xarxes socials, ja que
si el que volem és que el poble tiri amunt, hem de deixar de banda determinats
comentaris i ajudar a qui ho necessiti, també recorda que s’han donat ajudes de
moltes maneres, a molts clubs per a no perdre el nivell esportiu del municipi i això s’ha
de pensar abans de fer twuits que busquen polèmica. A continuació llegeix la proposta
de la Comissió Informativa següent:
“Vist que l’equip d’hoquei sènior masculí del Centre d’Esports Arenys de Munt en data
15 de febrer de 2015 va guanyar la Copa de la Princesa a Grado (Astúries) i aquest
club ha presentat amb registre d’entrada número 774/2015, de data 26/02/2015, una
petició de 1.925,00 euros per poder fer front als costos del desplaçament de l’equip
que ha hagut d’afrontar.
Considerant que els fets exposats anteriorment van ser una excel·lent oportunitat per
projectar el nom d’Arenys de Munt arreu de l’Estat.
Considerant que el benefici que s’aporta amb aquesta projecció va més enllà de
l’àmbit esportiu, ja que el municipi se’n pot beneficiar també a nivell econòmic, turístic,
social i cultural i, apreciant l’esforç realitzat pels esportistes, tècnics i directius del
Centre d’esports Arenys de Munt per assolir una fita novament històrica.
Havent-se valorat la llarga trajectòria del Centre d’Esports d’Arenys de Munt envers la
promoció i difusió dels valors que comporten la pràctica de l’esport, i especialment els
relacionats amb l’hoquei a l’àmbit local.
Atès que es poden concedir subvencions de manera directa, segons determina la Llei
38/2003, General de Subvencions en l’art, 22.2 c) quan s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la
convocatòria pública, com és el present cas.
Atès que segons l’art. 65.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei General de Subvencions, donat que aquesta subvenció no figura al
pressupost de l’Ajuntament, l’acte de la concessió té el caràcter de bases reguladores
de la mateixa als efectes del que disposa la Llei General de Subvencions i la
competència d’aprovació de les bases és del Ple de l’Ajuntament.
Vista la proposta de la regidoria d’Esports de data 17/07/15 i els informes/fiscalització
favorables, i considerant justificada l’excepcionalitat de l’esdeveniment.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir una subvenció directa al Centre d’Esports Arenys de Munt, amb NIF
G-59147702, per un import de 1.925,00 euros, per cobrir les despeses del
desplaçament de la secció sènior masculina d’Hoquei sobre patins del Centre
d’Esports d’Arenys de Munt a Grado (Astúries), per a la disputa de la Copa de la
Princesa, donada l’excepcionalitat d’aquest esdeveniment.
Segon.- Autoritzar i comprometre una despesa de 1.925,00 euros amb a càrrec a
l’aplicació 620.341.48001 del pressupost municipal 2015.
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Tercer.- Aprovar la minuta del conveni que obra a l’expedient i facultar el senyor
Alcalde per a la seva signatura.
Quart.- Donar publicitat de la subvenció atorgada al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Centre d’Esports Arenys de Munt, a la
Regidoria d’Esports i a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Sobre aquesta
proposta estem d’acord, que pels mèrits esportius aconseguits per la Secció d’Hoquei
Patins d’Arenys de Munt i amb la promoció que fa del nostre municipi, se li concedeixi
la demanda econòmica de 1.925 euros per poder fer front a les despeses de
desplaçament a Grado (Astúries) per a la disputa de la Copa de la Princesa i que va
guanyar.
Considerem també, des de el nostre grup municipal, que aquesta petició s’hauria
pogut canalitzar millor per promoció econòmica, per la bona promoció que li fa al
poble.
Tot i això, no ens podem oblidar que també tenim en el municipi altres entitats
esportives i esperem que puguin rebre el mateix tracte i que quan algun altre club del
poble faci un desplaçament per promocionar Arenys de Munt, també sigui ajudat.
Parlem de la secció del futbol sala femení, del club ciclista, dels veterans de futbol i del
cub de patinatge, que han hagut d’afrontar despeses per desplaçaments i no han rebut
cap subvenció.
En nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi estan a favor i que per
coherència amb una situació similar que es va produir, votaran a favor.
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu que promocionar les entitats de
poble es bo i votaran a favor.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que gràcies per haver entès la filosofia, però diu a la
regidora Sra. Sánchez que no es poden pagar els desplaçaments, només per motius
excepcionals, i que l’ajuntament contribueix d’altres maneres.
La regidora Sra. Sánchez diu que es parla de desplaçaments excepcionals, com el
club ciclista que va anar a Feytiat.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que aquesta no és una situació excepcional, sinó que
són excursions i viatges.
El Sr. Alcalde diu que no es pot pagar aquesta subvenció per Promoció econòmica
perquè no hi havia aplicació, però que sí que la tenia Esports.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

