AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 16/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze de novembre de dos mil
catorze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els
tinents d’Alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat
Carrera i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger,
En Josep Sánchez i Camps, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i
Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa i En Ramon Planas
i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i MuñozTorrero.
Excusa la seva assistència el regidor En Fèlix Olivan i Mayoral.
El Sr. Alcalde desitja que tots hagin passat bona festa major; també agraeix als veïns
que es van acostar a votar el dia 9 i recorda que fins el 25 de novembre, els que no ho
van fer, ho poden fer al Palau Robert. Així mateix, comenta la novetat de la pantalla
de televisió a la sala de plens.
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 EXTRAORDINÀRIA
DE DATA 5/11/14.
S’aprova sense esmenes i s’ordena la transcripció al llibre d’actes.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT PER
DETERMINAR LA CONDICIÓ D’HABITATGES DESOCUPATS AMB
CARÀCTER PERMANENT I ANNEX DE PROTOCOL DE DESNONAMENTS.
La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, diu textualment: “Bona
nit a tothom. Com molts de nosaltres ja sabem, existeix una Comissió de
Seguiment de la Crisi, dins de la qual es porten temes relacionats amb la crisi
pròpiament dita.
A finals de 2013 la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca davant dels
desnonaments per no poder pagar hipoteques, davant sectors socials com els
joves o persones amb pocs recursos que no poden pagar hipoteca o el preu
d’un lloguer normal, entre d’altres motius, ens van presentar la seva
preocupació per buscar una solució ja que a moltes altres poblacions i també

aquí es podrien trobar habitatges desocupats que es podrien dedicar a
habitatge social o lloguer social.
Si recordem, en el Ple del mes de gener d’aquest 2014, les regidores i els
regidors dels grups municipals CUP, ERC, CIU, PSC, PP i la PAH van aprovar
una proposta d’acord pel foment de l’habitatge de lloguer social dels immobles
desocupats a Arenys de Munt en relació a la problemàtica dels
desnonaments.
En aquesta proposta de resolució ens van comprometre a elaborar un
Reglament d’habitatges desocupats amb caràcter permanent als efectes de
incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer social.
Aquest Reglament és el que avui presentem a aquest Ple, després d’haver-li
donat l’últim vist-i-plau en la passada reunió del dia 28 d’octubre.
Com tots sabem, aquest Reglament està sotmès a la Llei d’habitatges de
Catalunya i, per tant, els terminis i criteris estan basats en aquesta Llei.
I ara sí, passo a llegir la proposta:”
“Havent-se treballat, en base a una petició realitzada per la Regidora de Benestar
Social, l’esborrany del Reglament per determinar la condició dels habitatges
desocupats amb caràcter permanent, als efectes d’incentivar la seva incorporació al
mercat de lloguer social.
Vist que aquest Reglament s'ha redactat a partir d'una proposta d'acord consensuada
entre les formacions polítiques del municipi (CUP, ERC, CiU, PSC i PP) i la Plataforma
d'Afectats de la Hipoteca (PAH), aprovada en el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt
en data 16 de gener del 2014 i desenvolupada dins del marc de la Comissió
d'Avaluació de Seguiment de la Crisi a Arenys de Munt, havent-se redactat, així
mateix, el protocol d’actuació municipal davant els desnonaments.
Vist que la finalitat del reglament és garantir el dret de l'habitatge a la nostra vila, en
uns moments en què hi ha gran quantitat d'habitatges buits en mans d'entitats
financeres, fruits dels desnonaments hipotecaris, plantejant propostes per a la solució
d'aquest problema social que afecta a molts vilatans d'Arenys de Munt.
Considerant que segons determina l’art. 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
municipis tenen potestat reglamentària i segons l’art. 178.1 del mateix text legal
determina el procediment per aprovar-los i que la competència per realitzar aquesta
aprovació és del Ple de l’Ajuntament,
La Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar provisionalment, conforme determina l’art. 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Reglament per determinar la condició dels habitatges
desocupats amb caràcter permanent i l’annex de Protocol municipal davant els
desnonaments.
Segon.- Exposar al públic el Reglament durant un termini d’un mes, per tal que s’hi
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant anuncis
inserits al tauler d’edictes de la Corporació, al web www.arenysdemunt.cat i al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona. El termini d’informació pública començarà a

comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Tercer.- Establir que les al·legacions, reclamacions i suggeriments formulats dins del
termini d’informació pública hauran de ser informats per l’equip redactor, i s’hauran de
resoldre pel Ple municipal; en el cas que no se’n presenti cap, aquest acord quedarà
elevat a definitiu i es procedirà a la seva publicació íntegra al BOP i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament, així com al web municipal.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquest tema és molt delicat i des
del seu grup s’ha volgut treballar i arribar a un acord. Aquest és un problema social de
tots, que els toca directament a amics i coneguts i no els ha calgut cap mena de dubte
per treballar en ell i adaptar la norma a la població, millorant la seva qualitat de vida.
S’ha arribat a un acord entre tots els grups per poder ajudar a les persones en aquesta
situació i pensa que s’ha de treballar i fer consciència, i és crític amb el seu grup que
hauria de treballar més en aquest tema i també ho han de fer totes les forces
polítiques a tots els nivells. Pensa que és una feina útil per a tots els ciutadans i hi
votaran a favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, només vol dir que la regidora Sra. Castillo
ha exposat molt bé el sentiment en el punt que tractem, però al no poder estar aquí el
regidor del grup que ha participat en la comissió, ell dirà que ha de reconèixer la feina,
i quan hi ha voluntat de treballar en comú en temes que sobrepassen la ideologia,
s’arriba a acords majoritaris i hi voraran a favor.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui ens presenten
una proposta per posar a lloguer social els habitatges desocupats i per actuar en
casos de desnonaments. Aquesta proposta té l’origen en la moció que va presentar la
CUP al ple d’abril de 2013 en què demanàvem que se sancionessin les entitats
financeres i les grans empreses propietàries d’immobles buits; també demanàvem que
es creés la Comissió de Seguiment de la Crisi a Arenys de Munt. Aquella moció es va
reconvertir en acord de tots els grups i la PAH.
A partir d'aquella moció i amb la CUP al Govern, es va crear aquella comissió.
La CUP, com a part integrant de la Comissió d’avaluació de seguiment de la crisi a
Arenys de Munt, va fer aportacions –sobretot pel que fa a l’apartat d’inspecció i sancióa l’hora de redactar el Reglament que avui es debat per determinar quins requisits han
de reunir els habitatges per considerar-se desocupats i poder-los oferir a lloguer social.
Ens satisfà que s’hagin incorporat i que haguem pogut arribar a un acord i a un
consens per posar mesures en la lluita contra la falta d'habitatges de lloguer i,
fonamentalment, lloguer social, al nostre municipi.
Tot i així, hem de manifestar que aquest reglament va quedar enllestit, en la seva
negociació política, en la reunió d'aquesta Comissió del 29 de maig passat i que es va
acordar tornar a convocar la Comissió en el termini d'un mes per a establir la proposta
de reglament definitiva que s'havia de portar a aprovar a Ple. Malgrat això i malgrat
que la Comissió s'havia de tornar a reunir un mes després d'aquella data, la següent
reunió no es va produir fins el passat 28 d'octubre, cinc mesos després de l'acord
polític. Considerem que cinc mesos, en un tema tan important i delicat com aquest, en
què moltes famílies arenyenques estan patint de forma greu l'especulació immobiliària
que exerceix la banca, no s'hauria hagut de produir. I en aquest sentit ens hem de
lamentar de la tardança en portar aquest Reglament a Ple, ja que es podia haver
portat al mes de juliol i podíem haver guanyat ben bé 4 mesos.
Respecte al Reglament, hi voldríem veure reflectit que els habitatges desocupats que
són propietat de les entitats financeres, rescatades amb diners públics sense

