AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 12/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia deu de setembre 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 accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
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 DE 30/07/15.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la transcripció al llibre d’actes, incloent les següents
esmenes presentades pel regidor Sr. Jiménez i per la regidora Sra. Castillo:
Sr. Jiménez:
En el punt 5 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
CONGIAC A LA NOVA NORMATIVA, pàg. 11, en la seva intervenció, no hi ha d’haver
les “cometes” quan surt Ximenis.
Sra. Castillo:
En el punt 10 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS DE
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT, a la pàg. 26, on diu:
“La regidora delegada participació, Sra. Castillo, explica que l’any passat es van
aprovar unes noves bases generals que van millorar la paperassa, amb més dotació i
aquest any no s’han rebut queixes per les entitats, però a nivell intern sí s’han revisat
per corregir disfuncions, com per exemple l’art. 18, sobre la justificació a presentar i
s’ha modificat la quantia de punts per arribar al mínim de 100 euros.”
Ha de dir: “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.”
En el punt 11, PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER L’ANY 2015, a la pàg. 28, on diu:
“La regidora delegada de participació, Sra. Castillo, diu que aquestes bases s’aproven
de nou amb canvis sobre l’any anterior, i que també tenen canvis sobre anys anteriors
sobre el repartiment i s’ha introduït una possibilitat de tenir transversalitat de les
peticions. En l’àmbit esportiu, s’ha introduït un punt que les entitats estiguin al municipi
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un mínim de dos i s’ha tret el criteri de la igualtat de gènere, també s’ha introduït el
tema de les fitxes federatives i que col·laborin amb el municipi. En l’àmbit cultural s’han
introduït 2 nous criteris i no s’ha modificat res en l’àmbit social.”
Ha de dir:
“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
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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)“
En el punt 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, a la pàg. 39, on diu:
“La regidora delegada de Ciutadania, Sra. Castillo, diu que es fan procediments
sancionadors des de què van entrar en vigor les ordenances que regulen aquests fets,
que es tramita el procediment des de l’inici fins a la seva finalització i que a l’any 2014
va haver-hi 6 expedients d’animals i 5 de convivència i civisme i que estan al web si es
volen consultar.”
Ha de dir:
“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.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Votarem en contra de
l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que se'ns designi com a GRUP MIXT, i
no estem d'acord a que aparegui d'aquesta manera a les actes, ja que aquest és un
tema que està pendent de ser resolt dins de la CUP.
Nosaltres no tornarem a insistir en el tema, ja ho hem dit en reiterades ocasions i
sembla que des de l'Ajuntament només hi hagi interès a escoltar allò que vol sentir,
encara que sigui a costa de perdre l'obligada neutralitat que ha de tenir una
administració pública. Fins que no hi hagi una resolució judicial nosaltres som de la
CUP d'Arenys de Munt, que és la formació política, i les sigles, per la qual ens vam
presentar a les eleccions. Qualsevol actuació municipal en contra d'això és una
actuació en contra de la voluntat democràtica del poble d'Arenys de Munt.
No acceptem qualsevol altra designació perquè és producte d'una imposició municipal.
Només acatarem resolucions judicials.”
El Sr. Alcalde diu que prenen nota que no hi estan d’acord i que sobre aquest tema se
n’ha parlat molt, i mentre no hi hagi una sentència judicial, l’Ajuntament fa el que ha de
fer i per tant, seguirà anomenant-los grup Mixt.

_____

Posada a votació l’acta, 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, PSC, CIU, CUP 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, per no estar d’acord amb aquesta denominació.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 28/08/15.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la transcripció al llibre d’actes.

3. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’ADHESIÓ
A
LA
COMPRA
CENTRALITZADA, EN RELACIÓ A LA PÒLISSA D’ASSEGURANCES DE
RESPONSABILITAT CIVIL, QUE L’ACM TÉ CONTRACTADA AMB
L’EMPRESA ZURICH.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Josep Sánchez i Camps, llegeix, resumidament, la
següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“El Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió de
31 de maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la contractació d’una pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’agost, i el Butlletí oficial
de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit
contracte.
En data 27 de setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat
presentada una proposició presentada per la mercantil Zurich.
En data 2 de novembre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar la
proposició de la mercantil Zurich
Vista la delegació efectuada en favor del President de l’ACM per part del comitè
executiu celebrat el 2 de novembre de 2010 per dur a terme l’adjudicació de la
licitació, s’adjudica en data 19 de novembre la dita pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin a la mercantil Zurich.
La contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, Llei 30/2007 de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la
resta de normativa de contractació administrativa.
D’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la
resta de normativa de contractació administrativa.
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La clàusula 1.3 del plec de clàusules de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies
de l'ACM que s'hi adhereixin estableix la necessitat que cada ajuntament aprovi un
acord d’adhesió a la dita pòlissa.
Considerant que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat, va modificar el Text Refós de
la Llei de Contractes i va permetre que les associacions d’Entitats Locals es poguessin
adherir al sistema de contractació centralitzada.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual és prenedora l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin, i que actualment té contractada amb la
companyia ZURICH INSURANCE, per un període d’un any.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 12.068,55 €, prima d’impostos inclosos,
per a l’anualitat 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 121.920.22400, per a la
contractació de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, per un
any, cobrint des de setembre 2015 fins a setembre 2016.
Tercer.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies
comptadors des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, manifesta que, donat que la companyia
Zurich és l’única que va concórrer en la licitació de l’ACM i entenent que l’adhesió de
l’Ajuntament implica una avantatge, hi està d’acord.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, coincideix amb l’anterior intervenció en
què sigui l’única asseguradora que ha ofertat i per tant, cal acceptar-ho, però remarca
que la franquícia és superior a l’anterior i diu que caldria valorar i estudiar com reduir la
sinistralitat que és el que provoca aquest augment. Malgrat tot, vota a favor.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “El nostre grup polític
(CUP Històrica) hem estat llegint-nos la proposta que ens presenten i no hem sabut
veure els motius pels quals se’ns està plantejant en aquest Ple, aquesta adhesió.
Fins ara no teníem una assegurança de responsabilitat civil? I si la teníem, com és la
nostra obligació com administració pública que gestiona un bé comú, com és que
deixem de tenir-la per adherir-nos a una compra centralitzada?
No és que estiguem en contra de la compra centralitzada, sinó tot el contrari, estem a
favor, sempre i quan sigui beneficiosa per als interessos del poble. Però no entenem
els motius d’aquest canvi, o al menys no els hem sabut trobar en la proposta que ens
porten a Ple ni dins del mateix expedient.
Tampoc, dins de l’expedient, tenim informació de l’anterior assegurança. No disposem
de la informació dels riscos i indemnitzacions que cobria, ni quin era el cost anual que
l’Ajuntament assumia.
Ara veiem que: les indemnitzacions amb l’Asseguradora Zurich seran d’un límit màxim
per sinistre d’1.300.000€ amb una franquícia per sinistre de 600€ i una prima anual de
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12.419,55€. Sortim guanyant amb aquest canvi? O per el contrari tindrà més cost per
l’Ajuntament?
Veiem que és fa una retenció de crèdit de 12.068,55€, inferior a l’import de la prima
d’aquesta assegurança que és de 12.419,55€, per tant trobem una diferència de 351 €
amb la prima anual de la pòlissa, és tracta d’un error?
També hauria estat interessant disposar de les estadístiques d’indemnitzacions anuals
que han d’assumir les assegurances, per poder saber si una franquícia de 600€ és
beneficiosa o perjudicial en comparació amb alguna altra més econòmica encara que
la prima final sigui una mica més cara.
També ens agradaria saber quants accidents es produeixen anualment a Arenys de
Munt, quants són coberts per les asseguradores i quants no.
En la proposta on es parla del concurs de contractació i licitació, per part de l’ACM
amb l’empresa Asseguradora Zurich, també no deixa clar si va ser el 2 de novembre o
desembre quan es va reunir la mesa de contractació.
En nostre vot serà a favor, però ens agradaria que se’ns faciliti tota la informació
necessària i correcta per poder fer la comparació amb la pòlissa actual i la que es vol
contractar. Demanaríem que es facilites la informació que no s’ha inclòs en l’expedient
que avui es porta a Ple a tots els grups municipals per tal que puguem fer una
valoració i un correcte seguiment.”
El Sr. Alcalde diu que si volien informació la podien haver demanat, i encara més en la
reunió de Junta de Portaveus que acabem de fer. Malgrat això, cap problema en
facilitar tota la informació que vulguin. A la Comissió Informativa es va explicar que la
companyia que teníem actualment no ha volgut continuar per l’alta sinistralitat, es va
licitar i ningú es va presentar i l’única opció que quedava era l’adhesió a l’ACM.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL AJUNTAMENTS
D’ARENYS DE MAR I DE SANT ISCLE DE VALLALTA.
El Sr. Alcalde llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa
de Serveis Territorials:
“Atès que el 29 d’agost de 2012 es va signar un conveni regulador de la delegació de
competències per la gestió de la deixalleria durant un termini de tres anys, segons
acord de delegació de competències realitzada pels ajuntaments d’Arenys de Mar i de
Sant Iscle de Vallalta en l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i que aquesta delegació era
prorrogable.
Tenint en compte que en l’última reunió de la Comissió de seguiment del conveni
realitzada en data 9/09/15, tots els membres de la mateixa es van mostrar a favor de
continuar amb la delegació de la competència a favor de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt.
Tenint en compte que els Plens dels Ajuntament d’Arenys de Mar i de Sant Iscle de
Vallalta han acordat una pròrroga per tres anys d’aquesta delegació en data 23 de
juliol de 2015 i 27 de juliol de 2015 respectivament.
Vist l’informe de Secretària 23/15, de 21 d’agost de 2015.
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Considerant el que determina l’art. 52. 2 h) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya pel qual es determina que correspon al Ple acceptar la
delegació de competències feta per altres administracions públiques per majoria
absoluta, segons determina l’art. 114.3 e) del mateix cos legal.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la pròrroga de la delegació de la competència per la gestió del servei
de deixalleria municipal situada al Torrent d’en Puig s/n d’Arenys de Munt, acordada
pels Plens dels Ajuntaments d’Arenys de Mar en sessió de data 23/07/15 i de Sant
Iscle de Vallalta en sessió de data 27/07/15 amb efectes 30 d’agost de 2015, conforme
determina la resolució d’Alcaldia 244, de data 31/08/15.
Segon.- Notificar aquest acord als ajuntaments d’Arenys de Mar i de Sant Iscle pel seu
coneixement i als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que seguint la tendència de vot ja
manifestada en altres plens, el seu vot serà favorable.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de l'assemblea de
la CUP autèntica, la CUP de sempre, la històrica, el nostre posicionament respecte a
aquest tema és el següent: Se'ns porta per a la seva aprovació la pròrroga de la
delegació de competències de la gestió de la deixalleria que va ser signada el 29
d'agost del 2012 i que tenia una durada de tres anys.
Per tant, ara estem davant del seu venciment i tocaria o renovar-la o canviar la gestió
de la deixalleria.
L'aposta d'aquest Govern, d'ERC i PSC, és per la seva renovació.
La delegació inicial es va aprovar en el Ple del 14 de juny del 2012 i es va aprovar amb
els vots a favor de la CUP i de CiU. El 14 de juny del 2012 era quan en Josep Manel
Ximenis, o sigui jo, era alcalde d'Arenys de Munt per la CUP, per la CUP autèntica. I el
conveni regulador signat el 29 d'agost, està signat per mi, en Josep Manel Ximenis,
com alcalde.
Com es va dir en aquell Ple del 14 de juny del 2012 quan estàvem al govern, l'aposta
per gestionar de forma directa la deixalleria, a traves de GUSAM, era una decisió
estratègica important per al poble i que els vilatans veurien beneficis a molt curt
termini. Aquella aposta permetria, en un futur proper, fer una millor gestió de la
deixalleria que comportaria poder introduir bonificacions a la taxa d'escombraries.
En aquell moment ERC va ser força reticent en aquest encàrrec de gestió i va
qüestionar la delegació de competències -que el 'soci majoritari', que és l'Ajuntament
d'Arenys de Mar, fes una delegació en el 'soci minoritari' que és l'Ajuntament d'Arenys
de Munt-, també va qüestionar l'encomana a GUSAM, com l'estudi-proposta sobre el
que es va fonamentar la decisió d'assumir l'encàrrec, com també el tècnic que va
realitzar aquell estudi-proposta, com l'estalvi en la gestió de la deixalleria que es
preveia que arribés a tenir aquest servei. Es qüestionava tot el procediment i moltes
més coses. Tot i així, ERC s'abstenia en aquell punt, no votava en contra, però tampoc
votava a favor.
El Partit Socialista era molt més catastrofista i fins al punt que sí que votaven en
contra.
Ara, tres anys després, veient que ho qüestionaven tant, i que estan al govern, podien
haver decidir canviar la dinàmica.
Però no, ho prorroguen durant tres anys més. Alguna cosa bona devia tenir que la
deixalleria fos gestionada de forma directa per l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en
comptes de qüestionar-ho tant, si ara decideixen prorrogar-la i alguna cosa bona
devien veure els altres ajuntaments quan delegaven les seves competències, en la
gestió de la deixalleria, en l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