DE

La regidora delegada participació, Sra. Castillo, diu textualment: “Com sabem l’any
passat al Ple d’abril es va aprovar una nova sistemàtica de subvencions per a les
entitats.
Es van fer de forma consensuada i participada amb les entitats.
Unes noves Bases que ens han permès:
 una reducció d’un 40% de la paperassa
 la lliure exposició i explicació pública dels projectes
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que el mínim de subvenció sigui de 100€
que només cal justificar l’import atorgat, i no pas l’import pressupostat
hem afavorit la liquiditat de les entitats facilitant la petició d’un 75% de bestreta
de la subvenció atorgada....
 i una part essencial que va ser l’augment de la dotació passant de 16.000 a
30.000€ i que seguim mantenint pel 2015.
En aquest any no hem rebut cap esmena, ni cap queixa però a nivell intern volem
introduir algunes modificacions que són majoritàriament per millorar el seu articulat,
per corregir disfuncions, però que no són canvis substancials.
Per exemple:
18.- Justificació
2. (...)
 Una sola Instància de justificació segons model normalitzat que inclourà
- Memòria on es detallin totes les activitats realitzades
- Petició de pagament
- Un sol compte de resultats desglossant tots els ingressos i despeses de les
activitats realitzades. El compte de resultats haurà d’expressar-se en els
mateixos termes que es va fer en el pressupost inicial, i hauran de quadrar
els ingressos i les despeses.
- Factures que justifiquin l’import de les activitats, les quals hauran de ser
còpies acarades dels originals, corresponents al període pel que s’hagi
concedit la subvenció o a l’acte puntual (...)”
Sí que s’ha modificat un punt important, que hem cregut convenient per tal que tothom
tingui opció al mínim de subvenció, que és el referit a la quantia dels punts de
valoració.
Hem passat de 0 a 100 punts a ser de 0 a 200 punts a fi que sigui fàcil d’obtenir el
mínim de 20 punts per rebre un import de 100€.
Van detectar els tècnics a l’hora de valorar, sobretot en l’àmbit esportiu, que hi havia
entitats que tenien dificultats per arribar a aquests 20 punts.
D’aquesta manera gairebé podem assegurar que tothom podrà arribar a aquest mínim.
9. Quantia de la subvenció:
“(...)
S’estableix que de no arribar a una valoració de 20 punts (sobre 200 punts) no s’optarà
a subvenció. A partir d’una valoració de 20 punts i fins a un màxim de 200 punts,
s’optarà al repartiment previst a les bases específiques, amb un import mínim de
subvenció de 100 euros.
Altrament, es fixa el següent límit:
- Un programa no podrà obtenir més del 40% de la consignació
pressupostària prevista per àmbit en el que ha presentat el projecte.
Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per
cofinançament de tercers (ens públics o privats).”
La resta de punts que proposem modificar, com he dit abans són aclariments i millores
de l’articulat.”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se aprovat en el Ple de 10/04/14 l’Ordenança general de bases de concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, publicades al BOP de data 23/06/2014.
Atès que es considera oportú realitzar unes modificacions en alguns dels seus articles
amb la finalitat de millorar el seu articulat tot corregint disfuncions que s’han detectat
en el passat exercici, tractant-se de canvis no substancials, i vist que amb la
modificació que es proposa es continua donant compliment a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, Reguladora de les Subvencions i al seu reglament de desenvolupament.
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Vist que el procediment d’aprovació de les mateixes ve regulat en l’art. 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança general de bases de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
aprovades en el Ple de 10/04/14, i en concret de les bases 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17,
18, 22 i 23 d’acord amb el detall annex, el qual fora part de l’acord a tots els efectes
legals.
Segon.- Sotmetre aquest acord de modificació de l’Ordenança a informació pública i
publicar-les en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de
la Corporació i al web municipal, durant vint dies de conformitat amb el que disposa
l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en el supòsit que durant el termini
d'informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les modificacions
quedaran aprovades definitivament i es procedirà a la publicació íntegra del text
modificat.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Hi votarem a favor
perquè valorem l’agilitat i la simplificació en els tràmits i especialment en els que tenen
a veure amb la justificació.
Però sí que volem fer constar un aspecte que hem comprovat assistint de convidades
a les Juntes de Govern. Hem constatat que encara hi ha moltes dificultats en les
justificacions i que encara és molt necessari l’assessorament i l’empara de
l’ajuntament a les entitats i respectar el principi de proporcionalitat. No és de rebut
dedicar tants recursos i temps de les entitats que han d’estar per altres objectius per
acabar justificant una ajut de 100 euros. Insistim en la necessitat de la
proporcionalitat.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que podrien començar a fer esmenes
als punts 10 i 11, sobre el que van intentar concretar, ha sigut fàcil i se’ls va donar a
entendre el perquè de les modificacions i pensa que és una modificació justa i dóna les
gràcies a la Sra. Castillo per la seva didàctica i votarà a favor en aquest punt i el
següent.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup mixt, diu textualment: “La proposta que es
presenta és una proposta que busca millorar i simplificar els tràmits administratius que
han de realitzar les entitats del poble per presentar les seves sol·licituds de
subvencions.
Aquestes millores les veiem bé, tot i que hauríem de dir que ens agradaria que les
bases generals quedin finalment establertes, que quedin finalment fixades. Hem
d'entendre que són unes bases generals i que com a tals haurien de quedar
establertes d'una forma definitiva. El fet que no hi hagi modificacions d'un any per
l'altre també ajuda a què les entitats coneguin la dinàmica, la facin seva i d'aquesta
manera també se'ls simplifica la tasca de presentar la documentació per sol·licitar les
subvencions, pels coneixements que tenen dels anys anteriors.
Tot i que sempre és bo millorar i simplificar els tràmits, esperem que aquesta
modificació que aprovarem avui, faci que aquestes bases puguin durar uns quants
anys.
I també hem de dir que seria convenient, per les mateixes entitats, que les bases
estiguessin aprovades, com a molt tard, a l'inici natural de cada any (seria convenient
aprovar-les juntament amb el Pressupost municipal) perquè les entitats poguessin
iniciar els tràmits per sol·licitar les subvencions a principis d'any, per poder cobrar les
subvencions, o les seves bestretes, abans del juny de l'any en curs.
_____

Aquesta modificació de les bases s'aprova amb molt d'endarreriment i aquest
endarreriment farà que moltes entitats es vegin abocades a cobrar les subvencions,
que se'ls atorguin per aquest 2015, per activitats d'aquest 2015, durant el primer
trimestre del 2016.
Hem de pensar que les bases de l'any passat es van aprovar a l'abril del 2014 i moltes
entitats van començar a cobrar les subvencions al febrer i al març del 2015. Ara
encara anem amb molt més endarreriment, quan moltes activitats que seran subjecte
de subvenció ja estaran realitzades i pagades íntegrament per les entitats,
desconeixent si podran optar o no a subvencions.
Malgrat aquest comentari, totalment necessari, perquè hem de millorar les dinàmiques
administratives de l'Ajuntament, votarem a favor.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que seguin la línia que van anunciar
en el primer Ple, i com ho veuen bé, tant aquest com en el punt següent, votaran a
favor.
La regidora Sra. Castillo diu que aquesta modificació no l’ha feta ella, que hi ha una
comissió, que també han participat els tècnics de l’ajuntament i altres regidories, i diu
al Sr. Jiménez que s’havia ajornat pel tema electoral, però està d’acord amb la seva
reflexió.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE
SUBVENCIONS PER L’ANY 2015.