contrapartida social a canvi, fossin els primers que es posessin a lloguer social. Si fos
possible incloure aquesta clàusula al reglament, els demanem que ho facin. Cal deixar
clar que quan parlem de “lloguer social” estem parlant del preu màxim pel lloguer de
l’habitatge en qüestió, que no hauria de superar mai el 30% dels ingressos del
llogater/a.
Pel que fa a la proposta de Protocol d’actuació municipal davant els desnonaments,
demanem que l’Ajuntament es comprometi a evitar els desnonaments en tots els
casos, tant per préstecs hipotecaris com per no poder pagar el lloguer.
També demanem que es desvinculi no poder pagar una hipoteca o un lloguer al fet de
no tenir feina, ja que hi ha persones que tot i tenint feina, el sou que cobren és tan
baix que no poden assumir la despesa mensual de l’habitatge, sigui de propietat o de
lloguer.
Demanem negociar i pressionar al màxim les entitats financeres perquè posin a
disposició de les persones els habitatges de la seva propietat, sota el règim de lloguer
social.
Demanem a l’Ajuntament que compleixi aquest protocol i aquest reglament que
aprovem avui, que en controli el funcionament real posat a la pràctica i que faci un
seguiment de tots els casos que vagin sorgint, juntament amb la PAH.
Demanem que es sancionin les entitats financeres i les grans empreses propietàries
d’immobles buits, tal com estan fent ajuntaments com el de Terrassa.
La CUP denunciem que ens privin del dret a l’habitatge digne, un dret humà reconegut.
Mai més permetrem que s’especuli amb els nostres drets, amb les nostres vides.
Volem viure en una societat que cobreixi les necessitats mínimes a tothom. Volem
viure amb dignitat.
La CUP hi votarem a favor perquè entenem que és necessari, urgent i prioritari actuar
en aquest àmbit.”
La regidora Sra. Castillo dóna les gracies a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a
tots els grups polítics i diu que és mol important que s’hagin posat d’acord.
El Sr. Alcalde vol remarcar més les coses que ens uneixen i no les que es separen, no
teníem aquest reglament i ara el tenim aprovat per unanimitat i, evidentment, sempre
hi ha matisos.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors
presents en el Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/14 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que aquest àmbit no és tant social
però és important perquè és la darrera modificació d’inversions que es fa i és per
temes molt importants: com el mercat, que incrementa en 20.000 euros la seva
dotació; la plaça de l’Església, que s’ha ‘arranjar conjuntament amb la de la Riera i en
altres àmbits i hi ha 16.000 euros de l’escola bressol que està pendent i s’ha
determinat destinar a altres àmbits, i finalment els drets d’imatge del monument de la
independència i s’ha dotat amb 10.000 euros. A continuació llegeix la proposta:
“Vista la Proposta del regidor d’Economia de data 10 d’octubre, segons la qual es
considera necessari modificar el pressupost pels motius que s’adjunten a la mateixa i
que s’exposen en la corresponent Memòria.

Vist l’informe 87/14 emès per la Intervenció municipal i vist el que disposen els articles
177 i ss. del TRHL, i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del
Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 10/14, per un import total de
61.142,24 euros, segons el següent detall:
AUGMENT

FINANÇAMENT Destí

Origen (*)

SUPLEMENT DE CREDIT:
capital:
220

155

61902 PAVIMENTACIÓ PLAÇA DE L'ESGLÈSIA

14.175,84

1

121

933

63200 REHABILITACIO D'IMMOBLES AFECTES A SERVEIS PUBLICS

20.000,00

2

810

333

64000 INVERSIÓ DRETS IMATGE OBRA LOCAL

10.000,00

3

121

920

63201 INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

16.966,40

4

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
capital:
121

920

64100 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

820

933

63200 REHABILITACIÓ CASA DEL CONSERGE

2.610,75

1

a

11.083,63

1

730

491

62300 APARELLS PER LA RÀDIO MUNICIPAL

b

481,46

1

121

920

c

62501 COMPRA ENVELAT PER ACTES PÚBLICS

20.000,00

2

d

230
220

430

62500 MATERIAL INVENTARIABLE PER PROMOCIÓ TURISTICA

10.000,00

3

e

320

62100 EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ESCOLA BRESSOL

16.966,40

4

f

61.142,24
(*)

Origen finançament:

a
b
c
d
e
f

61.142,24

Préstec 2004 CA JA M A DRID
Superàvit 2013-IFS
Superàvit 2013-IFS
Préstec P CL 2014
Préstec P CL 2014
Préstec CCCL 2013

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui se'ns presenta
una nova modificació de crèdit per aprovar.
En el darrer Ple Ordinari es va entrar per urgència una modificació de crèdit, sota
l'argument que, atès que era l'última que es faria aquest any, havia d'entrar per
urgència.
Nosaltres, en aquell Ple, vam argumentar que no hi havia motius per entrar-la per
urgència i sense que els grups de l'oposició la poguéssim analitzar, ja que teníem
temps suficient per entrar-la en un Ple ordinari i que això evidenciava la improvisació i
les preses amb que s'està governant Arenys de Munt.
Ara veiem que estàvem encertats en la diagnosi, perquè ni aquella modificació de
crèdits era l’última de l'any, ni feia falta introduir-la per urgència en el passat Ple
ordinari, ja que avui ens presenten una nova modificació de crèdit i és la que fa 10
durant aquest any.
Nosaltres pensem que l'excés de modificacions de crèdits, amb tres a l'any n'hi hauria
suficient, evidencia que el Pressupost anual està mal planificat, però que ens presentin
una modificació en el Ple d'octubre, per urgència, i una modificació en el Ple de
novembre, va molt més enllà de la mala planificació pressupostària, sinó que evidencia