_____

Vostès ara tenien l'oportunitat de canviar la forma de gestió de la deixalleria. Però no
ho fan, continuen amb allò que va començar la CUP, la CUP autèntica, quan jo era
alcalde.
Ara la deixalleria està deixant uns beneficis a GUSAM, o sigui al poble d'Arenys de
Munt, que superen els 6.000 euros anuals. Hem pogut introduir bonificacions a la taxa
d'escombraries per l'ús continuat de la deixalleria. S'ha millorat molt la gestió respecte
al que hi havia abans. S'han eliminat les tensions que vivien els veïns quan hi anaven i
eren incomodats per persones que els hi demanaven allò que anaven a portar abans
d'arribar a la deixalleria. S'ha donat feina a veïns d'Arenys de Munt dins d'aquest
servei. I el cost per l'Ajuntament és molt més baix que el que hi havia abans de la
municipalització, abans del 2012.
Bé, com nosaltres vam dir en aquell moment, ho va dir la CUP autèntica, gestionar la
deixalleria des del propi Ajuntament era una decisió estratègica important a llarg
termini i ho continuem mantenint. Per això el nostre vot serà a favor.
Esperem que el vot dels grups del Govern també ho sigui, a diferència de com ho va
ser fa 3 anys.
Ens alegrem que rectifiquin i reconeguin que la deixalleria és gestiona bé i que dóna
un bon servei al poble d'Arenys de Munt.”
El Sr. Alcalde diu que fa anys que aquest govern diu que la deixalleria funciona bé i
per aquest motiu, no cal canviar la gestió i és millor afrontar uns altres temes, doncs
seria una decisió estratègica equivocada canviar-ho.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

5. PROPOSTA DE PRÒRROGA DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A GUSAM SA
PER A LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA.
El Sr. Alcalde llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa
de Serveis Territorials:
“Atès que el 29 d’agost de 2012 es va signar un conveni regulador de la delegació de
competències per la gestió de la deixalleria durant un termini de tres anys, segons
acord de delegació de competències realitzada pels ajuntaments d’Arenys de Mar i
Sant Iscle de Vallalta en el Ajuntament d’Arenys de Munt, i que aquesta delegació era
prorrogable.
Atès que en la mateixa data i recollint els terminis del conveni de delegació, es va
signar entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i GUSAM SA un contracte programa per a
la formalització de l’encàrrec de la gestió del servei de la deixalleria.
Tenint en compte que els Plens dels Ajuntament d’Arenys de Mar i de Sant Iscle de
Vallalta han acordat una pròrroga per tres anys d’aquesta delegació en data 23 de
juliol de 2015 i 27 de juliol de 2015 respectivament.
Tenint en compte que l’Ajuntament d’Arenys de Munt està interessat en què GUSAM
SA continuï prestant el servei de deixalleria a través de la figura de l’encàrrec de
gestió,
Examinats els informes favorables de Secretària i d’Intervenció a l’expedient,
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Prorrogar durant tres anys l’encàrrec a l’empresa de capital íntegrament públic
GUSAM SA, amb efectes a partir del 31 d’agost de 2015, la gestió del servei de
deixalleria dels municipis d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta en
les condicions que figuren en el contracte programa i els seus annexos que integren
l’expedient i formen part d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Autoritzat una despesa de 90.653,98 € anuals, que pels tres anys sumen
271.961,94 €, amb càrrec a les aplicacions 121.1622.44900 i 121.1622.44901 del
pressupost municipal, segons el següent detall:
Anualitat

mesos

Import

2.015

4

2.016

aplicació
121.1622.44900

121.1622.44901

30.217,99 €

12.176,53 €

18.041,46 €

12

90.653,98 €

36.529,60 €

54.124,38 €

2.017

12

90.653,98 €

36.529,60 €

54.124,38 €

2.018

8

60.435,99 €

24.353,07 €

36.082,92 €

271.961,94 €

109.588,80 €

162.373,14 €

Tercer.- Donar publicitat del present acord al BOPB, al DOGC i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament en compliment del que determina l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de la CUP
autèntica pensem que és important per Arenys de Munt i per tots els nostres veïns i
veïnes que la deixalleria sigui gestionada per GUSAM pels beneficis que implica,
fonamentalment:
 perquè el servei costa molt menys que abans,
 perquè els beneficis que es generen es queden al poble,
 perquè es gestiona d'una forma molt més propera als veïns,
 perquè es contracten persones d'Arenys de Munt, generant llocs de treball al
poble,
 i perquè podem introduir bonificacions a la taxa d'escombraries per a tots els
veïns i veïnes que en facin ús.
Per tant, el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, lamenta ser repetitiu, però els fets són els
que són, i seguint la tendència de vot, el seu vot serà favorable.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE
DELEGACIÓ AMB L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Josep Sánchez i Camps, llegeix, resumidament, la
següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:

_____

“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, es considera oportú ampliar la delegació ja existent en
la Diputació de Barcelona amb les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant
l’adopció dels corresponents acords plenaris.
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos
de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i, a l’hora, regular
l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament.
Així mateix, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya estableix en el seu article 8.4 que la delegació
d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i
seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició,
suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, a proposta del regidor d’Economia, un cop valorades quines són
les necessitats municipals i atenent al que disposa l’art. 7 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i vistos els informes de la Intervenció municipal i de
la Secretaria, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Cànons derivats de concessions administratives.
Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests ingressos de dret públic es
deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària l'hagi efectuat
l'ORGT.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Segon.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies

_____

organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Tercer.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
Quart.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les regles que figuren en l’Annex de la proposta i que forma part
d’aquest acord a tots els efectes legals.
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcalde president per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per la realització efectiva dels anteriors acords.
Sisè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop
acceptada la delegació la Diputació les farà públiques tant en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també,
en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària.
ANNEX - REGLES
Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i una duració de dos anys a
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió
de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte
d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament de
forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la
Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del
període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute,
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a
l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la
part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la
Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió
Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.
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b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota
l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de
Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local
propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme
de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de les
dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a
les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena.
següents:

Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que un cop llegit l’informe favorable
d’Intervenció sobre el tema, i ajustant-se a la legalitat, el seu vot serà favorable.
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El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de l'assemblea de
la CUP autèntica veiem que en aquesta proposta de delegació amb l'Organisme de
Gestió Tributaria de la Diputació es proposa delegar el cobrament dels 'Cànons de les
concessions administratives' que tingui l'Ajuntament.
Des de la nostra assemblea ens agradaria saber algunes qüestions respecte a
aquesta proposta i que ens donessin una resposta en el torn d'intervencions a les
preguntes que els hi plantegem ja que és informació que no hem trobat a l'expedient:
 Ens agradaria que ens especifiquessin a quins cànons ens estem referint?
 De quins imports anuals estem parlant?
 Quin % d'aquests cànons es quedarà la Diputació?
 Quan ens cobrarà? Veiem que en el Pressupost per aquest 2015 el cost previst
pel servei de recaptació era de 112.000 euros.
 Amb la documentació que ens aporten, veiem que en la regla quarta s'indica
que la Diputació ens cobrarà una taxa per la prestació de serveis i activitats
necessàries per la gestió, liquidació, inspecció i recaptació. Ens poden dir a
quan puja aquesta taxa?
 Els interessos de demora que generin l'impagament dels tributs municipals, qui
serà el receptor final? L'ajuntament o la Diputació?
 Veiem, en la regla novena, que l'ORGT ha de disposar d'un local per realitzar
les seves gestions al municipi, qui el paga? I quan costa?
I al final, ens preguntem: què surt guanyant l'Ajuntament amb aquesta nova delegació?
És una informació que ens interessaria saber a tots.
Massa dubtes per a què votem a favor. Ens agradaria que ens els resolguessin en el
torn de respostes per part del regidor d'Economia. Si les respostes fossin satisfactòries
podríem donar el nostre vot de confiança.
Per altra banda, també hem pogut veure, en l'acord segon de la proposta, que
l'Ajuntament es reserva la facultat de concedir beneficis fiscals. Des de la CUP
pensem que seria important aprofundir en aquesta facultat i començar a estudiar la
possibilitat d'establir beneficis fiscals a tots aquells veïns que paguin, de forma
voluntària, els seus tributs abans que comenci el període obligatori de pagament. Allò
que anomenaríem un descompte per pagament avançat.
Potser d'aquesta manera alguns veïns podrien gaudir d'una reducció de les taxes i
impostos municipals i l'Ajuntament podria aconseguir liquiditat en un període, el primer
trimestre de l'any, en què no hi ha previstes recaptacions de tributs.
Ja que modifiquem delegacions amb la Diputació aquesta també ens la podríem
plantejar i seria recomanable que es dues a terme.”
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Sánchez intentarà donar resposta a les preguntes que
pugui, però que podria haver-les formulat en la Comissió Informativa que es va
celebrar i així tindrien la resposta preparada.
El regidor Sr. Sánchez diu que s’ha considerat convenient descarregar de tasques de
gestionar el cobrament de tributs i cànons a la Intervenció municipal, i com en altres
delegacions a l’ORTG que ja s’havien aprovat, i que ell coneix perfectament, això
millora la gestió municipal, agilitza el cobrament i facilita el pagament al deutor, si tot
ho tramita l’ORTG. El tema del local, l’ORTG ja en disposa d’un i ja facilitarà el seu
cost. Afegeix que quan el Sr. Jiménez estava en el Govern ja van estar parlant dels
possibles beneficis fiscals. La gestió dels tributs a través de DIBA dóna liquiditat a
l’Ajuntament a un cost molt baix, i això pot redundar en el vilatans. Li agradaria colmar
tots els dubtes però ara mateix no té la possibilitat de fer-ho però ho resoldran en el
proper Ple.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Agraeixo la resposta que ens ha donat el Sr.
Sánchez. Una resposta que l'ha pogut sentir tothom i és una resposta interessant,
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perquè moltes vegades la gent desconeix el funcionament d'aquestes administracions i
és important que ho puguem explicar, que tinguem l'oportunitat d'explicar-ho i que els
grup de l'oposició donem aquesta oportunitat a l'equip de Govern.
Per tant, assumim el compromís que vostè mateix també assumeix de donar-nos una
resposta en el proper Ple. Nosaltres li farem confiança i votarem a favor d'aquesta
proposta. Tot i així, hem d’incidir en allò de fer el descompte per pagament avançat.
Aquest és un debat que no hem tingut i que seria important tenir-lo, no només pel que
benefici que pot acabar tenint l'ajuntament, que nosaltres pensem que si que el pot
acabar tenint, sinó també com una forma de donar als veïns compromesos una sortida
satisfactòria també per ells.
Respecte al tema de la informació que es dóna en la Comissió Informativa, la realitat
és que, per la gent que no ho sàpiga, la informació que es dóna en la Comissió
Informativa és una informació molt minsa. Però després tenim l'expedient que ve a Ple
i en l'expedient que ve a Ple s'han de donar molta més informació de la que es dóna
ara. A la Comissió Informativa no estem veient cap expedient, sinó que s'està parlant,
doncs si nosaltres, quan venim al Ple, veiem aquesta informació de ben segur que
moltes vegades no faríem aquestes preguntes. De la mateixa manera que ha passat
en el tema de l'assegurança. En el tema de l'assegurança, en l'expedient, que és el
document públic que ve a Ple, hauria estat important que, tota la informació que s'ha
demanat, s'hagués donat. I no s'ha donat com passa ara. Més que res és per aclarir
allò que passa a les Comissions Informatives, es parla, es diuen coses, però el
document ferm és el que va a Ple, no el que va a la Comissió Informativa. Que també
seria qüestió que alguna vegada ens plantegem que, abans d'anar a les Comissions
Informatives, se'ns pugui avançar la informació d'allò del que tractarem en la mateixa
Comissió Informativa.
Però bé, com ja he dit: votarem a favor i agraeixo la resposta que ens ha donat el Sr.
Sánchez.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