LES

BASES

ESPECÍFIQUES

DE

La regidora delegada de participació ,Sra. Castillo, diu textualment: “En relació a les
modificacions de les Bases especifiques de les subvencions a entitats el que
proposem és introduir unes modificacions per ajustar millor la sistemàtica.
Justament en les bases específiques que recullen els criteris de valoració hem vist
convenient reajustar alguns d’aquests criteris o introduir-ne de nous, sempre amb la
finalitat d’adaptar-nos millor a la realitat del nostre teixit associatiu.
Per exemple:
En la dotació pressupostària.
En el cas que es produeixin romanents en les dotacions d’algunes de les aplicacions
pressupostàries d’aquestes bases, l’import sobrant d’un àmbit es pot repartir, a criteri
de la Comissió Tècnica de Qualificació, proporcionalment dins el seu mateix àmbit, a
guardar aquest sobrant per a l’any vinent o bé a la dotació de les altres partides
pressupostàries en funció de les sol·licituds admeses es podran realitzar ampliacions
de les dotacions entre els diferents àmbits, prèvia la tramitació de la corresponent
modificació de crèdits.
S’ha introduït l’acceptació al cap d’un mes de forma tàcita.
6. Acceptació. Es realitzarà en el termini d’un mes després de la comunicació de
l’atorgament. En defecte, s’entendrà realitzada un cop finalitzat aquest termini, si
l’entitat no ha manifestat el contrari.
A tots tres àmbits s’ha posat un nou criteri:
a) Que el projecte tingui una dimensió transversal en els diversos àmbits
(esportiu, i/o cultural), fins a 30 punts.
D’aquesta manera una entitat de caràcter social que realitzi un projecte esportiu o
cultural podrà presentar-se dins l’àmbit social sense canviar d’àmbit.
I de forma més específica en els àmbits:
En l’àmbit ESPORTIU s’ha introduït:
 Que els peticionaris
- Tenir domicili a Arenys de Munt, dos anys com a mínim
- Disposar de llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva
_____

S’ha tret el següent criteri:
 Que aquest projecte reequilibri la igualtat de gènere en la pràctica de la
modalitat esportiva tenint en compte fitxes federatives fins a 10 punts. (només
una opció possible).
En aquest cas, entenem que la igualtat de gènere no ha de ser impositiu en temes
esportius sinó que cal fomentar-lo des d’altres àmbits.
S’ha introduït:
g) Es valorarà el nombre de fitxes federatives en la proporció: (fins a 20 punts) (només
una opció possible)
Menys del 40% 5 punts
Del 41% al 50% 10 punts
I finalment:
h) Que l’entitat participi activament en una activitat general del poble, bredes, Nit de
l’Esport, voluntariat, cursos promocionats per l’ajuntament. (fins a 40 punts) (més d’una
opció possible)
En l’àmbit CULTURAL:
Un criteri nou que atorga 20 punts, referit a:
b) Aportació de valors educatius de l’activitat proposada. (fins a 20 punts)
Un altre criteri nou:
f) El projecte afavoreix la projecció de la vila d’Arenys de Munt. (fins a 10 punts)”
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se redactat les bases específiques de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’any 2015.
Vist que en aquestes bases es dóna compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General del Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, així com
a les bases generals que s’estan tramitant paral·lelament.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de
concurrència competitiva dels àmbits social, esportiu i cultural per a l’any 2015, segons
el text que figura com annex a l’expedient.
Segon.- Autoritzar una despesa amb càrrec a les següents aplicacions:
10.000 euros amb càrrec a l'aplicació 520.231.48002
10.000 euros amb càrrec a l'aplicació 620.342.48000
10.000 euros amb càrrec a l'aplicació 830.334.48000
Tercer.- Sotmetre aquestes bases a informació pública i publicar-les en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de la Corporació i al web
municipal, durant vint dies de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret
179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; en el supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin
al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per l'execució d'aquests acords i, en especial, per
ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una vegada aprovades amb
caràcter definitiu.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “No volem deixar de
posar de relleu un tema que creiem molt important. Sabem que en la línia d’ajuts a
l’esport s’ha eliminat el requisit que demanava el foment de la igualtat de gènere.
L’explicació que hem entès és que no es podia complir, perquè no respectava la lliure
_____