la mala direcció de l'Ajuntament i la mala gestió econòmica en el dia a dia, no només
en context anual. Fet que implica pèrdua de recursos econòmics i poc rigor en la
gestió.
Entrant en aquesta modificació de crèdits, veiem que augmenten en 20.000 euros
l'aplicació per a REHABILITACIÓ D'IMMOBLES AFECTES A SERVEIS PÚBLICS i en
16.966,40 euros la d'INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS. Ara se'ns ha dit
que aquest 20.000 euros per a REHABILITACIÓ D'IMMOBLES AFECTES A SERVEIS
PÚBLICS són per fer la millora de l'edifici del mercat municipal i que els 16.966,40
euros queden oberts per poder fer inversions en equipaments municipals de caràcter
cultural, malgrat això en l'expedient aquesta explicació no hi figurava i ens hauria
agradat que en la memòria explicativa hi hagués figurat i que ho haguéssim pogut
llegir i no haver-nos d'assabentar exclusivament a través del Ple per primera vegada.
Per altra banda, també veiem que augmenten en 10.000 euros l'aplicació de
INVERSIÓ DRETS IMATGE OBRA LOCAL, que és pel tema del monument a la
independència. Aquesta partida estava dotada inicialment amb 5.000 euros. Ara
s'augmenta amb 10.000 més. Però ens agradaria saber si aquesta partida,
definitivament, serà de 15.000 euros o si tindrà més increments i si el monument
quedarà pagat amb aquests 15.000 euros.
Per altra banda, veiem que per PROMOCIÓ TURISTICA d'Arenys de Munt es rebaixa
l'aplicació en 10.000 euros. Ens hauria agradat que, ara que tenen diners, s'hagués fet
una bona promoció del poble perquè vingués gent de fora i servissin com una font
d'ingressos pels habitatges turístics, però també pels comerços, restaurants, així com
per a qualsevol activitat lúdica que se'n pogués beneficar. Aquesta hauria estat una
bona forma de dinamitzar i ajudar uns sectors que estan patint de forma important la
crisi.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, explica que no estan d’acord amb la
totalitat de diners destinats a la modificació i com el vot ha de ser global, votaran en
contra, i que hi ha coses desproporcionades i destinar 10.000 euros als drets
d’imatges del monument de la independència no li sembla prioritari, sinó que hi ha
altres temes que ho són molt més i, si pogués haver votat independentment els punts
de la modificació, alguns ho faria a favor, però li fan mal als ulls els 10.000 euros de
drets d’imatge que es pressuposten i votaran en contra.
El regidor Sr. Sánchez diu que, en l’explicació del darrer Consell d’Economia, es va
donar resposta a la seva intervenció, però no va assistir-hi, però sí que hi ha empreses
terceres que s’estan lucrant amb el monument i interessa que sigui el poble qui ho faci
i per això es volen comprar els dret d’imatge. També diu que hi ha temes d’interès pel
poble i no es pot desaprofitar l’oportunitat, que al juny van fer la modificació de la
despesa corrent i al juliol la d’inversions, i ara fan el mateix, a l’octubre despesa
corrent i al novembre, inversions. Respecte de l’escola bressol, es va informar a la
CUP que es podien perdre si no s’utilitzaven els diners, i per això s’han posat, per que
hi ha necessitat de disposar d’altres equipaments, i és cert que en el tema del
monument l’Ajuntament va aprovar pel Ple que no es poden destinar diners al mateix,
però ara només es posen per altres temes, com és l’explotació de la imatge.
El regidor Sr. Planas explica perquè no va anar al Consell, i diu que va ser perquè si
no treballa, no cobra, que això es fàcil d’entendre, i en aquests moments la feina està
baixa. A més, li parlen de lucrar-se fent negocis amb temes de la independència, però
ara pregunta que va reportar al poble el llibre de la consulta, i creu que res i li
agradaria que li ho expliquessin.

El regidor Sr. Jiménez agraeix les explicacions, que si hi ha moltes o poques, és
qüestió de criteri i pregunta si el monument de la independència si està pendent de
pagar, si tenen aquesta informació i si això, els 15.000 euros, pot compensar en algun
moment el pagament. Votaran en contra per coherència en totes les modificacions de
crèdit que les vinculem al pressupost municipal.
El regidor Sr. Sánchez, comenta sobre el llibre de la consulta, que volen fer difusió de
la vila més enllà del que és merament econòmic, que se n’han venut molts i aviat ens
quedarem sense, recorda que també s’ha posat 10,000 euros més de dinamització
comercial en la modificació anterior. El monument no es pot pagar, però es poden
trobar altres vies però no es pot informar al respecte perquè estan en l’àmbit privat.
El Sr. Alcalde diu que aquesta modificació respon als criteris de prioritzar coses pel
poble, i si per fer-ho s’ha de fer una modificació, es fa, però recorda que la cultura
forma part d ela vida i no ha de reportar beneficis econòmics.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger i En Josep Sánchez i Camps,
dels grups ERC, CIU i PSC; i cinc vots en contra dels regidors En Josep Manel
Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica
Flores i Travesa i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP i PP.
4. PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
PER CREAR EL DIRECTIU LOCAL/CAP D’OBRES I SERVEIS.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals:
“Havent-se incorporat al pressupost 2015 un lloc de treball denominat Directiu Local /
Cap d’obres i Serveis el qual s’ha de proveir en un procediment de lliure concurrència.
Considerant que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt no hi
consta aquest tipus de lloc que, per la naturalesa de les seves funcions, està definit en
l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic com aquell que “desenvolupa funcions directives
professionals en les Administracions Públiques”, i tenint en compte que la Disposició
Addicional 15ª LRBRL (introduïda por la D. AD. 9ª del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, Text Refós de la Llei del Sòl) considera personal directiu “als titulars d’òrgans
que exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-se a les
directrius generals fixades por l’òrgan de govern de la corporació, adoptant a l’afecte
les decisions oportunes i disposant d’un marge d’autonomia, dins d’aquestes directrius
generals”.
Atès que la Diputació de Barcelona ha proporcionat unes fitxes descriptives amb un
perfil competencial, les quals han estat adaptades a les necessitats d’aquest
Ajuntament.
Atès el Decret 214/90, que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i
Atès que hi ha prou consignació en les aplicacions del capítol 1 del pressupost 2015
per abonar els corresponents a aquest lloc de treball.

Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball amb la creació
d’un nou lloc: el de Directiu Local / Cap d’obres i serveis, amb les següents condicions
essencials:
- l’actuació del Directiu ha de sotmetre’s a avaluació del rendiment,
- està exclòs de la negociació col·lectiva,
- el règim del contracte és d’alta direcció.
Segon.- Aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball que figura a l’expedient i els seus
annexos.
Tercer.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal,
durant un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que es manifesten a favor, ja que es
considera necessari aquest lloc.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “La voluntat de la CUP
en aquest tema i com ja és sabut, era la de fer un concurs, nosaltres volíem fer un
concurs obert a tothom, observin que fem èmfasi en el terme obert.
Una de les propostes que teníem a punt de desenvolupar per acabar portant a la
pràctica, era la de muntar un servei a la nau de la brigada amb un arquitecte tècnic i
una administrativa per des de la nau fes funcionar la Brigada.
Això hagués provocat una reordenació necessària dels càrrecs dins la pròpia brigada.
Això per una banda. Per altra banda, si ara es tira endavant la seva proposta, es
passarien imports de Capítol II a Capítol I... i vostès eren els que havien pregonat per
activa i per passiva que els imports que s'estalviaven de cost del gerent els destinarien
a contractar personal per la brigada.
Però per netejar i ordenar el poble o per posar nous càrrecs ens preguntem?
Una altre pregunta que se’ns ocórrer, senyors del govern, ara han canviat de filosofia?
Vostès tenen una política clara en matèria laboral, o improvisen.
Caldrà preguntar-nos, ha millorat alguna cosa? Per exemple, han fet un estudi de
clima laboral?
Una política laboral una mica erràtica, no ?
Per cert, hores extres un altre cop a dojo perquè la gent no es queixi... (més Capítol I).
Nosaltres vam ser valents i les vam intentar treure totes i endreçar tota aquesta
qüestió.
Ja m'agradaria saber que ha passat amb la bossa d'hores dels policies... S'ha arreglat
res...
Senyors del govern, quan la CUP va marxar teníem el conveni laboral a punt. On està
l'acord que van dir que tancarien l'any passat amb els treballadors?
On són l’acord i el conveni?
Però bé, en tot cas, si són capaços de fer un concurs net no tindrem res a dir.
Esperem però no veure-hi casualitats estranyes que ens facin sospitar.
Tot i això votarem a favor perquè nosaltres estàvem treballant en l'endreçament de la
plantilla de l'Ajuntament i malgrat que encara falta molt per fer, això representa un petit
pas endavant.”