7. MOCIÓ DEL
POLÍTIQUES.

GRUP

CUP
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El Sr. Alcalde diu que s’ha fet la consulta als Serveis Jurídics per si la podia llegir un
veí/veïna i han informat que la normativa no ho permet, i per tant, dóna la paraula a
regidora Sra. Ballester.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Com a paraules
prèvies a la lectura de la moció, voldria introduir una idea. En la passada xerrada que
va tenir lloc aquí al poble en motiu del cas que aquí presentem, la mare d’un de tants
joves afectats dels que vam estar parlant va dir amb sorprenent senzillesa, claredat i
fermesa (la repeteixo en públic per segona o tercera vegada, perquè em sembla
crucial):
“A una societat que no sap gestionar la dissidència, li falta molt per ser democràtica”
…i deixeu-me afegir, la nostra és una societat que es fa dir democràtica i pregona
idees de transparència i bon govern però que manté encara normatives i lleis que no
permeten que un ciutadà simplement llegeixi una moció en un Ple.
La moció que presentem ara no és una moció de la CUP, és la moció de l’Albert i en
Carles, d’en Joan, de l’Adrià, de la Rosa i en Jordi, de la Xarxa de familiars
d’afectades, de totes les persones que van estar en les mobilitzacions de Can Vies i
van rebre, i en tantes altres mobilitzacions, de les organitzacions que
desinteressadament presten tot el seu suport, com Alerta Solidària, i és també una
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moció de totes nosaltres, perquè el que reclama en el fons és que es protegeixi el
nostre dret a dir que no estem d’acord.”
Tot seguit, llegeix la següent moció:
“Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb
efectes molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables
d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot
veure com ni els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics
acusats de corrupció, han patit una persecució tan dura per part de les institucions
judicials com han patit altres sectors socials.
Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és inassequible
per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les
hipoteques neguen el dret a un habitatge digne… La llista de greuges és llarga perquè
tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals aconseguits gràcies a la lluita i
reivindicacions de moltes generacions s'estan perdent a marxes forçades.
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen, i especialment,
en els i les nostres joves, (un 47,15 d’atur juvenil) col·locant-les en situació de
vulnerabilitat amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, els
nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa
manera que en el seu moment ho fèiem moltes de nosaltres.
En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra
totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua
dels nostres drets nacionals i socials. En són testimonis les víctimes de la repressió
per l’efecte Can Vies i per altres causes originades en el marc de la dissidència, com la
vaga del 29M o la del 14N del 2012, entre altres.
Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt és prova de la
impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i
arbitràries i maltractaments diversos.
El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una manifestació
pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents entre manifestants i
agents de policia que van motivar diverses càrregues policials. Quan arribaven, tard,
prop de la zona del conflicte van veure com diverses persones venien corrent
perseguides per diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra, davant el temor a noves
càrregues també van marxar del lloc corrent. Més endavant els van tallar el pas a ells i
a dos joves més, l’Adrià i en Joan, veïns de Barcelona, i van quedar rodejats. Van ser
insultats i colpejats (l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres ferides que
acrediten els metges i que no van ser tractades fins més 3 hores més tard).
Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les seves
declaracions són plens d’humiliació i dolor i no tenien altre objectiu que causar-los-hi
por, afectant la seva integritat física i psíquica.
Les famílies afectades van presentar una querella judicial per aquests maltractaments i
actualment els judicis estan en procés.
El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la Generalitat
de Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó per a l’Adrià, en Joan, en
Carles i l’Albert. Una acusació del tot desproporcionada que l’advocat dels afectats
considera que és una mesura política, ocasionada per la querella que ells van
presentar. Cal afegir que en el cas ja s’hi persona Fiscalia i que l’Ajuntament de
Barcelona s’ha retirat de l’acusació particular.
Considerem que el fet que en les causes judicials, que segueixen el seu procés en les
quals la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya com a
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part demandant endurint les acusacions, vol servir d’escarment, generar por i coartar
el dret de les persones i els sectors socials que lluiten per una societat més justa.
Constatem també que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant per
als i les joves encausades com als seus familiars i a l’entorn social.
Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les pròximes
eleccions del 27 de setembre a Catalunya fan néixer expectatives de canvi que
exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i profundament
compromès amb les persones i els seus drets.
Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb contundència
el tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme social.
Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a totes
aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la
dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques.
Pels motius exposats proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en
els processos judicials a persones imputades per dissidència i activisme polític.
Segon.- Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i
estatals que aturin la repressió indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors socials
que lluiten per una societat més justa.
Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control
exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves actuacions.
Quart.- Instar al futur Parlament de Catalunya a què doni suport a la reivindicació
d’amnistia per a les persones condemnades i la retirada de càrrecs a les imputades
per actes de dissidència i activisme polític.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat
espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Amb tota seguretat
aquest és un dels punts de ple que, des que sóc portaveu municipal, més m’ha costat
de preparar. Implicacions emocionals i afectives envers la família Escrig s’afegeixen a
sentiments de ràbia, impotència i també vergonya pels fets que van ocórrer a Can Vies
el 2014 i les conseqüències que han tingut en moltes famílies, també en la meva
pròpia.
Des d’Esquerra reconeixem el dret a la protesta i a la desobediència civil i creiem que
totes les causes justes sempre haurien de ser no-violentes. Defensem la llibertat de
manifestació i reunió sense ús de violència, amenaces ni coaccions de cap tipus. El
poble català té la capacitat d’exercir la resistència i desobediència des d’una actitud
cívica i pacífica i d’aquesta manera la farà més legítima. La resolució dels conflictes
mai ha de passar per la força dels cossos policials, la solució al conflicte ha d’estar
basada sempre en el diàleg, la mediació i l’acord entre les parts.
El Centre Social Can Vies és un referent cultural a la Vila de Sants, amb una activitat
sempre oberta als veïns i veïnes i amb multitud de propostes culturals, així com, un
espai de debat del i pel barri, que aglutina un estil de joves que tenen ganes de canviar
el món i de viure d’una manera diferent, joves amb valors socials i preocupats per la
realitat que els envolta. Com a societat no podem caure en l’error de criminalitzar els
joves per la seva imatge ni per les seves idees. La seva manera de fer i de pensar no
és ni millor ni pitjor que cap altra de més convencional, la societat es nodreix de totes
les persones que en formem part, tots som part d’una mateixa ciutat i d’un país.
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Els nostres joves estan patint la crisi de primera mà, qüestionen i posen en dubte
l’status quo i el sistema polític i econòmic actual. Esquerra comparteix amb molts
d’aquests joves la necessitat de canviar la orientació de la Unió Europea dels darrers
anys, prioritzant el benestar de les persones i no els interessos de les elits
econòmiques, com ha passat últimament amb decisions preses per òrgans opacs i no
democràtics, com la Troika. Volem construir una Europa molt més social i propera a la
ciutadania.
No entenem ni compartim la desproporcionalitat de l’operatiu policial que es va
desplegar al voltant de Can Vies, que va trasbalsar als barcelonins i al país sencer
despertant una alarma totalment injustificada a través de certs mitjans de comunicació.
Donaré unes quantes dades per conèixer l’abast dels fets, dades que ens va donar
dies enrere l’advocat dels encausats: 200 ferits, 39 judicis, 30 anys de condemnes en
total, 7 querelles contra els agents..
Més dades: l’estat espanyol té més de 1900 imputats i almenys 170 condemnats per
causes de corrupció. Entre els imputats i condemnats hi ha persones que han ocupat
càrrecs en partits polítics o a l’Administració pública i també empresaris, advocats,
sindicalistes i familiars de tots ells, principalment per corrupció urbanística, frau fiscal,
etc. , no obstant la majoria d’aquests condemnats no estan a la presó.
Cal revisar els mètodes emprats pels Mossos, qüestionats massa sovint. És necessari
canviar la imatge del cos policial, per tal que la ciutadania confiï en ells i no que es
vegin com a un cos enemic. Volem un país nou amb unes estructures d’estat noves i
amb nou model de policia.
L’actuació policial i judicial va causar un enorme perjudici a molts nois i noies,
detinguts de manera brutal, injusta i indiscriminada. Recordem les paraules que va dir
un mosso a un dels detinguts: “Barcelona arde y alguien tiene que pagar por ello”.
El malson que viuen aquests nois, les seves famílies i el seu entorn més proper és
insuportable pel fet que no saben com acabarà tot . Volem compartir amb vosaltres
tots aquests mesos de patiment i us fem costat en aquest temps d’incertesa. Ens en
sortirem.
Votarem a favor de la moció.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des del nostre grup
polític (la CUP Històrica) hem defensat sempre el dret a poder manifestar-nos per
aconseguir una societat més justa i en la qual tots els ciutadans puguin viure amb
dignitat.
Per això trobem inacceptable el que està passant amb la repressió que estan exercint
contra totes aquelles organitzacions i persones, que es mobilitzen i lluiten per no
perdre drets socials i democràtics. I no estem d’acord que es facin empresonament
injustificats i amb penes tan elevades.
També volem donar tot el nostre recolzament a l’Albert i en Carles Escrig Conesa, per
la situació tan injusta que els ha tocar viure.
I com diu aquesta moció que es porta avui a Ple, hem de fer costat a totes les
persones que legítimament exerceixen el seu dret a manifestar-se i contra les
represàlies polítiques.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “En vista als fets
exposats en relació amb les represaliades polítiques que van patir i estan patint els
dos joves de la població i dels quals en vam rebre notícies, per primer cop, a través
d’un correu personal de la Rosa, la mare d’en Carles i de l’Albert, només podem
manifestar el nostre total suport tant als joves, com a la mare i a la família així com
estendre la mà i informant-nos i seguir el tema de prop mentre duri el procés judicial.
Creiem que està totalment fora de lloc que es condemni a cadascun dels dos joves a
set anys de presó pels fets exposats i dels quals hem tingut coneixement i com que no
ens agraden les injustícies i en aquest cas ens ho sembla que ho és, sigui amb la llei a
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la mà o no, per tant farem tot el possible, escaient i necessari fins on nosaltres hi
puguem arribar tot i saber que en els casos on intervenen les forces judicials sovint no
és molt lluny. Sota cap concepte aquest tipus d’accions judicials, com el que ens
ocupa en aquest cas, haurien de poder prosperar i algú hauria de posar sentit comú en
un entramat i en un sistema on sembla, i sense ànims de generalitzar, que sigui el
menys comú dels sentits per tant, per part nostra votem a favor de la moció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: ““Les males praxis
professionals existeixen en una organització per sobre de les 15.000 persones, és una
qüestió d’estadística. Detectar-les, denunciar-les i també redirigir-les cap a les bones
pràctiques hauria hagut de ser una prioritat organitzativa, una verdadera iniciativa
corporativista que hauria d’enfortir l’organització enfront d’unes individualitats aïllades.
En comptes d’això, s’ha mirat i es mira cap a un altre costat en alguns nivells de
l’organització.” Aquest és un fragment d’un article inèdit escrit per un quadre dels
mossos d’esquadra fa alguns mesos arran de la polèmica per la detenció i mort de
Juan Andrés Benítez al Raval. El video del que podria ser, guió, explica, en part, la
cultura del trencament de files i la forta pressió que la majoria de sindicats policials
exerceixen sobre el responsable polític perquè doni credibilitat a una denúncia de mala
praxi. Pels mossos, l’aquell, és sempre un presumpte innocent. A priori s’intenta
justificar el paper d’un company perquè no pots creure que un policia actuï perjudicant
conscientment i voluntàriament a un ciutadà. Els socialistes entenem que els cossos
policials de Catalunya fan correctament la seva feina però que hi ha casos, com el que
avui se’ns presenta, on les formes i el tracte entren dins dels paràmetres de la
normalitat. No són tots ni sempre els que de forma inhabitual se salten normatives. És
per això que, també, hem tingut la curiositat de llegir-nos la Llei 10/1994, de l’11 de
juliol, de la policia de la Generalitat, mossos d’esquadra, i, en cap línia, parla de què
hagin d’agredir ni incitar el maltractament. Per això, estem completament d’acord amb
les peticions d’aquesta moció. No tolerarem l’agressió física ni psicològica ni cap altra
mena de maltractament cap al ciutadà. Per tant, hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, comenta que vol fer un incís abans de fer la
lectura de la seva intervenció i és que els hagués agradat que s’hagués facilitat
informació respecte el procés judicial i com està l’expedient a nivell de tramitació, i això
perquè sempre ha mantingut una postura de no prendre una decisió en favor o en
contra si no es té tota la informació, i en aquest cas, no sap com han anat els fets i
aquesta feina és dels jutges. Dóna suport perquè es faci justícia, i s’abstindrà. A
continuació diu textualment: “Ens sorprèn que el grup municipal que planteja aquesta
moció digui de la crisi econòmica i social profunda del que denomina països catalans.
No es poden imaginar com serà aquesta si aconsegueixen la independència. Aquest
grup municipal entén i sosté que barrejar poder polític i judicial no és procedent.
Tothom té dret a la justícia, la Generalitat, de presentar-se com acusació particular,
entenem que el cos de mossos d’esquadra està escrit a aquesta. Barrejar conceptes,
assumptes que són objecte de procediments penals entenem que no toca. Deixem que
el sistema judicial actuï i que resolgui, que aquesta és la seva competència. I deixem
que ho faci d’una manera d’absoluta independència de la resta de poders. Per tant, el
nostre vot serà d’abstenció.”
La regidora Sra. Ballester diu que arrel de la intervenció del PP diu que és més
sospitós que es barregi poder judicial i polític en el fet que la Generalitat estigui com a
acusació que no cap altra cosa.
El regidor Sr. Planas replica dient que és perjudicial barrejar poder polític i judicial, i no
vol dir per part de qui es fa això.
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El Sr. Alcalde diu que, tal i com han dit, totes les forces polítiques estan d’acord amb
que és un fet desproporcionat i que el que s’ha publicat al Batec i han pogut llegir els
veïns i veïnes d’Arenys de Munt és que el Carles i l’Albert són nois compromesos i
“bons nanos”.
Posada a votació la proposa, s’aprova la mateixa amb dotze 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 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, En Josep Manel “Ximenis
“Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP, PSC i grup
Mixt; una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