participació de les persones quan volen i on volen i requeria que les entitats forcessin
d’alguna manera la participació de les dones.
D’entrada veiem que cal fer una profunda reflexió sobre els motius pels quals no es
complia el requisit i el per què la baixa participació de les dones en aquestes activitats.
Nosaltres el que demanem és que a la qüestió de gènere no se l’aparti ni se la relegui
només a alguns aspectes concrets i estancs de l’acció política. No és que el tema
s’hagi d’abordar des d’altres àmbits, és que s’ha d’abordar des de tots els àmbits. La
igualtat ha d’aparèixer de forma clara i ferma com una qüestió de gran interès i
transversal en totes els activitats públiques.
En aquest sentit, esperem conèixer i participar de les propostes que segur que farà la
Regidoria d’Igualtat de Gènere.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Després del punt
anterior, ara toca la proposta sobre les bases especifiques de subvencions per aquest
any 2015 i de nou reiterar que anem amb molt d'endarreriment ja que l'any anterior la
data màxima per la convocatòria de subvencions, per part de la Junta de Govern, era
el 30 de juny del 2014 i ara és el 30 de setembre d'aquest any. Anem amb tres mesos
d'endarreriment i això farà que tot el procés vagi tres mesos més tard.
Per molt que es vulgui anar de pressa, els perjudicats seran les entitats i associacions
d'Arenys de Munt que es presentin a les subvencions, ja que cobraran molt tard, com
he dit en l'anterior intervenció, com a molt aviat durant el primer trimestre del 2016.
Això farà que moltes entitats no es presentin a les subvencions i és possible que
quedin romanents en aquestes partides. Per tant, demanem que si queden romanents
de les subvencions d'aquest any, aquestes passin inexcusablement i sense cap mena
de condicionant a les aplicacions pel 2016.
A destacar que tots tres àmbits tenen un mateix primer criteri: que els projectes siguin
transversals amb més d'un àmbit.
Continuem veient que en tots els tres àmbits es puntua a les entitats que tenen
disponibilitat de seu de titularitat pròpia i aquelles que puguin fer-se càrrec de
l'assumpció de les despeses de subministrament. Aquest criteri només el poden
complir molt poques entitats del poble ja que la immensa majoria no tenen o no poden
tenir seu pròpia i han d'utilitzar espais públics o edificis públics.
Podria ser un criteri donar punts perquè les entitats es plantegin l'alternativa
d'aconseguir una seu pròpia i deixin d'utilitzar recursos de l'ajuntament, que no deixa
de ser una forma de subvenció. Però per altra banda, les entitats que tenen seu
pròpia, si la tenen, és perquè tenen o generen més recursos que les altres i això es
discriminatori per aquelles entitats amb menys recursos.
Nosaltres pensem que els edificis públics són pel gaudi de tots els arenyencs i
arenyenques, no s'hauria de reduir el seu ús a una sola activitat o a una sola entitat,
encara que sigui una activitat col·lectiva. Però per altra banda els edificis públics són
de tots. I totes les entitats n'haurien de gaudir. I el fet de l'èxit del teixit associatiu
d'Arenys de Munt, que tant ens agrada elogiar en determinats moments, potser es
producte d'aquest ús que moltes entitats poden fer dels edificis públics. I d'això també
hem d'estar satisfets i també seria convenient potenciar-ho.
Per tant, aquest criteri no tenim clar a qui beneficia. En qualsevol cas sí que tenim clar
que molt poques entitats, per no dir 'dues', poden aconseguir puntuació en aquest
criteri i aquest factor és discriminatori per la resta.
El que no podem compartir és l'eliminació dels criteris d'igualtat social de l'àmbit
esportiu.
S'han eliminat les puntuacions de foment de l'esport femení, de foment de l'esport
entre la gent gran i de foment de l'esport de persones discapacitades.
Aquest són uns sectors socials que practiquen poc esport i s'hauria de buscar
instruments per fomentar l'increment de l'esport entre les persones d'aquests sectors
socials. Podria ser que en algun any ningú aprofiti aquests criteris però s'hauria de
perseverar per evidenciar que existeix una directriu política pel foment de sector
tradicionalment sedentaris i tradicionalment exclosos de les polítiques públiques de la
pràctica de l'esport.
_____

També veiem que s'ha eliminat el criteri de foment de noves pràctiques esportives. És
una llàstima perquè al poble hi ha altres persones que voldrien practicar altres esports.
No tot és futbol (camp o sala), hoquei, patinatge o ciclisme, com a esports majoritaris,
o ping-pong i escacs com a esports minoritaris.
Per altra banda, veiem que hi ha un àmbit, el de promoció d'Arenys de Munt, pel qual
no s'aposta i creiem que hauria de ser una opció. Hi ha moltes entitats que es
dediquen a promocionar el nostre poble fora d'Arenys de Munt, que amb les seves
activitats fan venir persones d'altres indrets i que, probablement, són les activitats que
generen uns beneficis indirectes més importants pel sector econòmic d'Arenys de
Munt (restaurants, comerços) unes activitats que generen llocs de treball. Pensem que
aquest àmbit no s'hauria d'haver exclòs i demanem que es torni a incloure pel proper
any.
De la mateix manera que també demanem que, pel proper any, s'augmentin les
dotacions pressupostàries per a tots els àmbits de subvencions, seria una bona forma
de recompensar a les nostres entitats de l'esforç que han fet i fan per dinamitzar
Arenys de Munt. No oblidem que no fa gaire, abans de la crisi, cap al 2007, les
subvencions per entitats estaven al voltant dels 80.000€ anuals.
Nosaltres, per les mancances que hem detectat, votarem en contra.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, explica que s’ha tret la igualtat de
gènere perquè anava lligat a fitxes federatives en esports que majoritàriament són
noies o nois cadascú pel seu compte, i això és excloent; respecte als discapacitats, no
hi ha esport adaptat al poble i sobre que la gent gran és sedentària, no en té res,
comenta que hi ha 56 persones grans que han anat a fer passejades i que si va al ball
el diumenge, pot comprovar si són sedentàries.
La regidora Sra. Castillo diu a la Sra. Ballester que estaria encantada que li faci
propostes i que amb la regidora d’esports estan planificant accions de cara a setembre
i diu al Sr. Jiménez, sobre passar els romanents al pressupost 2016, que serà una
decisió de la comissió qualificadora de les subvencions.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Començar per això darrer que la regidora
Castillo m'ha dit, el que nosaltres estem demanant és que no només sigui una decisió
de la comissió qualificadora sinó que inexcusablement, pel tard que s'estan aprovant
tot el procés de subvencions, si queden romanents passin directament a ser noves
subvencions per les entitats, justament per tot aquest endarreriment que estem portant
en tot aquest procés.
També volia dir sobre l'exclusió del criteri per l'esport femení de les bases, s'ha
argumentat que és un criteri excloent perquè hi ha entitats que només tenen dones i
altres entitats que només tenen homes, probablement es poden buscar altres formes
per potenciar aquests sectors socials que no siguin les fitxes? No fa falta que siguin les
fitxes federatives, probablement hi ha d'altres alternatives, però no ens sembla
correcte que s'acabin excloent, de la mateixa manera que, quan vostè diu que el
sector de la tercera edat, de la gent gran, no són sedentaris perquè a les passejades hi
van 56 avis, que jo sàpiga en el poble hi ha molts més de 56 avis, però és que les
passejades les organitza l'Ajuntament, per tant s'organitzen des de l'administració
pública, probablement el que s'hauria d'intentar promocionar, i probablement no hem
sabut trobar la formula però valdria la pena buscar-la, és que siguin les entitats del
poble les que promocionin l'esport i l'activitat per la gent gran.
El mateix passa amb les persones discapacitades. Discapacitades no són només les
persones que van amb cadires de rodes, hi ha altres tipus de discapacitats de
persones que podrien jugar, i de fet ha passat, a futbol, per exemple. I les entitats
esportives han fet un esforç per integrar a aquestes persones. Si les entitats fan un
esforç, no estaria de més que l'Ajuntament també el fes per poder donar subvencions.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na
_____

Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez i En Ramon Planas i Freixas dels grups ERC, CIU, CUP, PSC i PP; i dos vots
en contra dels regidors, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i
Sánchez, del grup mixt.
PART DE CONTROL
12. INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL
SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015.
“INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES
ENTITATS LOCALS D’ACORD AMB EL RD 635/2014, DE 25 DE JULIOL.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, on s’introdueix el
concepte de període mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard
en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions
Públiques han de fer públic el seu període mig de pagament calculat amb una
metodologia comú i definit en el RD 635/2014, de 25 de juliol.
INFORMO:
Primer- que d’acord amb les dades que obren a la Tresoreria municipal, es posa en
coneixement les següents dades del càlcul del Període mig de pagament
corresponents al segon trimestre de l’exercici 2015
Rati Operacions
pagades

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents

Import pagaments
pendents

PMP
(Període mig de
pagament)

-4,87

1.591.927,12 €

-13,70

587.988,11 €

-7,25

13. INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015.
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 046/15
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 30/06/2015
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 segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total
1.696,76 € a data 30/06/2015, corresponents a 2 factures (s’adjunta la relació
justificants agrupat per situació).

de
de
de
de

El motiu de la no aprovació ha estat la manca de consignació pressupostària en tots
dos casos, un d’ells perquè l’adhesió a l’Associació de municipis catalans per la
recollida selectiva porta a porta es va formalitzar a finals del 2014, quan el pressupost
2015 ja estava tramitant-se, comprometent-se el Ple a dotar l’aplicació corresponent al
llarg del 2015 per al pagament de la quota d’aquest any; la següent factura correspon
_____

a despeses de notaria per la permuta formalitzada al 2014 per la que s’havia previst i
compromès una despesa de 900 euros, havent estat el cost final, a l’hora de factura,
superior en 147,71 euros.
S’informa que en les modificacions de crèdit 3/15 i 4/15 s’ha previst les corresponents
dotacions que permetran la imputació pressupostària de les factures esmentades.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació, quan aquest existeix.”
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI
CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN
MÀXIM DE 30 DIES (EXERCICI 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.- Motivat per canvis recents en la fórmula de 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, 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
30/06/2015

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
30/06/2015

30/06/2015

2

1.696,76 €

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.”

14. INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL SEGON TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2015.
“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 23 de juliol, sobre l’execució
del 2n 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 24 de juliol, relatiu a l’execució del pressupost i l’avaluació dels
principis de la Llei Orgànica 2/2012 un cop transcorregut el 2n 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:





5.993.277,62 €
3.807.353,25 €
3.164.323,66 €

S’assoleix Capacitat de Finançament
La Base de la Regla de la Despesa està per sota del seu límit que és 1,30
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.”

15. 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 102 a la 168, ambdues
incloses, des del 4/05/15 al 2/07/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 15
Resolucions en matèria d’economia: 26
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 6
Resolucions en matèria de contractació: 8
Resolucions en matèria d’urbanisme: 2
Resolucions en matèria de representació: 4
Resolucions en matèria de protecció de dades:1
Resolucions en matèria de via pública: 1
Resolucions en matèria de Benestar Social: 1
Resolucions en matèries diverses entre legislatures: 2
Resolucions en matèria d’expropiació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 4/05/15 i el 2/07/15, en matèria
de:
-

Governació i mobilitat: 23
Urbanisme: 4
Obres i Serveis: 2

En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 169 a la 202, ambdues
incloses, des del 3/07/15 al 26/07/15:
_____

Resolucions en matèria de personal: 10
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1
Resolucions en matèria de contractació: 3

-

Resolucions en matèria d’organització municipal : 8
Resolució 196/15, sobre composició de grups municipals.
Resolució 198/15, de delegació en el regidor Sr. Àngel Castillo i Vallcorba de
l’aprovació de les llicències d’obres menors.
Decret 200/15, de canvi presidències comissions informatives.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 3/07/15 i el 26/07/15, en matèria
de:
-