El Sr. Alcalde agraeix el vot a favor, i explica que la política de personal no és erràtica,
sinó que hi ha un pla, es va començar amb l’OAV, que ara s’han dotat algunes
vacants, i es crea el directiu que també forma part del Pla; recorda respecte dels
gerents, que quan governava el grup CUP, hi havia dos i un in pectore, i amb aquesta
ordenació es pretén donar millor servei; també hi ha altres mesures, com pagar hores
extres, sempre que serveixen per a què la ciutadania pugui gaudir del millor servei, i
ara s’ha passat la festa major, amb molts de treballador que les cobraran; a més
recorda que s’ha reduït el dèficit i paguem a 19 dies. Aquest càrrec objecte del punt
respon a un pla de personal, el conveni col·lectiu dels funcionaris està a la recta final i
una cosa darrere d’altra i tots contents. El clima laboral, hi haurà punts de vista
diferents, però des del seu punt de vista, és bo.
El regidor Sr. Galceran pregunta si hi ha hagut augment en despesa de personal.
El Sr. Alcalde diu que es va debatre amb el Ple que va ser d’un 3%, recorda que medi
ambient ara es presta de capítol 2, però si es convoca la plaça, vindrà a capítol 1, i el
que importa és el pressupost total.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors
presents en el Ple.
5. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LES MESURES ALTERNATIVES A LES SANCIONS
ECONÒMIQUES, EL PROCEDIMENT PER ACORDAR-LES I ELS CRITERIS
DETERMINANTS DE L’ADOPCIÓ.
El Sr. Alcalde diu que diferents ordenances municipals preveuen sancions en cas
d’incompliment com la de civisme o la de recollida de la brossa i el que es proposa és
modificar la sanció econòmica per un benefici a la comunitat, com és el cas d’un jove
que fa una malifeta, que no té recursos i acaben pagant els pares, i es pensa que és
millor que faci una mesura alternativa, justa i adequada, i això, que afecta a diverses
ordenances, s’ha mirat de regular en una ordenança que és la primera vegada que es
presenta a l’Ajuntament i fer-se de la forma més ràpidament possible; recorda que a
l’apartat del web de claredat, hi ha una relació de sancions que podrien modificar-se
per mesures alternatives i dóna les gràcies a la secretària per la celeritat en la
redacció.
A continuació llegeix el text de l’ordenança reguladora:
“Vist que la sanció no és només un instrument retributiu o de càstig, sinó també un
element essencial de corresponsabilització i de presa de consciència per part de la
persona infractora del mal o perjudici causat a la comunitat, la qual pot tenir un valor
educatiu.
Considerant que s’ha demanat des de diversos sectors la redacció d’un instrument
normatiu que doni cobertura a l’aplicació de mesures alternatives a les sancions
econòmiques determinades en les ordenances municipals.
Considerant que segons determina l’art. 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
municipis tenen potestat reglamentària i segons l’art. 178.1 del mateix text legal
determina el procediment per aprovar-los i que la competència per realitzar aquesta
aprovació és del Ple de l’Ajuntament.

Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple d’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, conforme determina l’art. 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, l’ordenança reguladora de les mesures alternatives a les
sancions econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris determinants de
l’adopció, en els termes que consten en el text que figura incorporat a l’expedient.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció d’anuncis al
BOPB, al tauler d’edictes de l'Ajuntament i al web municipal, per un termini de 30 dies,
durant el qual podrà ser consultat i presentar-se al·legacions o suggeriments. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al
BOPB.
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova
provisionalment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ordenança molt
important i molt interessant com a mesures alternatives a l'aplicació de sancions. Es
proposa l’adopció de mesures alternatives a les sancions econòmiques considerant
que la sanció no és només un instrument retributiu o de càstig sinó també un element
de corresponsabilitat per part de la persona infractora.
Així, quan l’ordenança municipal ho estableixi i amb previ consentiment de la persona
afectada, podrà substituir-se la multa per treballs per a la comunitat o mesures
educatives.
Des de la CUP sempre hem defensat polítiques de prevenció en tot el que té a veure
amb l’incivisme i les males pràctiques. Per nosaltres és molt important seguir una
estratègia pedagògica per evitar que es produeixin actes incívics. Tot i això és veritat
que a vegades no queda més remei que sancionar econòmicament a totes aquelles
males pràctiques. En aquests casos és interessant que les persones sancionades
tinguin l’opció d’escollir si pagar la sanció que se’ls ha aplicat o seguir una mesura
alternativa, ja sigui de formació com de treballs en benefici de la comunitat. Aquesta
alternativa pot ajudar a conscienciar a les persones sobre les infraccions comeses
alhora que a realitzar un benefici per la comunitat.
No obstant això, ens agradaria fer constar que aquesta és la primera notícia que
rebem sobre aquesta Ordenança i la rebem com a proposta a Ple. Sense cap
possibilitat de participar ni d’intervenir en l’elaboració de la mateixa. També comentar
que es tracta d’una ordenança llarga, feixuga i difícil d’interpretar per part dels vilatans
i difícil de poder-la portar a terme amb una llista de 23 fraccions excloses de ser
compensades, entre les quals les sancions de trànsit. Les persones sancionades, amb
aquesta Ordenança, no tenen un criteri únic i clar sobre com compensar les sancions
que hagin pogut tenir. Una ordenança arbitrària, excessivament oberta a la
interpretació de l'Ajuntament de la norma o les seves necessitats o les seves
mancances. I a més, amb una important càrrega de feina administrativa per a cada un
dels casos que es puguin produir, ja que s’han d’analitzar, s’han d’obrir informes, s’han
de fer peticions, s’han d’aconseguir autoritzacions, s’han de realitzar entrevistes, s’han
d’establir calendaris d’execució, s’ha de fer una revisió del compliment de la mesura
alternativa, s’ha de comprovar que la persona afectada manté una actitud positiva, etc.

Podríem entrar a analitzar els articles, com per exemple la redacció errònia de l’article
3 o el fet que les mesures només siguin d’aplicació per persones exclusivament
d’Arenys de Munt o el procediment de substitució s’iniciï sempre d’ofici.
Per tot això, preferim presentar una proposta alternativa molt més senzilla d’entendre,
molt més clara, molt més transparent, molt més democràtica i en la que tothom sàpiga
les condicions per acollir-se a les mesures alternatives i conegui per endavant quines
són aquestes mesures en funció de la sanció imposada.
Tot i estar a favor de crear una ordenança d’aquest tipus votarem en contra, perquè
se’ns ha exclòs de la participació en l’elaboració d’aquesta i volem presentar
propostes, però no ens queda més remei que fer-ho per la via de les al·legacions.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que el seu grup hi està d’acord,
pensen que com ha exposat el Sr. Alcalde, el tema educatiu que comporta aporta
beneficis que no són només pagar diners, votaran a favor. Considera que és un primer
pas, i es pot millorar, i es millor tenir-la que no.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El que avui
aprovarem amb aquesta ordenança és una alternativa a una sanció
econòmica que fins ara és l’única opció que hi ha en aquests casos.
Però també crec que és una mesura educativa.
Aquest programa de mesures alternatives a la sanció econòmica té com a
objectiu també treballar per un model de poble educador.
Més enllà de la sanció es crea un procés de responsabilitat respecte la
infracció comesa i es pretén generar un compromís cívic des de la reflexió,
acceptació de la norma i la reparació del dany causat.
Pretenem millorar la convivència i promoure valors cívics, promoure també els
principis de la reflexió, generar en la persona un diàleg que condueixi a la
presa de consciència dels seus actes, i fer adquirir també un compromís per
tal de realitzar la tasca que se li encomanarà.
Creiem que també es genera una reflexió sobre el valor de la voluntarietat,
l’interés per realitzar aquesta mesura alternativa i prevenir també alhora el fet
que aquests actes incívics es puguin reproduir en el futur.
La ciutadania s’ha de comportar en l’espai públic, allà on conviu, tal i com ho
ha de fer a casa, per tant, és evident que des de les administracions
públiques ens hem de dotar de mitjans per fer possible la reparació quan s’ha
produït algun dany.
Crec que a Arenys de Munt tenim un alt grau de civisme i de convivència,
però aquestes són unes mesures necessàries, que la població les ha de
conèixer. I s’han d’utilitzar positiva i eficaçment perquè en l’èxit d’aquesta
mesura en l’administració pública sempre hem de promoure la persuasió com
un mitjà i en aquest sentit els socialistes estarem en totes aquelles accions
que treballin per preservar i promoure la millor convivència.
Votarem afirmativament.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que veure mesures alternatives a les
sancions era prioritari, però voldrien saber quins seran els tècnic i quines seran les
mesures i voldrien conèixer els procediment per a la seva aplicació envers els
ciutadans. Votaran a favor, però voldrien fer algunes propostes de cara al futur i
creuen, per queixes de veïns que els han arribat, que s’esperava aquesta mesura i
consideren que això pal·liarà l’alt grau d’incivisme que pateix el poble.
El Sr. Alcalde diu que donarà una resposta genèrica, recorda que hi ha moltes
ordenances que preveuen sancions, com la de recollida de brossa o la de convivència,