8. MOCIÓ GRUP MIXT DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL D’ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.
La regidora Sra. Sánchez llegeix la següent moció:
“Moció que presenta el grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA)
per Arenys de Munt DE REBUIG A L'ACORD COMERCIAL D''ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ' (TTIP) ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.
El tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP són les seves sigles en anglès)
és el nou model de tractat de lliure comerç que s'està negociant entre la Unió Europea
i els Estats Units, des de juny del 2013, amb la intenció de crear la zona de lliure
comerç més gran del món.
Aquest tractat s'està negociant ara ja que tant els Estats Units com la Unió Europea
estan perdent poder econòmic i polític en l'àmbit global i altres països, especialment la
Xina, els estan desplaçant com a economies més exportadores i com a proveïdores
d'inversió estrangera directa. El TTIP busca consolidar els interessos geopolítics
d'aquests dues potències i al mateix temps pretén recuperar el poder i el protagonisme
que ara estan perdent, declarant una guerra comercial a tercers països que estan
creixent en l'àmbit econòmic.
De manera formal estan negociant la Comissió Europea, per la Unió Europea, i per
l'altra el propi govern dels Estats Units. Malgrat això, des del seu origen, són els grans
lobbies empresarials els qui pressionen i participen de forma activa en aquestes
negociacions. Entre aquest lobbies podem trobar les industries: automobilística,
farmacèutica i agroalimentàries, empreses de serveis, bancs, fons d'inversions, etc.
A més, les negociacions s'estan produint de forma fosca i opaca, d'esquena a la
població, amb un caràcter secret sobre el seu contingut, sense participació de la
ciutadania i sense consultar a la societat civil.
Aquest tractat aprofundirà en les retallades de drets laborals, justificat en la reducció
de costos i basats en la política antisindical dels Estats Units (que no ha ratificat els
convenis de l'Organització Internacional del Treball) i en les reformes laborals
imposades per la Troika (Comissió Europea, FMI, BCE).
La liberalització de cada vegada més sectors econòmics incrementarà les
privatitzacions de serveis públics, amb conseqüències que ja ens són conegudes per
tothom, l'harmonització legislativa a la baixa que afectarà a les polítiques medi
ambientals, als drets de la salut, a l'ús del fracking, a l'augment de la producció i venda
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de transgènics, a l’ús de toxines i substancies perilloses que tenen una legislació més
favorable al Estats Units.
L'agroindústria resultarà afavorida en perjudici de les petites explotacions més
sostenibles i això afectarà a la sobirania alimentària i la qualitat de l'alimentació.
I sobre la propietat intel·lectual, el seu ús i l'accés a internet, s'aplicarà la legislació
nord-americana que facilita la vigilància cibernètica i l’accés a dades de caràcter
personal i penalitza compartir arxiu a la xarxa. Al mateix temps blindarà patents,
reduint, per exemple, la possibilitat d'accés a medicaments genèrics, molt més
econòmics.
En definitiva, qui resultarà el màxim beneficiat seran els grans capitals, que encara ens
controlaran molt més.
Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més
allà del comerç ja que l’acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes
de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l’alimentació, el treball, la
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de
privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les
institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant,
per tant, els drets de la ciutadania.
Atès la falta de transparència que estan caracteritzant les negociacions del TTIP, és
una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals
nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals
d’arbitratge.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l’establiment d’un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L’agenda de negociació del TTIP mostra que
no hi ha cap ambició d’avançar en major protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l’aplicació
de conceptes com el “reconeixement mutu” dels estàndards i altres estratègies, poden
tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap
reglament de la UE.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per als serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels
serveis d’aigua, o limitaria fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions
públiques en funció de criteris ecològics o socials.
Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s’inclogui l’excepció cultural
en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la
cultura en general.
En base a aquests arguments, des del grup majoritari de persones que es van
presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per
Arenys de Munt, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- En defensa dels interessos dels veïns i veïnes d'Arenys de Munt, posicionarnos en contra a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i al
Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió
Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de proposta d’Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
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Tercer.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a enviar als grups parlamentaris els
diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el
contingut de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l’estat de les
negociacions.
Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea,
així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de
l’Estat espanyol.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Agraïm al Grup Mixt
que hagi portat al Ple una qüestió tant important i que l’hagi presentat d’una manera
tan entenedora; perquè aquells que perpetren aquest atemptat contra la sobirania
econòmica dels pobles ja s’encarreguen prou de ser críptics i prou complexos com
perquè no sapiguem ni per on començar a opinar.
Però els temps en què ens creiem qualsevol informació cuinada i convenientment
manipulada estan passant. Cada vegada tenim més sentit crític i opinions pròpies
sobre el que fan els governs, els tribunals i les multinacionals propietàries d’una
economia que hauria de ser nostra i no d’ells.
Els assumptes que estem tractant en el Ple d’avui són bons exemples d’aquest
incipient canvi: estem destapant el que ha succeït i segueix passant a l’entorn de les
detencions de persones que discrepen d’un sistema en crisi que no respon a les
necessitats fonamentals de les persones. Estem per solidaritzar-nos i treballar juntes
per oferir refugi i acollida a aquelles que ho han perdut tot i ja no els queda ni la terra
que trepitgen, perquè les institucions i estructures polítiques no responen si les
ciutadanes no les empenyem a fer-ho. I amb el tema que ara ens ocupa, l’Acord de
Comerç i Inversions entre els Estats Units i la Unió Europea ens trobem amb una altra
de les situacions més cíniques contra la que volem dir prou.
No ens espantem per paraules i conceptes que semblen difícils perquè tot el que
envolta el TTIP va d’un tema sobradament conegut i ben senzill. Volem citar aquí en el
Ple les paraules d’una veïna del nostre poble, la Lorena. A ella pretenia explicar-li en
què consistia això de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i quan vaig acabar
l’explicació amb més o menys gràcia i encert, ella em va respondre:
“ah! I ara us adoneu? Això porten fent-ho tota la vida. Des de sempre manen les grans
companyies que tenen els diners”.
Li vaig donar la raó, és clar que és així i ho sabem de sobres. I justament per això hem
de dir prou i no permetre que ara, a més a més, ens ho facin oficial i legal (segons, és
clar, el seu concepte particular i no participat de legitimitat).
A aquelles persones que naturalment ara estiguin pensant que tot això ens queda molt
lluny i que és un tema en el que des de l’Ajuntament ben poca cosa s’hi pot fer voldria
proposa’ls-hi que imaginin què li succeeix quan una petita botiga vol competir amb una
gran superfície beneficiada per unes normatives fetes a la seva mida. O per què és
tant més barata la fruita de l’altra banda de l’oceà que la de l’hort del costat de casa.
En els fons d’aquests casos hi ha la mateixa lògica que en el cas del TTIP.
L’experiència d’acords de lliure comerç com l’existent entre els EUA, Canadà i Mèxic
mostren com tenen efectes negatius sobre l’ocupació i la generació de desigualtats.
Les mesures d’aquests tractats tenen uns objectius reals que no es diuen:
l’afavoriment dels guanys del capital industrial i financer; de la mateixa manera que
mai es donen de forma clara els resultats presumptament positius de les polítiques
d’austeritat i retallades contra la crisi.
Oposar-se a aquest tractat no significa renunciar al comerç sinó defensar que el seu
desenvolupament ha de basar-se en la satisfacció de les necessitats i el benestar de
les persones, així com en la sostenibilitat mediambiental i no en la competència
salvatge que imposen els tractats de lliure comerç que provoca la concentració del
capital i de la riquesa generada. Aquest acord representa un pas més en l’estratègia
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de la globalització neoliberal de desregulació i expansió territorial duta a terme durant
els últims trenta anys i que va plantar les bases de la greu crisi actual, un
aprofundiment en les contradiccions del capitalisme que no pot generar res més que
més crisi.
Davant tot això, volem la plena sobirania del nostre poble i per això ens hem d’oposar
a les polítiques capitalistes que ens volen imposar el seu model de disciplinament
econòmic, polític i social mitjançant el TTIP o qualsevol altre artifici.
Però en concret, què hi podem fer les persones? Com podem afegir-nos des dels
municipis i els ajuntaments? Doncs, explicant-ho, informant, posant de manifest el què
està succeint i sent l’altaveu de les opinions que no els convenen. Perquè siguem les
ciutadanes que opinem conscientment i lliurement i decidim passar a l’acció en allò
que estigui en les nostres mans.
Per exemple, podem conèixer, difondre i signar els manifests que diverses
organitzacions estan pronunciant al respecte, com la que promou la Campanya
NoalTTIP, o podem reivindicar ben clar i alt que els pobles manen, i que el poble
català també vol la sobirania econòmica i que si continuem seguint els dictats de la
troika i imposant-nos tractats com el TTIP acabaran per no existir els serveis públics.
Si pensem això, podem, per exemple, afegir-nos a la marxa per les ILPs (Iniciatives
Legislatives Populars), que s’està organitzant arreu de Catalunya els dies 18 i 19 de
setembre, perquè qui mana és el poble, no les multinacionals.
I podem seguir l’exemple de tantes persones d’Arenys de Munt que són socialment
actives en el seu dia a dia i des de les seves organitzacions, com la família Escrig
Conesa des de la Xarxa Antirepressió de familiars d’afectades o com recentment ha
demostrat l’AMPA de l’Escola Sobirans, entre tants altres bons exemples que es
poden posar d’empoderament, de pensament crític, de responsabilitat ciutadana i
sentiment de col·lectivitat, en definitiva, de sobirania del poble.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Des d’aquest grup
municipal trobem una mancança primordial i que com podem votar en contra d’un text
al que encara no hem pogut tenir accés i que tampoc ens han facilitat amb la moció,
només basant-nos amb les afirmacions del grup Mixt o, com deien, de la CUP
Autèntica. Entenem que dins el sí de la Unió Europea i de les seves institucions des de
l’adhesió d’Espanya a aquesta l’any 1986, tenim membres que representen els nostres
interessos i que precisament aquesta és una de les seves tasques: treballar sobre
propostes perquè vegi la llum i sigui aprovada aquella que més ens beneficiï en tots
els aspectes. Entrar a realitzar valoracions gratuïtes en aquest moment i per part
d’aquest Consistori ens sembla deixar de banda problemes reals, més urgents, i que sí
que ens queden dins de la nostra competència. Per dedicar-nos a altres que són, això,
encara, propostes, deixem que cada instancia faci la seva feina i quan tinguem un text
clar, pendent d’aprovació definitiva, ja farem valoracions si és que aquestes escauen.
Per tant, el nostre vot serà desfavorable.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom de CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon
vespre a tothom.
Tot el que sigui lliure comerç i eliminar barreres, benvingut sigui!
Aquest acord eliminarà els obstacles comercials en una àmplia gamma de sectors
econòmics per facilitar la compravenda de béns i serveis. Això suposarà la pèrdua
innecessària de temps i de diners, i la creació de nous llocs de treball pel creixement
econòmic que suposarà l’acord.
Una prospectiva econòmica preparada pel Centre d'Investigació en Política Econòmica
al març de 2013 estima que un acord ampli resultarà en un creixement anual del PIB
de la UE de 68-119 mil milions d'euros per l'any 2027, i un creixement anual del PIB
dels EUA de 50-95 mil milions d'euros. El mateix estudi estima que un acord limitat,
centrat només en els aranzels, resultarà en un creixement anual del PIB de 24 mil
milions d'euros a la UE i un creixement anual de 9 mil milions d'euros als EUA. El
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creixement màxim del PIB estimat es traduiria en 545 euros addicionals d'ingressos
disponibles anuals per a una família de quatre membres a la UE i 655 euros per a una
família de quatre membres als EUA.
Les bases d’aquest acord es basen en tres eixos principals:
 El primer objectiu és eliminar, tant com sigui possible, totes les obligacions
duaneres entre la UE i els EUA. Això ja ha estat pràcticament aconseguit, excepte
el sector agrícola on romanen i són bastant elevades.
 El segon objectiu és reduir, o també eliminar, el que l'argot especialitzat denomina
barreres no aranzelàries. Això fa referència a les normes, regles i regulacions
legals i constitucionals al·legables de limitar l'amplitud de la competència
econòmica, definida aquí com una llibertat fonamental suprema i inalienable.
Aquestes normes poden ser de qualsevol tipus: ètiques, democràtiques, legals,
socials, que fan referència a la salut o d'orientació mediambiental, financeres,
econòmiques o tècniques. Molts dels articles del mandat (art. 14, 18, 19, 21, 25,
29, 31, 32, 33) expressen un desig de protegir les normes europees existents
socials, de referència a la salut i mediambientals. Hi ha referències específiques a
l'Organització Internacional del Treball (OIT), a les convencions internacionals
sobre medi ambient, i a la convenció de la UNESCO sobre diversitat cultural. Un
article estableix que els serveis audiovisuals no estan inclosos en l'acord.
 El tercer objectiu és proporcionar a les corporacions privades dret de litigi contra
les lleis i regulacions dels diversos estats, en aquells casos en què les
mencionades corporacions sentin que aquestes lleis i regulacions representen
obstacles innecessaris per al comerç, l'accés als mercats públics i a les activitats
de subministrament de serveis. Aquests litigis no seran ja més establerts d'acord
amb les jurisdiccions nacionals, sinó a través d'estructures privades d'arbitri
denominades «mecanismes de resolució de conflictes». Els articles 23
(inversions), 32 (normatives laborals i mediambientals) i 45 (per a tot l'acord),
requereixen la creació d'aquest mecanisme.
Com ja va dir l’eurodiputat Ramon Tremosa, donem suport a l’acord final sempre que
es respectin els següents cinc punts:
1. Que les normes de protecció del consumidor, les normes europees de seguretat
alimentària i ambientals, i els serveis públics relacionats amb l’Estat del benestar
segueixin quedant, com fins ara, fora de la negociació.
2. Que es dediqui tot un capítol del Tractat per a ajudar les PIME a augmentar les
seves exportacions als EUA i reduir les barreres no aranzelàries que els afecten més,
ja que les multinacionals gràcies a les seves economies d’escala ja operen a banda i
banda de l'Atlàntic.
3. Que hi hagi reciprocitat en la contractació pública per a què el mercat americà s’obri
a les empreses europees. Actualment només el 32% dels concursos públics dels EUA
són oberts a Europa, mentre que les empreses americanes poden participar del 85%
dels concursos europeus.
4. Que s’hi inclogui un sistema de protecció d’inversions reformat, que doni seguretat
jurídica a les inversions, i al mateix temps que funcioni d'una manera transparent i en
defensa de l'interès públic. La proposta Malström per crear una Cort Pública
Internacional d’Arbitratge per a les inversions és el camí a seguir.
5. Que la Comissària Malström segueixi treballant com fins ara per a millorar la
transparència en les negociacions, fent públics en la mesura del possible les propostes
negociadores d’Europa.
Tant per Europa com per Catalunya, que pateixen alts nivells de deute i d'atur, a més
d’una tendència demogràfica negativa que debilita el nostre mercat intern, necessiten
augmentar la presència en els mercats internacionals per assegurar que el nostre
retorn al creixement econòmic és sostenible.
La crisi russa ha demostrat que no podem confiar en els règims autoritaris per a les
nostres exportacions. Moltes pimes agrícoles catalanes han tingut enormes pèrdues a
causa de l’enfrontament amb Moscou. Aquest acord, ben negociat, pot ser clau per
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donar una empenta a la nostra economia productiva, cal recordar que Catalunya és
una economia oberta al món, que és responsable del 27% de les exportacions que es
duen a terme a l’Estat, el mateix nivell que Dinamarca.
És per tot això que creiem positiu assolir aquest acord comercial, sempre que no es
sobrepassin les línies vermelles exposades anteriorment. Per tant, el nostra vot serà
en contra.”
Posada a votació la proposa, es produeix un empat, amb quatre vots a favor de la
tinent d’alcalde Na Àngels Castillo Campos i els regidors Na Fuensanta María Ballester
i Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez,
dels grups PSC, CUP i grup Mixt; cinc abstencions, del senyor alcalde president En
Joan Rabasseda i Ferrer, dels tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i el regidor En Àngel Castillo i
Vallcorba, del grup ERC; i quatre vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i
Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, En Ramon Plans i
Freixas, dels grups CIU i PP.
Atès que hi ha empat i el vot de qualitat de l’alcalde no serveix, es fa una nova votació:
Posada de nou a votació la proposa, es produeix un nou empat, amb cinc vots a favor
de les tinents d’alcalde Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví i els
regidors Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i
Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups PSC, ERC, CUP i grup Mixt; tres
abstencions, del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, de la tinent
d’alcalde Na Marta de la Iglesia i Formatger i del regidor En Àngel Castillo i Vallcorba,
del grup ERC; i cinc vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na
Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, En Ramon Planas i Freixas i
En Josep Sánchez i Camps del grup CIU, PP i ERC.
Atès que hi torna a haver empat, i el vot de qualitat de l’alcalde no serveix, es fa una
nova votació:
Posada de nou a votació la proposa, la mateixa no és aprovada, per sis vots a favor
del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, les tinents d’alcalde Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Fuensanta María
Ballester i Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i
Sánchez, dels grups PSC, ERC, CUP i grup Mixt; i set vots en contra, dels tinents
d’alcalde En Josep Sánchez i Camps i Na Marta de la Iglesia i Formatger i dels
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví
i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC,
CIU i PP.
PART DE CONTROL
9. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS REFUGIATS.
El Sr. Alcalde explica que és una declaració institucional, doncs malgrat va ser una
proposta del PSC, la resta de grups polítics han estat d’acord amb aquest tema que és
un gran greuge social.
La regidora Sra. Castillo llegeix la següent declaració:
“Des del març del 2011, gairebé 200.000 persones han perdut la vida com a
conseqüència del conflicte armat a Síria, moltes de les quals civils, i milers de
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persones més romanen detingudes, segrestades o desaparegudes i són objecte de
tortura o altres maltractaments o malviuen en ciutats sota setge. Tant el Govern sirià
com els grups armats d'oposició són responsables d'abusos contra els drets humans i
crims de guerra: han assassinat, torturat i maltractat presoners.
Com a conseqüència d'aquest greu conflicte armat, actualment el nombre de persones
refugiades s'eleva als 3,8 milions, la gran majoria dels quals han buscat seguretat en
països veïns com Turquia, Jordània, Líban, l'Iraq o Egipte, i 6,5 milions de persones
més es troben desplaçades dins les fronteres de Síria. És a dir, més d'11 milions de
persones, aproximadament la meitat de la població de Síria, han hagut d'abandonar
casa seva, fent un llarg camí per protegir les seves vides i buscar una nova oportunitat
en altres països.
La situació de la població de Síria s’afegeix a les de molts altres pobles amb conflictes
bèl·lics i també a la de moltes altres persones refugiades i immigrades que per la
fortalesa europea només són números en estadístiques plenes de desapareguts,
ofegats i morts sense rostre… Persones que per voler trobar una vida millor, per
compartir un desig tan antic com la mateixa humanitat, han de malviure
estigmatitzades com a “clandestines”, “il·legals” o “sense papers”.
Davant d’aquesta situació, la resposta de la comunitat internacional és decebedora.
Del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de tenir 484 a 786 peticions d’asil, però
només 28 places d’acollida. És urgent que s'emprenguin accions per protegir a la
població civil i prevenir que es cometin més crims de dret internacional. La inacció
internacional incrementa la impunitat dels responsables de violar els drets humans.
Cal que els governs europeus, també l'espanyol, i la Unió Europea reaccionin de
manera immediata per proporcionar atenció a aquestes persones i evitar que es
continuï vulnerant l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que
reconeix que en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d’ell,
en qualsevol país. Els municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia
dels Drets Humans, treballant conjuntament administració i organitzacions de la
societat civil.
Catalunya i Arenys de Munt som terra d’acollida, implicada en la defensa dels Drets
Humans, la solidaritat i la pau. Comptem amb una ciutadania i unes institucions
compromesos en la lluita contra les desigualtats i que es mostra solidari amb les
persones que pateixen situacions difícils. Estarem a l'altura davant d'aquest drama
humà tal com vam fer amb Bòsnia durant la guerra dels Balcans.
Per tot això:
- Expressem la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les
seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països
d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen per part de màfies
organitzades.
- Instem a la comunitat internacional per a què emprengui les accions necessàries per
protegir a la població civil i prevenir que es cometin més crims de dret internacional,
inclosos crims de guerra i de lesa humanitat.
- Demanem al Consell de Seguretat de Nacions Unides que remeti la situació de Síria
a la Cort Penal Internacional, i ordeni la congelació d'actius del president Bashar AlAssad i els seus col·laboradors propers.