Espai Públic: 1
Obres menors: 1
Benestar Social: 1

PER URGÈNCIA:
Posada a votació la inclusió d’aquest punt, s’aprova amb sis vots a favor, amb el vot
de qualitat del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, que desempata, i
els vots favorables dels tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels
Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i el
regidor En Àngel Castillo i Vallcorba, dels grups ERC i PSC; una abstenció del regidor
En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i sis vots en contra, dels regidors En Lluis
Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na
Esther Sánchez i Sánchez, dels grups CIU, CUP i grup mixt.
A continuació es procedeix a tractar el punt:
PROPOSTA DE CREACIÓ DEL COMISSIONAT DE JOVENTUT I FESTES,
LABORAL EVENTUAL
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“L’Ajuntament d’Arenys de Munt, per les seves característiques, necessita d’una
persona que, des de la vessant política, treballi transversalment per a impulsar les
regidories de cultura i festes de cara al compliment del Pla d’Actuació Municipal.
D’acord amb l'article 104.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local modificada per la LRSAL de data 30 de desembre de 2013, en
concordança amb l’article 12 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per la Llei
7/2007, de 12 d'abril, el Ple ha de determinar el nombre, les característiques i les
retribucions del personal eventual de l’Ajuntament, per al seu nomenament posterior
mitjançant el decret de l'Alcaldia corresponent.
Així mateix, vist que s’ha elevat al Ple una proposta de modificació de les Bases
d’Execució del pressupost 2015 per preveure l’existència d’un càrrec electe amb
dedicació parcial; i vist que és procedent modificar la Plantilla del personal de
l’ajuntament i l’Annex de Personal del pressupost per tal que recullin les dues noves
places.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes
esmentats, proposa, al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels acords següents:
Primer.- Crear un lloc eventual de confiança denominat Comissionat de Joventut i
Festes, amb dedicació de 15 hores setmanals, en jornada ordinària, que haurà d'estar
a disposició de la corporació en qualsevol moment en què sigui requerit per això.
Aquest lloc de treball serà compatible amb una altra activitat en el sector públic o
privat, prèvia concessió de l’autorització de compatibilitat corresponent.
_____

Segon.- Aquest lloc de treball, denominat Comissionat de Joventut i Festes, tindrà
com a funció principal treballar transversalment per a impulsar les polítiques de les
regidories de cultura i festes. I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar
que li siguin atribuïdes per l’alcalde president.
Tercer.- Fixar una retribució anual bruta per aquest lloc de treball eventual de 9.632,00
euros a abonar en catorze pagues, tramitant-se la seva alta en el Règim General de la
Seguretat Social.
Quart.- Aprovar la modificació de la Plantilla del personal de l’ajuntament i l’Annex de
personal del pressupost 2015 per tal de preveure les places pel càrrec electe i el
laboral eventual, d’acord amb el detall que figura en l’Annex de la proposta.
Cinquè.- Exposar al públic, al BOP, al tauler d’edicte i al web la modificació de la
Plantilla i l’Annex de personal, de forma que quedarà elevada a definitiva si en el
termini d’exposició pública de 15 dies no hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà
en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.
ANNEX
1. Modificació de la PLANTILLA ORGANICA:
S’afegeixen les següents places:

LABORALS

GRUP PLACES VACANTS

CÀRREC EVENTUAL CONFIANÇA

-

Comissionat de joventut i festes

CARREC ELECTE AMB DEDICACIÓ PARCIAL

1

1

1

1

2. Modificació de l’ANNEX DE PERSONAL:
S’afegeixen les següents previsions:
CÀRRECS ELECTES:
PROGRAM A
1 AG

GENERAL
Carrèc electe_1r Tinent d'Alcalde

ANUAL

sou
85% jornada

2.040,00

TOTAL 2015 (set-des)
Aplicació pressupostària

28.560,00

9.520,00
120.920.10000

SEG.SOC
9.710,40

Cost lloc
38.270,40

9.710,40
120.221.16000

CARRECS EVENTUALS:
PROGRAM A
1 AG

GENERAL

ANUAL

sou

Lab.Eventual_Comissionat de joventut i festes

40% jornada

TOTAL 2015 (set-des)
Aplicació pressupostària

688,00
3.210,67
120.920.11000

9.632,00

SEG.SOC
3.274,88
3.274,88
120.221.16000

El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que és un punt al qual no li veu la
urgència, que no coneixen les funcions, ni el perfil tècnic del lloc i que tenen l’obligació
de votar en contra, ja que no s’ha tingut en compte a les persones que han participat
en les comissions informatives.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Per no repetir els
arguments que ja s’han donat abastament en altres punts sobre la gran quantitat de
_____

Cost lloc
12.906,88

feina que hi ha per fer i s’està assumint; sobre la qual cosa, per cert, vull puntualitzar
que m’alegro que les meves paraules quedin recollides per escrit, perquè en relació al
que s’ha dit del populisme, jo en cap moment he negat que això sigui així, el que farem
és directament una proposta.
Proposem que aquesta necessitat de cobrir tasques tècniques es recullin en una
contractació amb concurrència pública, de dinamitzador cultural, per exemple, a la que
tothom hi tinguem accés, puguem decidir i estiguem ben informats.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup mixt, diu textualment: “Nosaltres també
votarem en contra perquè no entenem la urgència d'aquesta proposta, que se'ns hagi
enviat justament aquest matí perquè la poguéssim revisar, però només hi ha la
proposta, no hi ha res més que donés cos a ella mateixa i el que pensem del tema del
comissionat ja ho hem dit en altres intervencions, per tant coincidiríem plenament amb
el que ha dit el portaveu de Convergència i amb el que ha dit la Sra. Ballester i
votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no han tingut temps de mirar el
punt, coneixien la intenció de posar en marxa a aquesta persona, però res del
contingut i els sembla un tema delicat i es pot fer un tema populista o una nova
manera de treballar, ha buscat similituds amb altres decisions del Govern municipal i
recorda els temes de GUSMA i, en dos anys, va haver-se de retractar-se i felicitar al
govern. Pensa que s’ha de donar una oportunitat a l’actual equip de govern i ho va fer
en el temps del senyor Ximenis d’Alcalde, i ara ha d’actuar d’igual manera i s’abstindrà
per deixar treballar al govern local per a veure a on arriba i si compleixen. Espera que
hagin entès el seu raonament.
El regidor Sr. Sánchez diu que el tema de la transparència es va explicar als grups,
amb tot detall i pensa que es podia haver parlat abans, el posicionament és
respectable i a la CUP li diu que sí que s’hauria de parlar dels temes que proposa,
però ara hi ha molta feina i com són sis a govern, és necessita algú més des del punt
de vista polític, i respecte als voluntaris pensa que no funciona, perquè s’ha d’exigir
una dedicació que s’ha d’abonar.
El regidor Sr. Campasol diu que el govern comenta que hi ha molta feina i no s’arriba i
es podria augmentar les hores de dedicació d’aquests regidors.
El Sr. Alcalde diu que han fet aritmètica i veu que s’aprovarà pel vot de qualitat de
l’Alcalde, però el Govern vol implementar les polítiques de joventut i ells han apostat
per la figura del comissionat, que els grups han prejutjat i agraeix la postura del PP de
deixar treballar, però es pregunta que costava governar Arenys de Munt al 2007, al
2011 i ara fa la proposta pel 2015, que és molt mes barata que les anteriors i cita
Aristòtil dient que: qui és que no rep crítiques?
Posada a votació la proposa, s’aprova la mateixa amb sis vots a favor, del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els vots favorables dels tinents
d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i
Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i el regidor En Àngel Castillo i Vallcorba,
dels grups ERC i PSC; una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup
PP; i sis vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En
Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups CIU,
CUP i grup mixt.