i fins a data d’avui hi havia una sanció econòmica i ja estava. Ara el Govern tira
endavant una ordenança per posar mesures alternatives a aquestes sancions
econòmiques i en el període d’al·legacions s’acceptaran i s’estudiaran, però no teníem
ordenança i ara la tenim.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger , En Josep Sánchez i Camps i
En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP; i quatre vots en contra
dels regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.

PART DE CONTROL
6. MOCIÓ DEL GRUP CIU PER LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA
NORMATIVA SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA PER PART DEL TC.
El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes
llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen
la crisi i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus
habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca
d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que
afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses
prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb
una temperatura mínimament adequada per fer a les temperatures de l’hivern.
Segons el setè estudi elaborat per la Creu Roja des de l’Observatori de Vulnerabilitat
titulat “L’impacte de la crisi a la salut de les persones”, gairebé un vint per cent de
persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada
rellevant constata que “la proporció de persones en situació vulnerable amb dificultats
per mantenir la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els
últims tres anys”.
Segons l’IDESCAT, un 11% de les llars catalanes –és a dir, 300.000 famílies– poden
tenir problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern,
amb els riscos associats pels més vulnerables com són els infants, els malalts crònics
o la gent gran. Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel decret i
a partir d’ara es poden trobar en què se’ls talli la llum o el gas a l’hivern en cas de
retard o d’impagament.
Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat als Estats membres a adoptar
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que
va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un
habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013,
ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per
garantir que no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense
calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els
mesos d’hivern.
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb
la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.

La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el
Decret vegin vulnerat els seus drets socials. El text normatiu que ha estat impugnat
també determina els mecanismes d’intercanvi d’informació entre empreses
subministradores, administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i
mesures per fer front a la pobresa energètica.
La interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat de
litigiositat impulsada per un Govern espanyol insensible a mitigar les situacions de
desemparament provocades per la crisi econòmica, cercant només la recentralització
de competències i vulnerant l’autogovern i l’autonomia local.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant
l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol contra
la normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la
suspensió automàtica de l’aplicació de la normativa per un termini de cinc mesos.
Segon.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la
suspensió del Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una
situació d’indefensió en què es poden veure afectats per la interrupció del
subministrament energètic en l’època climàtica més freda de l’any.
Tercer.- Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat els
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
Quart.- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència
Catalana del Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats
d’aquest municipi que vetllen pels drets dels consumidors.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Govern
de Mariano Rajoy ha decidit denunciar davant el Tribunal Constitucional el
decret llei contra la pobresa energètica aprovat per l'Executiu català al
desembre del passat any, que permetia a un determinat col·lectiu de persones
suspendre el pagament de les factures d'electricitat i gas durant els mesos de
novembre a març amb la garantia que no se'ls tallaria el subministrament.
La norma, que va tenir un escàs impacte social en la seva primera
convocatòria, permetia als usuaris a ajornar el pagament de les factures fins
al període comprès
entre els
mesos
d'abril i octubre següents.
El Govern de l’Estat considera que la Generalitat, amb la seva pròpia norma,
contravé el sistema de tarifa d'últim recurs fixada per l'Estat per a aquelles
persones que no tenen suficients recursos per pagar els seus rebuts de llum i
gas.
Igualment també denuncia que les energètiques i les administracions
públiques puguin arribar a acords, ja que això només ho pot fer el Govern de
l'Estat, segons la seva opinió.
Per últim, també acusa al Govern català de no preveure cap forma de
finançament de les mesures adoptades.
Una vegada més la injustícia i la irracionalitat del govern del PP.

Fonts del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, han explicat
que, atès que el decret llei no es podrà aplicar aquest hivern, la Taula de
Pobresa Energètica està estudiant diverses mesures que es podrien aplicar
per evitar que es talli el subministrament de gas i energia a les persones
vulnerables. Entre les opcions que es contemplen, hi ha activar un fons de
capital públic i privat destinat a cobrir aquesta despesa o bé activar una
exempció de pagar l'IVA. Les mateixes fonts asseguren que s'està treballant
per canalitzar aquestes propostes 'tan ràpid com sigui possible'.
En aquest sentit, a Arenys de Munt tenim una demanda creixent d’unitats
familiars que no poden fer front als seus rebuts, tal com van fer públics fa uns
mesos, hem passat de 48 ajudes fetes en el 2013 a una projecció aproximada
en el 2014 de 76 ajudes.
Aquestes ajudes que estem sufragant des de Benestar Social s’estan fent
amb recursos propis municipals, tenim per tant un altre punt negre que no
para de créixer. I com ja he dit en moltes ocasions, aquest Govern i jo mateixa
com a regidora de Benestar Social no permetrem que ningú del nostre poble
que ens demani ajuda i sigui justificada se li tallin aquests subministraments.
Per això estem molt atents a aquells possibles acords o mesures que es
prenguin des de la Generalitat o altres instàncies.
Sense oblidar que el Fons Social aprovat en els pressupostos del 2015 també
ens ha de servir per cobrir aquesta necessitat.
Votarem a favor.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “El Parlament de
Catalunya va aprovar abans de l’estiu el decret de la pobresa energètica. L’objectiu de
la mesura era garantir el subministrament d’aigua, gas i llum a les famílies més
necessitades durant els mesos d’hivern. La norma obligava les companyies a garantir
els serveis bàsics a les llars amb menys recursos encara que no poguessin fer front a
les factures entre els mesos d’octubre i març. Una vegada superat aquest període, les
empreses subministradores podien exigir el pagament del deute contret a les famílies
en qüestió.
En aquesta línia, des de la CUP, en el Ple del mes de març, vam presentar una moció
per lluitar contra la pobresa energètica al mateix dia que al Parlament de Catalunya
s’aprovava amb els vots a favor de CIU, ERC, PSC, ICV i la CUP. La nostra moció va
ser votada en contra per part d’ERC, CIU i PSC. Ara ens alegrem que des de CIU es
presenti una moció per reclamar que el Govern espanyol no impedeixi l’aplicació
d’aquest decret.
Des de la CUP no entenem el recurs del PP al Constitucional que ha acabat provocant
la suspensió provisional de la norma. Des de la CUP acusem l’executiu espanyol de
“condemnar centenars de famílies a la pobresa energètica” i denunciem el seu
“menyspreu” cap a totes aquestes persones.
Per tot això i d’acord amb la Moció votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’ha de tenir memòria dels
arguments i del que va passar al seu moment amb els diferents grups polítics. A
continuació diu que els ministre d’indústria, Manel Soria, en aquest cas va fer unes
declaracions en les quals explicava els problemes existents amb les elèctriques.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “La crisi tan ferotge que
estem patint actualment fa que moltes famílies no puguin afrontar les mancances de
les seves necessitats més bàsiques ni l’accés als serveis bàsics com la llum, el gas o
l’aigua.