_____

- Reclamem que es posi fi immediatament a les transferències d'armes al Govern sirià,
així com impedir el flux d'armes i qualsevol altre tipus de suport militar a grups armats
a Síria que es cregui que han dut a terme greus violacions de drets humans o del dret
internacional humanitari. Així com la imposició immediata d'un embargament global
d'armes a les forces de l'Estat Islàmic (EI), a qualsevol país on es trobin.
- Reclamem especialment al govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya
una posició oberta en defensa dels drets de les persones que pateixen els efectes
d’una situació cruel i injusta. I en concret:
Instem al Govern espanyol a:
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes per a què
es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió
descentralitzada.
• Augmentar el nombre de places d'asil així com la dotació pressupostària per
a millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
• Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
• Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que
es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics,
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.
Instem a la Generalitat de Catalunya a:
• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el seu desplegament,
• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants,
• Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació.
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.
- Manifestem que ens posem a disposició de les institucions que compten amb les
competències en aquesta matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una solució al
drama humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades.
En aquest sentit, Arenys de Munt està al costat de la situació de la població
desplaçada del conflicte de Síria i es compromet a impulsar i participar activa i

_____

solidàriament en les iniciatives que sorgeixin de la societat civil, del municipalisme i de
les diverses institucions per tal de minimitzar l’impacte de la tragèdia humanitària de la
situació actual a Síria.
Arenys de Munt se suma a la proposta de creació de la xarxa de municipis per acollir a
persones refugiades.
Volem transmetre aquest acord al President del Govern de l'Estat, al Parlament de
Catalunya, a la Comissió Europea, al President del Parlament Europeu, a Amnistia
Internacional de Catalunya, a ACNUR, a la Plataforma Stop Mare Mortum i a totes
aquelles entitats d’ajuda a refugiats.”
El Sr. Alcalde agraeix als grups polítics la voluntat d’entesa en un tema com aquest,
evitant qualsevol debat.