A continuació es vota la urgència de la inclusió en l’ordre del dia de la DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL SIGNADA PELS GRUPS ERC, CIU, CUP, PSC i PP i s’aprova la
mateixa per 11 vots a favor de: En Joan Rabasseda i Ferrer i els vots favorables dels
tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia
_____

Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon Planas i Freixas, i dos
vots en contra, dels regidors, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez, del grup mixt.
A continuació la regidora Sra. Vila llegeix el text següent:
“Els grups polítics d'Arenys de Munt sotasignats, ERC, CDC, CUP, PSC i PP
manifestem la importància d'estar al servei del poble i la necessitat de prestigiar la
política. Avui també manifestem el nostre total rebuig a la denúncia penal que el
regidor i la regidora del Grup Mixt han interposat a la secretària accidental de
l'ajuntament de la nostra vila per un informe redactat d'acord amb la normativa vigent
en data 9 de juliol de 2015. Creiem que si el contingut d'un informe elaborat amb rigor i
criteris professionals no s'ajusta a interessos personals, és un greu error emprar la via
de denunciar penalment una treballadora municipal pel que entenem és fer la feina
que li correspon. Les picabaralles polítiques en cap cas haurien d'afectar als
treballadors i treballadores municipals que estan al servei de la ciutadania i al servei
del conjunt de regidors i regidores de l'ajuntament. Amb aquesta denúncia penal s'ha
creuat una línia vermella i ho lamentem profundament.
Els grups polítics sotasignats també volem encoratjar al conjunt de treballadors i
treballadores municipals a continuar exercint les seves funcions amb absoluta
normalitat i amb total respecte a la normativa vigent, i agraïm la seva feina, que és
indispensable per al funcionament de tots els serveis que es presten des de
l'ajuntament d'Arenys de Munt.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “No renunciem ni
renunciarem a ser el que sempre hem estat. Nosaltres som la CUP.
Lamentem que, si tant important era aquest tema, el Sr. alcalde no ens hagi convocat
tal com li va dir la regidora Sánchez.
D'aquesta declaració nosaltres també compartim i manifestem la importància d'estar al
servei del poble i la necessitat de prestigiar la política. També considerem que les
picabaralles polítiques en cap cas haurien d'afectar a treballadors i treballadores
municipals que estan al servei de la ciutadania i al servei del conjunt de regidors i
regidores de l'ajuntament.
També volem encoratjar al conjunt de treballadors i treballadores municipals a
continuar exercint les seves funcions amb absoluta normalitat i amb total respecte,
especialment, a la normativa, mantenint la neutralitat i sense afavorir a cap polític i
agraïm la seva feina, que és indispensable per al funcionament de tots els serveis que
es presten des de l'ajuntament d'Arenys de Munt.
Lamentem i ens sap greu que la secretària accidental s'hagi trobat en aquesta situació
però ha comés irregularitats, probablement pel seu desconeixement en el tema o per
determinades pressions.
Però nosaltres tenim uns drets i no renunciarem a ells.
Considerem molt lamentable tot el que se li està fent a l'Assemblea Local de la CUP
d'Arenys de Munt, la pinça d'ERC amb els escissionistes, primer, amb l'assessorament
de la secretària accidental al escissionistes i, després, amb tota la posada en escena
que estan fent per deparar impunitat, i tot per un mer interès polític partidista.
Nosaltres som la CUP i lluitarem per continuar-ho sent i no acceptem imposicions de
l'alcalde sobre nosaltres mateixos i tampoc acceptem que algú, d'alguna cúpula i amb
interessos foscos i amagats, vulgui carregar-se tota una assemblea que està
funcionant molt bé.”
El Sr. Alcalde diu que no hi ha hagut imposicions de l’Alcalde, sinó que s’ha seguit
estrictament la normativa, que s’ha fet un informe perquè han arribat uns papers dient
qui és el titular de la CUP i que a vostè l’han expulsat, que també ha fet la seva
intervenció com a Jutge, dient que la secretària accidental ha fet irregularitats, sense
_____

esperar resolució de la demanda i que tota aquesta picabaralla política ha donat molta
feina a l’Ajuntament amb escrits amunt i avall i ha creuat la línia vermella al posar una
denúncia a un treballador.
El Sr. Jiménez diu que vol dir alguna cosa.
El Sr. Alcalde diu que ha acabat el debat.