Tal com diu la moció, el Decret del Govern català per garantir el subministrament
d’energia a les persones que tenen la impossibilitat de poder pagar els rebuts, ha estat
suspès pel Govern espanyol.
El grup municipal d’ERC creu que era un decret limitat, lent i poc ambiciós i que caldria
ajudar i blindar econòmicament els sectors socials més vulnerables del nostre país.
Amb tot, considerem inadmissible la suspensió d’aquest decret. Un cop més, el
Govern de l’Estat espanyol ens demostra la poca sensibilitat i poca vergonya en tractar
temes d’alt voltatge social.
El diputat d’ERC Josep-Maria Terricabras ha portat a la Comissió Europea aquesta
suspensió del Tribunal Constitucional d’un decret que desenvolupa directives europees
i ha preguntat si la Comunitat Europea es pronunciarà sobre aquest tema, i quines
mesures prendrà per desenvolupar els objectius de l’Agenda del consumidors.
Al mateix temps, el grup parlamentari d’ERC ha registrat al Parlament una proposició
de llei per modificar el Codi de Consum de Catalunya amb la finalitat d'afrontar el
fenomen de la pobresa energètica i evitar que tallin el subministrament elèctric, de gas
i d'aigua a ciutadans sense ocupació per manca de pagament. No volem que aquesta
proposta només sigui vàlida per a l’hivern sinó que sigui per tot l’any.
Un cop més hem de dir que necessitem tenir un estat propi per poder gestionar i
millorar la situació de tantes persones que necessiten ajut. No volem formar part d’un
estat que ni ens deixa votar ni ens permet protegir les persones més vulnerables.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons diu que podria contestar moltes coses, que el tema és tan seriós
i afecta a persones tan vulnerables, que millor passem a votar.
La regidora Sra. Castillo diu que és la primera vegada que sent, en un tema tan seriós,
la més pura demagògia i el no diàleg del Partit Popular, i diu que no demani als altres
el que ells no fan.
El regidor Sr. Planas diu que respecta totes les opinions, i que el tema és tan seriós,
que és un problema de tot l’Estat, en el qual hi ha moltes formacions polítiques i que
entre totes s’ha d’arribar a un acord en aquest tema, i considera que s’ha de tenir
compte a l’expressar l’opinió, perquè és un tema estatal, i s’ha de solucionar entre tots,
i ara el que es tracta és d’incomplir la llei que els habitants compleixin a rajatabla.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i
Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, PSC i CUP; i un vot en
contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
7. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN SUPORT DE LES MINORIES ÈTNIQUES I
RELIGIOSES DE L’IRAQ I L’IRAN.
La regidora Sra. Flores llegeix el text següent:
“En la Declaració Universal dels Drets Humans del 10 de desembre de 1948, els estats
es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, civils,
econòmics, polítics, socials i culturals, entre els quals s’inclou el dret de tota persona a
la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

D’acord amb aquesta Declaració, tothom té els drets i llibertats que s’hi proclamen,
sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol
altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
El Parlament de Catalunya sempre ha defensat el respecte i compliment dels drets
humans i s’ha mostrat contrari a la persecució de les persones per qualsevol motiu, tal
com constaten la Declaració institucional sobre la commemoració del 52è aniversari de
la Declaració universal dels drets humans de 29 de novembre del 2000 o la Declaració
del Parlament de Catalunya amb motiu del 60è aniversari de la Declaració universal
dels drets humans d’1 de desembre del 2008, entre d’altres, i és que cap causa no
mereix la mort d’innocents.
Així mateix, el compromís del poble de Catalunya a favor de la pau i de la resolució
pacífica dels conflictes per contribuir decididament a la construcció d’un nou ordre
mundial més just és manifest des de fa molts anys.
Ara bé, els estudis d’organitzacions internacionals independents coincideixen quan
destaquen que les hostilitats socials relacionades amb la religió, les restriccions
governamentals en matèria religiosa i l’abús sobre les minories religioses creix any
rere any.
Darrerament, aquesta situació s’ha agreujat en alguns països de l’Orient Mitjà. Els
diversos conflictes existents afecten especialment les diferents minories religioses,
culturals i ètniques, que estan patint persecucions, èxode, exilis forçats i, fins i tot,
genocidis.
Per exemple, a principis del segle XX, els cristians suposaven el 26% de la població
total, però actualment només en representen un 10%, i cada cop més les minories
cristianes d’aquests països són perseguides pel fet de professar la seva fe. Però
igualment els xiïtes en territori majoritàriament sunnita, els yazidis o els assiriocaldeus.
Malauradament, les matances sistemàtiques d’ètnies i pobles també tenen molt a
veure amb les creences i la religió. No endebades, alguns dels episodis més dramàtics
que s’han viscut els darrers mesos a l’Iraq i Síria han estat qualificats per historiadors i
analistes internacionals com “un crim contra la civilització i contra la humanitat”.
Especialment devastadores i recents han estat i són les neteges ètniques que
l’organització Estat Islàmic està duent a terme contra la minoria kurda yazidí i els
cristians a l’Iraq, o el setge sobre la ciutat de Kobanê, al nord de Síria.
Davant d’aquesta persecució, moltes han estat les veus que s’han alçat per denunciar
la situació i alhora per fer crides a favor de la pau, la convivència i la reconciliació.
Diferents caps d’estat i de confessions religioses com també moltes altres
personalitats d’altres àmbits s’hi han referit en reiterades ocasions i han promogut
personalment actuacions en aquesta línia.
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar públicament el nostre suport a les iniciatives promogudes per part
d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions
basades en motius religiosos o ètnics que estan patint les diferents minories,
especialment contra les minories cristiana i yazidí de l’Orient Mitjà.
Segon.- Defensar fermament que les diferents confessions religioses i culturals tenen
en comú la recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat universal, havent
de ser un factor de cohesió, però mai d’enfrontament, i encoratja a les institucions
internacionals, i també al poble de Catalunya, a continuar alçant la seva veu i sumar
esforços a favor de la pau i el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i de
religió.