10. DESPATX 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 203 a la 248, ambdues
incloses, des del 27/07/15 al 6/09/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 13
Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 10
Resolucions en matèria de medi ambient: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 2
Resolucions en matèria d’organització municipal: 3
Resolucions en matèria de protecció de dades: 1
Resolucions en matèria de via pública: 3
Resolucions en matèria de sancionadors: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 27/07/15 i el 6/09/15, en matèria
de:
-

Espai Públic: 1
Seguretat: 12
Obres menors: 1

PER URGÈNCIA:
El Sr. Alcalde exposa que ara tractarem uns punts presentats amb urgència, almenys
un, perquè en la Junta de Portaveus ja s’ha votat la seva admissió i és l’acumulació de
tasques de la Interventora Municipal amb el municipi de Cardedeu de forma temporal.
A continuació es procedeix a tractar el punt:
PROPOSTA DE l’ALCALDIA AL PLE PER A LA RATIFICACIO DEL DECRET 251/15
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:

_____

“Vist que l’Alcaldia va aprovar en data 8 de setembre el Decret 251/15 en el que resol
autoritzar a la Interventora municipal l’acumulació temporal de les funcions
d’intervenció en el municipi de Cardedeu.
Atès que l’aprovació per part de l’Alcaldia respon a la urgència del nomenament per a
poder complir amb la data d’inici sol·licitada, i que en el mateix decret es preveu la
ratificació pel Ple.
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar el Decret 251/15 que resol:
“Primer.- Autoritzar a la funcionària d’habilitació estatal, Interventora amb categoria
d’entrada de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Sra. Neus Gironès i Biarnès,
l’acumulació amb caràcter temporal, del 14 de setembre al 26 d’octubre, de les
funcions d’intervenció en el municipi de Cardedeu en les condicions determinades
en l’art. 31 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de
treball reservat a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.”
Segon.- Comunicar-ho a la interessada i a l’Ajuntament de Cardedeu als efectes de
sol·licitud a la Direcció General d’Administració local.”
Segon.- Donar compte d’aquest acord a la interessada i a l’Ajuntament de Cardedeu
als efectes oportuns.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

A continuació es posa a votació la inclusió del següent punt en l’ordre del dia, s’aprova
amb onze 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 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.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Votem en contra de la
urgència d'aquest punt perquè no hem tingut informació d'aquesta proposta fins avui
mateix, quan haguéssim pogut veure-la abans. La proposta té data de 8 de setembre i
hauria estat un detall haver pogut enviar aquesta proposta prèviament al Ple a tots els
grups municipals per poder-la haver conegut abans i, probablement, el nostre vot ara
seria a favor.”
A continuació es procedeix a tractar el punt:
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE CONSELLERS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
GUSAM SA
El regidor Sr. Sánchez llegeix la següent proposta:

_____

“Vist que l’art. 11 dels Estatuts de la Societat de Capital íntegrament públic Gestió
Urbanística i Serveis d’Arenys de Munt (GUSAM SA) determina que el Consell de la
Societat està format per 10 membres.
Tenint en compte que al Ple de 14/07/15 es van nomenar els cincs membres
corresponent al govern municipal que són:
-

Joan Rabasseda i Ferrer
Josep Sánchez i Camps
Àngels Castillo i Campos
Antònia Vila i Paituví
Àngel Castillo i Vallcorba

Havent-se demanat als grups polítics de l’Ajuntament que nomenin un representant i
que a més s’ha proposat un veí/veïna de la vila per tal de formar part del mateix.
Es proposa al Ple, en funcions de Junta General de GUSAM SA,
següents acords:

l’adopció dels

Primer.- Nomenar com a membres del Consell d’Administració de GUSAM, en les
places reservades a grups de l’oposició i veïns, en base al que determina l’art. 11 dels
estatuts a:
-

Alexandre Soler i Casals (DNI núm. 40591861N)
Ramon Planas i Freixas (DNI núm. 45546085J)
Sonya Salvany i Segué (DNI núm. 38106174G)
Alfons Molons i Antius (DNI núm. 77606183C)
Jordi Colomer i Missé (DNI núm. 77606093E)

Segon.- Revocar el nomenament efectuat en el Ple de data 14/07/2015 a la Sra.
Antònia Vila i Paituví, i nomenar en el seu lloc a la Sra. Pilar Ruiz i Carrión (DNI núm.
46318468X).
Tercer.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se a l’empresa GUSAM SA, per
tal que elevi aquest acord a escriptura pública i siguin inscrits al Registre Mercantil de
Barcelona.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Nosaltres votarem a
favor d'aquesta proposta, perquè aquesta era una reivindicació llargament utilitzada
aquí en el Ple perquè tots els grups polítics poguéssim tenir una representació en el
Consell d'Administració de GUSAM i per tant estem d'acord a què es faci, per això
votarem a favor.
L’única cosa en què tenim un dubte és que: una de les persones d'aquests
nomenaments, és una persona, com diuen els estatuts, que ha de ser veí del poble o
en representació dels veïns del poble i voldríem saber quin mecanisme s'ha utilitzat
per poder triar a un veí del poble per poder ser representant de tots els veïns dins del
Consell d'Administració de GUSAM. No hem vist que s'hagi fet cap convocatòria, ni
tampoc hem vist que s'hagi demanat a veïns que es proposessin, ni res. Per tant, això
ens ha sobtat una mica, que no s'hagi fet cap procediment o igual s'ha fet i no el
coneixem i ens agradaria que ens ho expliquessin.”
El regidor Sr. Sánchez indica que han tingut en compte la trajectòria professional i
coneixements, per tal de poder gestionar tots els temes que GUSAM SA té pendents, i
sobretot en temes urbanístics. Hi havia diversos candidats, com la Sra. Ruiz (que no
està empadronada) o el Sr. Soler (que a l’haver-li fet la consulta, va indicar que
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representava a un partit de l’oposició). Per tant, l’opció ha estat el Sr. Molons de
reconeguda trajectòria i coneixements dins de GUSAM, SA.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.
PRECS I PREGUNTES
11. PREC DEL GRUP PP PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS ALS PASSOS
DE VIANANTS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem a l’Equip de Govern que procedeixi a la
col·locació de senyalització vertical en els passos de vianants, per garantir la seva
protecció.
Prec: demanen a l'Equip de Govern que es procedeixi a la col·locació de senyalització
vertical en els passos de vianants sol·licitada.”
El Sr. Alcalde diu que ja sap que els precs no han de tenir resposta, però que li donarà
el regidor d’Espai públic.
El regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Segons l'art. 166 del
Reglament General de Circulació "els passos de vianants o les marques vials sobre el
paviment tenen per objecte regular la circulació i advertir o guiar els usuaris de la via i
poden utilitzar-se soles o amb altres mitjans de senyalització a fi de reforçar o precisar
les indicacions".
Així, actualment les partides del pressupost destinades a senyalització es destinen a
comprar els senyals que més convenen en un moment determinat i la resta per
comprar senyals per reforçar les marques viàries existents.
Per exemple, l'any passat es va aprofitar per comprar senyals per reforçar els
estacionaments de minusvàlids, miralls per millorar la visibilitat de les cruïlles i altres
per complementar la ordenació del trànsit.
Dit això, prenem nota de la seva sol·licitud, i aquesta es tindrà en conta per futures
actuacions en la senyalització del municipi.”

12. PREC DEL GRUP PP DE NETEJA I SANEJAMENT DE L’ARBRAT DE L’AV.
PANAGALL.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atès el mal estat en què
es troben tant l’arbrat com les jardineres situades a tot llarg el carrer Panagall, es
procedeixi a la neteja i sanejament dels mateixos, així com es prenguin mesures per
evitar que els ciutadans dipositin en aquests bosses de brossa.
Prec: demanem que des d’aquest Govern Municipal, es procedeixi a la neteja i
sanejament tant de l’arbrat com de les jardineres del Carrer Panagall, així com es
prenguin mesures per evitar que els ciutadans dipositin en aquests bosses de brossa,
d’acord amb allò sol·licitat.
El Sr. Alcalde diu que el comentari al prec el fa el Sr. Castillo, regidor d’Espai públic.
El regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, diu textualment:
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“En relació a la pregunta del Partit Popular sobre la neteja dels escocells de l’arbrat de
l’avinguda Panagall, així com les mesures per evitar que els veïns hi dipositin les
bosses, informem que quan es resolgui l’adjudicació del servei de recollida
d’escombraries hi haurà un servei de repàs per la recollida de les bosses que no s’han
recollit per no estar ben separades. Ara per ara aquest repàs l’estan efectuant els
agents de la brigada cívica.
No obstant, per tal de minimitzar la quantitat de bosses que es treuen de forma
incorrecta i s’acumulen al carrer, està previst realitzar una campanya de civisme amb
les comunitats de veïns, per tal que tothom entengui la importància de separar els
residus correctament i participar al sistema de recollida implantat per tal de possibilitar
el reciclatge de les diferents fraccions.
Pel que fa a l’arbrat, actualment i desprès de la plantació que es va fer, una sèrie
d’arbres s’han mort, aquets i d’acord amb el contracte amb l’empresa que va fer la
plantació, substituirà aquets arbres sense cap cost pel l’ajuntament.”

13. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’ENLLUMENAT DE L’ENTRADA A LA
VILA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana a l’Equip de Govern, que:
Atès l’accident de trànsit que va tenir lloc el passat dilluns 31 d’agost a
l’entrada a Arenys de Munt, on es troba el primer semàfor d’accés a la vila des
d’Arenys de Mar, degut a la mala visibilitat per manca de la mínima il·luminació
en aquell tram que va fer que inclús un membre de la nostra Junta Local, el Sr.
Plazas, hagués de fer suport i assistència a la regulació del trànsit per evitar
noves col·lisions per aquest motiu, durant els escassos minuts que van
necessitar les dotacions policials per arribar al lloc del sinistre.
- I atès que no és la primera vegada que s’ha plantejat la citada carència
d’il·luminació al tram citat.
Pregunta: Estan disposats a realitzar alguna actuació per esmenar el lamentable estat
d’il·luminació en el tram abans esmentat? En cas afirmatiu, dins de quin termini?”
El Sr. Alcalde diu que la resposta també la dóna el regidor de l’Espai públic.
El regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Segons manifestacions
de la Policia Local d`Arenys de Munt, l’accident es va localitzar a l’alçada del semàfor
peatonal de la C-61 que es troba a la part inferior del municipi, just abans del nus de
l’autopista.
En aquest punt es disposa d’enllumenat públic des del nus de l’autopista fins al
semàfor, responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.
Referent a la il·luminació de la zona del pas de vianants de la C-61 ( que és a l’alçada
de Can Jalpí) hi ha un fanal en el pas de vianants i més avall hi ha fanals de color groc
que il·luminen suficientment la via.
La carretera C-61 és de titularitat de la Generalitat i en el cas que es volgués
augmentar el nombre de fanals s’hauria de fer la sol·licitud a la Generalitat.
Cal afegir que la il·luminació exterior de què es disposava a la C-61, consistent en pals
de fusta i llumeneres tipus cassoleta, es van treure a petició del Dt. de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya.”

14. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA SENTÈNCIA DE LA MESQUITA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
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“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem si tenen la voluntat, i en cas afirmatiu, si
realitzaren les accions pertinents per tal de sol·licitar l’execució de la Sentència que
ordena el tancament i el canvi d’ubicació de la Mesquita situada a l’avinguda Sant
Jordi.
Pregunta: Aquest Govern Municipal té previst incoar l’execució de la sentència
esmentada i procedir al tancament i canvi d’ubicació de la Mesquita descrita? I en cas
afirmatiu, dins de quin termini?”
El Sr. Alcalde diu que ell mateix contestarà. Diu que li ha sorprès que digui si
l’Ajuntament té voluntat d’executar una sentència judicial, doncs l’Ajuntament sempre
executa les sentències judicials, però ara mateix, aquest tema està en apel·lació i per
tant, no hi ha cap sentència ferma i s’esperarà a què ho sigui.

15. PREC DEL GRUP MIXT PER A QUÈ S'AJUDI ALS VEÏNS QUE VAN PATIR
INUNDACIONS DURANT LA RIERADA DEL 14 D'AGOST.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Des de la CUP Autèntica, que és el majoritari
de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem el següent
prec per a què s'ajudi als veïns que van patir inundacions durant la rierada del 14
d'agost.
El passat divendres 14 d'agost es va produir una rierada per una pluja intensa de,
segons algunes fonts, 40 litres per m² en 20 minuts.
Aquesta rierada va produir la inundació dels baixos d'alguns habitatges de la Rambla
Francesc Macià entre els números 17 i 39 atès que el clavegueram es va embossar
perquè hi van entrar elements de l'obra que s'està realitzant a l'Eixample.
La nota de premsa del propi Ajuntament diu: 'L'embossament va ser el resultat de
l'acumulació, principalment, de diferents elements d'obra, que podrien haver entrat
dins el clavegueram arrossegats per l'aigua en un punt no consolidat encara de la
Rambla Eixample'.
De la informació facilitada per l'Ajuntament entenem que l'execució de l'obra té una
responsabilitat important en aquest embossament i que els desperfecte que s'hagin
pogut ocasionar en els habitatges afectats haurien de ser coberts per la responsabilitat
civil de l'assegurança de l'Ajuntament o de l'assegurança de l'empresa constructora.
En aquest sentit caldria aclarir de qui és la responsabilitat que hi haguessin elements
d'obra, susceptibles de ser arrossegats per una rierada, lliures o no afermats al terra.
Per ràdio Arenys de Munt vam poder escoltar al regidor Josep Sánchez dient que des
de l'Ajuntament s'ajudaria als veïns afectats amb les seves asseguradores, però
nosaltres entenem que aquest no és un problema de les asseguradores dels veïns
afectats sinó de l'Ajuntament o de la constructora.
És per aquest motiu que els hi volem demanar:
 Que des de l'Ajuntament es clarifiquin les responsabilitats d'aquest
embossament.
 Que des de l'Ajuntament es defensi els interessos dels veïns afectats per
aquestes inundacions, especialment els veïns que no tenen cap assegurança
d'habitatge.
 Que les indemnitzacions als veïns afectats siguin assumides o per
l'assegurança de l'Ajuntament o per l'assegurança de l'empresa constructora.”
El Sr. Alcalde diu que malgrat ser un prec, també es donarà resposta per part del
regidor delegat de Coordinació, Sr. Sánchez, que respon que l’embossament es va fer
perquè hi havia sorra dins les conduccions, i es va fer una actuació immediata. De tota
manera, es farà una actuació íntegra per netejar la conducció. A més, estan treballant
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amb els veïns afectats que no tenen assegurança per tal de poder traslladar la seva
reclamació a l’asseguradora de l’empresa contractada, i per tant, no serà als veïns als
que els hi correspondrà el cost d’aquests danys, sinó a l’asseguradora de la
constructora o a la de l’Ajuntament.

16. PREC DEL GRUP MIXT PER A QUÈ S’HABILITIN ZONES DE PAS PELS
VEÏNS AMB MOBILITAT REDUIDA QUAN HI HAGI OBRES AL CARRER.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Des de la CUP Autèntica, que és el
majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig sota les
sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem el
següent prec per a què s'habilitin zones de pas pels veïns amb mobilitat reduïda quan
hagi obres als carrers.
Darrerament al poble s'estan efectuant moltes obres als carrers del municipi, tot i que
aquest és un aspecte positiu diferents veïns del poble amb mobilitat reduïda ens han
expressat la seva preocupació perquè el seu desplaçament pel poble s'ha vist afectat.
Avui dia, cada vegada més, les persones amb mobilitat reduïda reclamant poder portar
una vida normal i tenen tot el dret a que així sigui.
Considerem que, en les obres que es facin al nostre poble, abans de començar a
posar tanques per realitzar-les s’haurien de facilitar passos per la gent amb mobilitat
reduïda, per a que puguin desplaçar-se amb normalitat.
Quan es va fer l’obra de arranjament de la Plaça de l’Església va passar el mateix,
només després de les queixes de alguns vilatans, sobretot de la gent gran que anava
a l’esplai i que el nostre grup municipal portes aquesta pregunta al ple del 12 de
Febrer del 2015, vam posar una rampa per poder accedir a la Plaça i poder-la
travessar.
És per aquest motiu que els hi volem demanar:
 Que quan es facin obres al municipi es facilitin passos per les persones amb
mobilitat reduïda.
 Que cada vegada que es facin obres al municipi es tinguin en compte les
necessitats dels veïns d'Arenys de Munt que tenen mobilitat reduïda.”
El Sr. Alcalde diu que donarà resposta el regidor delegat de l’Espai públic, Sr. Àngel
Castillo i Vallcorba.
El regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, diu textualment: “L’ajuntament sempre es
demana ja en fase de projecte i obra que es tingui present la mobilitat de les persones.
En les visites d’obra es vigila per part d’ajuntament accessibilitat.
Així mateix, quan es tenen que fer talls de carrers o feines puntuals complicades es
coordinen diferents regidories per intentar minimitzar el màxim les molèsties als
vilatans.
Tot això es fa mirant d’aconseguir dintre del possible, les menors molèsties tot i que
som conscients que el 100% en alguns casos no és possible,
Dit això, tant l’empresa constructora, la Brigada municipal i la Policia tenen l’ordre
d’actuar i ajudar la persona que té problemes de mobilitat a sortejar els obstacles, molt
cops, inevitables de les obres.
Som conscients que totes les obres causen molèsties els vilatans i encara més
sensible per aquests que tenen la mobilitat reduïda, justament per això es fan les
obres, la riera amb pocs anys cap aquí ha millorat molt amb el tema d’accessibilitat.
Un exemple d’això és precisament la plaça de l’Església tot i que encara falta de fer
l’obra al Carrer Borrell. Ja ha millorat molt amb aquest sentit en eliminar tota la vorera
de l’entorn de la placa.”

_____

17. PREC DEL GRUP MIXT PER A QUÈ MILLORIN LES MESURES DE
SEGURETAT DE LA BOCANA DE CAN CORNEI.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Des de la CUP Autèntica, que és el
majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig sota les
sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem el
següent prec per a què millorin les mesures de seguretat de la bocana del rial de Can
Cornei.
Des que va finalitzar la construcció de la nova bocana del rial de Can Cornei, ens han
arribat queixes de veïns i veïnes de la zona que troben que les mesures de seguretat
d'aquesta bocana són insuficients atesa la seva fondària.
Aquesta bocana es troba just al davant de l’Escola Sobirans i aquest és un espai on hi
juguen els nens abans d'entrar al col·legi i a la seva sortida, amb el risc que, jugant-hi
puguin caure a dins. Aquest és un risc que s'incrementa per la fondària que té, que fa
impossible de poder-hi sortir sense l’ajuda d’algú altre i amb el risc de patir una lesió
greu per la caiguda.
També hem pogut comprovar que després de la rierada del 14 d’agost, és va treure la
reixa frontal per netejar les restes de branques i brutícia que s’havien acumulat a
conseqüència de la pluja. Aquesta reixa no es va tornar a col·locar el mateix dia de la
neteja, sinó uns quants dies després, augmentant així encara més la perillositat.
És per aquest motiu que els hi volem demanar:
Que es revisin les mesures de seguretat ja que les trobem insuficients.
Que quan s’hagi de fer un manteniment o neteja de la bocana es torni a col·locar la
reixa de seguretat el mateix dia per evitar els riscos que implica que estigui situada
molt a prop d'un centre escolar.”
El Sr. Alcalde diu que aquest tema ja està identificat pel Govern municipal des de fa
temps, però que aquest projecte va ser redactat i executat per la Generalitat de
Catalunya, i són coneixedors de la proximitat de l’escola. Van fer actuacions per
intentar que fos més segur.

18. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE SI TENEN PREVIST TREURE LA
PLATAFORMA DE FORMIGÓ QUE HI HA A LA PL. DEL SINDICAT PER
EVITAR ELS RISCOS QUE COMPORTA.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Des de la CUP Autèntica, que és el majoritari
de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la següent
pregunta sobre si tenen previst treure la plataforma de formigó que hi ha a la vorera de
la plaça del sindicat per evitar els riscos que comporta.
Alguns veïns del Rial Pasqual ens comentat que fa un parell de mesos es va treure el
contenidor de l'oli reciclat que hi havia a la Plaça del Sindicat, just sobre el pas
subterrani i que es va deixar la plataforma de formigó sobre la qual estava situat
aquest contenidor.
Aquests veïns ens han comentat que aquesta plataforma de formigó es troba sobre la
vorera i gairebé un pam per sobre del seu nivell, interferint el pas dels vianants que, en
el cas de no adonar-se'n es poden entrebancar amb ella.
És per aquest motiu que els hi preguntem:
Si tenen previst treure aquesta plataforma per evitar els riscos que comporta pels
vianants?
I quan la trauran?”
El Sr. Alcalde diu que està previst retirar aquesta plataforma i d’altres que hi ha, doncs
eren pel servei de la recollida selectiva de l’oli domèstic, que al finalitzar el contracte va

_____

retirar els contenidors, però no les plataformes doncs no les va instal·lar aquesta
empresa i per tant, les retiraran tan bon punt sigui possible.

19. 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-dos hores i cinc minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari accidental, CERTIFICO.

_____