PRECS I PREGUNTES
16. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES MATERIALITZI LA COMISSIÓ PEL
SEGUIMENT DE LES URBANITZACIONS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem a l’Equip de Govern que es materialitzi
la petició formulada per part d’aquest grup municipal en l’anterior mandat, referent a la
creació d’unes comissions de seguiment amb un representant de cada grup municipal i
un representant de cada urbanització, que tinguin per objecte el tractament de la
problemàtica existent amb la recepció de les urbanitzacions.
Prec: Demanen a l'Equip de Govern que es materialitzi la creació de les comissions de
seguiment pel tractament de la problemàtica existent amb la recepció de les
urbanitzacions anteriorment esmentades.”
El Sr. Alcalde diu que vol fer-li uns matisos. Les reunions sempre han estat bilaterals
amb les entitats, però pot acudir-hi si ho desitja; també algunes juntes d’urbanitzacions
no estan cohesionades i tenen problemes amb els interlocutors. Tenen present la seva
petició.

17. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’APLIQUI EL PROCEDIMENT
SANCIONADOR DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS I LA DE
CONVIVÈNCIA I CIVISME.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atesa l’existència de
normativa municipal relativa al procediment sancionador referent a actuacions
incíviques relatives a defecacions d’animals, i en concret, allò establert a l’art. 24
(Secció 4a) de l’Ordenança de Convivència i Civisme que remet de forma expressa a
allò establert als articles 20.s) i 25 i següents de l’Ordenança sobre tinença d’animals,
es procedeixi a l’aplicació efectiva i immediata d’aquesta en tot el municipi.
Prec: Demanem que des d’aquest Govern Municipal, es procedeixi a l’aplicació
efectiva i immediata en tot el municipi, del procediment sancionador referent a
actuacions incíviques relatives a defecacions d’animals, i en concret, allò establert a
l’art.24 (Secció 4a) de l’Ordenança de Convivència i Civisme que remet de forma
expressa a allò establert als articles 20.s) i 25 i següents de l’Ordenança sobre tinença
d’animals.”
La regidora delegada de Ciutadania, Sra. Castillo, diu textualment: “El procediment
sancionador d'ambdues ordenances municipals s'està aplicant des de la seva entrada
en vigor. Un cop la policia fa la denúncia corresponent, s'incoa l'expedient sancionador
per resolució d'alcaldia i es tramita l'expedient fins a la seva finalització.
Durant el que portem de l'any 2015 s'han incoat els següents expedients
sancionadors:
en tinença animals: 6
en convivència i civisme: 5.
_____

Podrà comprovar el llistat d'expedients incoats en el web municipal, apartat claredat i
transparència.”

18. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA BRUTICIA EN EL TORRENT D’EN
PUIG.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana a l’Equip de Govern, que tenint compte el
lamentable estat de brutícia i deixadesa en què es troba la zona industrial del Torrent
d’en Puig, sobretot a les proximitats de la deixalleria, que han estat objecte de
nombroses queixes dels veïns, si tenen previst realitzar alguna actuació al respecte.
Pregunta: Estan disposats a realitzar alguna actuació per esmenar el lamentable estat
de brutícia i deixadesa en què es troba la zona industrial del Torrent d’en Puig,
sobretot a les proximitats de la deixalleria?”
El regidor delegat d’Espais Públics, Sr. Castillo diu textualment: “En resposta a la seva
pregunta dir-li que, la setmana passada, es van fer els corresponents requeriments a
les empreses implicades en el buidat dels contenidors i recollida de voluminosos, i
aquesta zona ja ha estat netejada, i actualment presenta un bon aspecte. A banda de
la recollida de trastos i el buidat de contenidors, es va exigir a l’empresa la neteja de
l’entorn, que inclou vorera, paviment i vegetació.
Cal remarcar que el lamentable aspecte que presenta aquesta, així com les altres
àrees d’emergència, es deu principalment a les conductes incíviques d’empreses i
ciutadans, que fan un ús incorrecte dels contenidors; doncs aprofiten la poca vigilància
i l’anonimat per llençar els residus barrejats, així com els trastos, enlloc de portar-los a
la deixalleria quan aquesta instal·lació està oberta, a diari i d’ús gratuït per a
particulars.
També, darrerament, s‘han enganxat cartells als contenidors de les àrees
d’emergència recordant que la recollida selectiva és obligatòria, que en cap cas es
poden deixar bosses o deixalles fora dels contenidors i que els incompliments de
l’ordenança de residus són sancionables.
A més, actualment, estem en procés de licitació del nou servei de recollida, que inclou
un repàs de les àrees de contenidors en dies alterns, a més d’estudiar possibles
mesures de vigilància i seguiment.”

19. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE SI ES PREVEU MÉS VIGILÀNCIA AL
BARRI NORD.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem si atesa l’onada de robatoris succeïts a
diferents urbanitzacions del municipi, i en especial a la zona coneguda com a “Barri
Nord”, carretera de Fogars a Tordera, tenen previst augmentar el programa de
vigilància a les mateixes, a fi de provocar un efecte dissuasori en els delinqüents, que
faci davallar aquests delictes contra el patrimoni.
Pregunta: Demanem que des d’aquest Govern Municipal, si tenen previst establir un
programa de vigilància més intensiva a les urbanitzacions municipals, pels motius
descrits, i sobretot pel que fa a la zona coneguda com a “Barri Nord”, carretera de
Fogars a Tordera, que és la que pateix un major índex de delictes contra el patrimoni?”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, diu textualment: “Per les dades que
consten a la Policia Local, no podem parlar d’onada de robatoris ni en el barri Nord, ni
en el poble en general, ni recentment, ni en els darrers mesos. Sí que es produeixen
alguns robatoris puntuals però són això, puntuals.
_____

Durant el darrer mes, i coincidint també amb motiu de la campanya de prevenció
d’incendis forestals per l’alt risc d’incendi, les patrulles de servei han reforçat la seva
presència a les zones forestals, cases dels afores i urbanitzacions per evitar robatoris.
Actualment la patrulla policial continua fent aquesta vigilància sempre que el servei ho
permet.
Tal i com s’ha fet en altres ocasions, si es detecta un increment de robatoris es
reforçarà la vigilància policial.”

20. PRECS I PREGUNTES
No es formulen.

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

_____