Tercer.-Demanar a la comunitat internacional accions de responsabilitat i d’urgència
per aturar nous genocidis i noves persecucions massives de les minories ètniques i
religioses a l’Orient Mitjà. De forma concreta, demana a la comunitat internacional una
acció d’emergència per aturar el genocidi sobre la minoria kurda i assiriocaldea a la
regió kurda de Kobanê, al nord de Síria.
Quart.- Comunicar aquesta acords al Parlament de Catalunya i a la comunitat
internacional.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “ERC considera que cal
aplicar polítiques que aprofundeixin en la recerca dels elements imprescindibles per
construir una cultura de pau de debò i de respecte a les minories ètniques i religioses.
Els estats dels quals parla la moció, són uns Estats que ocupen una de les regions del
món més importants a nivell geopolític, degut en gran part als recursos energètics, a
l’equilibri de poders entre les diferents potències militars mundials, i a la qüestió del
terrorisme internacional. Però també, aquesta és una regió vital per a temes
transversals tan importants com podria ser el control del comerç mundial d’opiacis
procedents de l’Afganistan, la situació dels Drets Humans de les dones, o l’estat total
de desestructuració social i de complerta ruptura dels llaços comunitaris que es viu a
l’Iran, Iraq, Afganistan i Pakistan.
És de màxima importància aplicar polítiques eficients i efectives a nivell mundial i fer
que els organismes internacionals treballin amb independència i transparència per la
pau i la concòrdia mundials, a més de fer respectar la Declaració dels drets humans
arreu.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El PSC manifesta
públicament el seu suport a les iniciatives promogudes per part d’institucions
internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions basades en motius
religiosos o ètnics que estan patint les diverses minories, especialment contra les
minories cristiana i yazidita de l’Orient Mitjà
Demanem a la comunitat internacional una acció d’emergència per aturar el genocidi
que està perpetrant l’organització Estat Islàmic contra la minoria kurda i assiriocaldea a
la regió kurda de Kobane, al nord de Síria, i contra els cristians a l'Iraq i a Síria.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que hi votaran a favor, i les
intervencions que l’han precedit ja s’han manifestat, que la religió no pot ser una
excusa pel genocidi i qualsevol acció que es faci tindrà el seu suport.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquest tema no és local, sinó
internacional. Diu que està completament d’acord amb el que s’ha dit contra el
genocidi i vol deixar clar que en aquestes mocions que no afecten a nivell local,
s’abstenen, però no perquè no estiguin d’acord amb tot el que s’ha dit.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i
Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, PSC i CUP; i una
abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

8. MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE LA DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE
LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
Intervé la Sra. Maria Serret, en nom de DONAVIVA, que ha demanat fer-ho i a
continuació diu:
“Aquest any ja hem superat el número de víctimes envers l’any passat per aquest
temps. Elles són evidència de tot el que es calla i no surt a la llum, del que pateixen
moltes dones de portes en dins a moltes cases, que, sense arribar a l’extrem, és una
tortura. Des de DONAVIVA creiem que queda molta feina per endavant, que les lleis
no fan prou i l’educació encara no és suficient, i per tant, tot el que es pugui fer és poc
i hem de començar des del que tenim més a l’abast que és el nostre poble, ja que
encara que no sigui públic, també patim aquesta xacra.”
La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, desprès de donar les gràcies a
DONAVIVA per la seva participació i col·laboració, llegeix el text següent:
“El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de gènere.
Malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció de retrocés en
la lluita contra la seva eradicació per una clara manca de voluntat política.
Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de
gènere (Llei Orgànica 2/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat
guardonada amb una de les mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur (Futur
PolicyAward 2014) que l’ONU Dones, el WorldFutureCouncil i la Unió
Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que tinguin com a
objectiu posar fi a la violència contra les dones i les nenes. Han ressaltat que aquesta
llei és una de les normes més importants i eficaces que existeixen per eradicar la
violència sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen com una de les formes
més generalitzades d’abús contra els drets humans. Aquesta llei és la clara mostra
que per lluitar contra la xacra de la violència masclista s’ha de tenir voluntat política, i
fer de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs.
Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència
masclista. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar
contra una xacra que cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes.
Una voluntat política que no té el Govern de l’Estat i que tampoc prioritza el Govern de
Catalunya, que han fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència
de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible.
Estan desmantellant la llei integral amb contínues retallades pressupostàries i amb
reformes legislatives que ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei,
com la Llei Wert, la fallida reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local que farà desaparèixer molts serveis municipals,
com els de promoció i protecció de les dones (programes d’atenció, punts d’informació,
pisos d’acollida per a dones maltractades,...). Tot això afeblirà més encara la xarxa
d’entitats que donen suport a les dones maltractades.
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i
designa la violència masclista com una greu vulneració d'aquests drets i un
impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la
llibertat. La finalitat d'aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a
l'eradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en

garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta
violència.
No obstant això, el 2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les seves
parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 més el total de víctimes per violència de
gènere de tot el 2013.
Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques
contra la violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els
darrers anys. Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut,
d’acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb
dependència són innegociables i imprescindibles per a la justícia social.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Arenys de Munt volem
dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de
gènere i expressem les nostres condolences a les seves famílies i amistats.
Així mateix, manifestem la nostra repulsa a totes les manifestacions de violència
masclista, reafirmem el nostre compromís amb les víctimes i declarem la tolerància
zero amb els maltractadors.
Per tot l’expressat, presentem per a la consideració i l'acceptació pel Ple Municipal els
següents acords:
Primer.- Continuar mantenint els recursos, serveis i pressupostos per combatre la
violència masclista en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim
ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
Segon.- Donar continuïtat als projectes de prevenció i de sensibilització en l’àmbit de
gènere, i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles
menors.
Tercer.- Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a
l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del
desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les
víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments
de pensions.
Quart.- Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots
els poders públics, tant locals, com autonòmics i estatals, específicament:
a. Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el
desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en
coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals.
b. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades.
c. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència
masclista.
d. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta
implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.
e. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la
seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori.
f. Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals
que intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol
modificació que es porti a terme en les estructures desenvolupades per
a combatre aquesta violència no perdi la seva especialització.

g. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la
prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència masclista,
conegut com el Conveni d’Istanbul.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, dóna les gràcies a la presidenta de
DONAVIVA per haver vingut i per estar al costat de les dones; a continuació diu
textualment: “Ens mostrem molt d’acord amb aquesta moció.
Reivindiquem la condemna com a element necessari per a eliminar la violència de
gènere de la nostra societat i per això hi votarem favor. I més si observem un retrocés
en la voluntat dels polítics d’eradicar-la.
No podem ser espectadors diaris d'aquests actes de discriminació. Per això i perquè
volem assolir un societat justa, igualitària, de la qual el respecte sigui la base, i des de
la CUP sovint hem proposat a nivell més ideològic algunes línies d'acció:
- L'educació com a element de canvi. Cal vetllar per l'acompliment d'una educació no
sexista, basada en els valors;
- El reconeixement de qualsevol tipus de violència, exercida amb el fi de discriminar i/o
sotmetre algú altre, com a coacció als drets fonamentals de les persones;
- L'agilització dels protocols d'actuació en casos de violència de gènere, destinant més
recursos per a la potenciació de xarxes entre ens públics destinats a tal fi, i facilitant
així l'accés a la denúncia de qualsevol forma d'agressió;
- La criminalització pública de qualsevol acte de violència de gènere, no només la
física, entenent qualsevol d'aquests actes com a atacs a la llibertat individual, i com a
submissió, també, tota aquella violència en el nucli familiar, amb independència del
gènere dels membres implicats;
- Que es destinin més recursos al seguiment dels casos de violència de gènere, evitant
el maltracte constant.
En aquest sentit, volem reafirmar el nostre compromís amb la lluita per a combatre la
violència de gènere, en totes les seves manifestacions.
Recordem, sense comptar la resta dels Països Catalans per falta de dades, que
només al Principat hi ha cada any més de 3.000 denúncies per aquest tipus de
violència en l’àmbit familiar, i més de 3.000 víctimes ateses. Calen més recursos, més
treball i més consciència social i inversió i voluntat política perquè el nombre de
víctimes deixi d’augmentar. La violència de gènere és una lacra que no podem obviar,
ni oblidar, sinó condemnar i combatre.
Deixem de ser espectadors, diguem prou! Prou violència masclista! Per una societat
igualitària, justa i amb llibertat plena, nosaltres diem no a la violència de gènere i diem
sí a aquesta moció!”
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des del grup
municipal de CiU primer de tot volem agrair la presència entre el públic de la
presidenta de l’Associació DONAVIVA i li demanem que faci extensible a les seves
associades el nostre suport.
Estem d’acord amb qualsevol proposta que es faci per lluitar contra la violència vers
les dones. Ja quan com a regidora en mandats passats vaig estar al capdavant de la
Regidoria de Benestar Social es van votar i portar a terme actuacions en suport de les
dones i en contra de la violència.
La situació no millora i, per tant qualsevol acció a favor d’aquestes polítiques de
defensa cap a les dones tindrà el nostre suport.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Agraeixo la presència
avui a la sala de plens, de la Maria Serret com a representant de DonaViva i us
encoratjo a seguir treballant pels drets de les dones d'Arenys de Munt.

Un cop més, les dones i els homes d’Esquerra i de les JERC ens sumem a la
commemoració del 25 de novembre, dia internacional per a l’eradicació de la violència
vers les dones, i reafirmem el nostre contundent rebuig a qualsevol forma de violència
masclista.
La violència contra les dones, que s’expressa de manera molt diversa i que pot afectar
tota la població, independentment del seu nivell socioeconòmic o acadèmic, és un
instrument per mantenir les desigualtats entre homes i dones. Malgrat els avenços
assolits en la darrera dècada per la societat, pel teixit associatiu i per les
administracions, especialment a Catalunya amb l’aprovació de la Llei 5/2008 dels drets
de les dones a eradicar la violència masclista, Esquerra Republicana de Catalunya
considera que encara ens queda molt camí per recórrer en l’objectiu d’eliminar de la
nostra societat la discriminació de les dones i la violència masclista. Hem de treballar
de valent i posar tots els recursos necessaris per eradicar aquesta xacra social d’una
vegada per totes.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, agraeix a la presidenta de DONAVIVA que
estigui aquí i estan d’acord que aquest tema és una xacra, i lamenta que hi hagi hagut
11 dones assassinades per les seves parelles, i pensa que no tots els grups polítics no
han pres consciència del problema o ja s’haguessin fet l’acord; també en aquest tema,
com el de l’avortament, pensa que s’han de buscar solucions a través d’un treball
comú i s’abstindrà en la votació, ja que estan d’acord amb el fons del document, però
no hi voten a favor perquè es fa política i no es pot insistir en què la culpa la té, només
el Partit Popular.
La regidora Sra. Castillo diu que s’ha referit a un punt que volia consensuar, i que en la
Junta de Portaveus no ha dit res, per això li agrairia que li expliqués quin és el punt
que vol modificar, a més considera que no es va contra ningú al text de la moció.
El regidor Sr. Planas diu que la regidora no l’ha escoltat o no s’ha explicat amb
claredat, la propera vegada, ho dirà públicament i continua amb l’abstenció.
El Sr. Alcalde diu que s’ha manifestat en aquet tema en altres ocasions i que les
circumstàncies excepcionals de l’any ha fet que es torni a manifestar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i
Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, PSC i CUP; i una
abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
9. INFORME D’EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix el text següent:
“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 31 d’octubre, sobre l’execució
del pressupost municipal al llarg del 3r trimestre del 2014, i sobre l’avaluació dels
principis de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, un cop transcorregut l’esmentat període, en compliment del que disposa

l’art. 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012.
Atès que l’informe annexa també tota la informació requerida en la tramesa
d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i amb el contingut
establert en la Instrucció Comptable aprovada per Ordre ministerial de l’any 2004.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe 88/14 emès per la
Intervenció municipal el passat 31 d’octubre, relatiu a l’execució del Pressupost durant
el 3r trimestre del 2014 i a l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012 un cop
transcorregut el període, amb les següents conclusions:
−

Detall econòmic del 3r trimestre 2014:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS:
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES:
Saldo a TRESORERIA:

−
−
−

6.573.944,50 €
4.774.722,45 €
2.985.094,03 €

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

Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
El regidor aclareix que es complirà el Pla d’actuació municipal.
10. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 186 a la 196, ambdues
incloses, des del 20/10/14 al 6/11/14:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 20/10/14 i al 6/11/14, en matèria
de:
-

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

PRECS I PREGUNTES
11. PREC DEL GRUP PP SOBRE PETICIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE LA RIERA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:

El Grup Municipal del Partit Popular vol saber, per part de l’Equip de Govern, en quin
estat es troba la sol·licitud presentada mitjançant instància durant el darrer mes
d’agost, per la que demanàvem tota la informació i documentació referent al projecte
de soterrament de la Riera des del seu inici.
Esperem i som pacients però insistim que per aquest Grup Municipal és prioritari tenir
la informació el més aviat possible i poder actuar en conseqüència si així ho veu
necessari per protegir els interessos dels vilatans.
Prec: demanem a l'Equip de Govern actual que es manifesti en els extrems sol·licitats
i, en conseqüència, aporti a aquest Grup Municipal tota la informació i documentació
referent al projecte de soterrament de la Riera des del seu inici ja sol·licitada fa gairebé
tres mesos.”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que és un prec, que no té resposta i ja
ho han contestat en un altre ple, i com que hauria de consultar a Madrid per aquest
tema i a Madrid no li agraden les consultes, no ho ha fet.
12. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ACTUACIONS RESPECTE DE L’ESTAT
DE NETEJA DEL POBLE.
El regidor Sr. Planas demana més respecte envers la seva persona i diu que està
rebent mofes i el Sr. Alcalde el convida a escoltar l’audio, a continuació formula la
següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana quin control i quina actuació s'està fent
per part de l'Equip de Govern, tenint en compte el constant i perpetu estat lamentable
que presenta el poble, ja sigui per la manca de recursos que es destinen a la seva
neteja, com per aquells actes incívics els quals ens consta no es fa seguiment
sancionador i provoquen situacions d’absoluta insalubritat en els veïns.
Per exemple, trobem papereres desbordades de brutícia, voreres en mal estat i plenes
de defecacions i pixats d'animals, així com els rastres que deixa la brossa del sistema
de recollida porta a porta.
Des del grup municipal del Partit Popular portem molt de temps demanant que actuïn
amb determinació i contundència, però vostès no fan absolutament res al respecte,
només cal passejar pel poble i sobren les paraules: van prometre en el seu dia que es
milloraria la salubritat del poble i no és així, ans al contrari, la veritat és que Arenys de
Munt mai havia estat tant brut i deixat, mentre que des del Consistori es segueixen
destinant diners a fer política ideològica.
Pregunta: Quan actuaran per solucionar el lamentable estat del poble? Per què no
actuen amb els actes incívics quan es repeteixen contínuament? Que han fet fins ara i
en tot cas com es que no funciona?”
Com que el regidor d’Obres i Serveis no ha pogut assistir al Ple, respon el Sr. Alcalde,
que explica que primer s’ha dividit la brigada; a l’estiu s’ha fet una neteja amb aigua a
pressió; en el tema d’incivisme, es poden veure els expedients sancionadors que s’han
obert; s’han fet campanyes de recollida notificant als veïns que ho feien
incorrectament: és un tema que ha millorat i s’hi està treballant; en les properes
setmanes es posa en marxa la brigada pel civisme, de dues persones que estan
encarregades per la neteja de l’espai públic (plaça o pista); en qualsevol cas, és un
tema de recursos, ja que tenim el que tenim; la brigada cívica combinarà la feina de
neteja, amb la vigilància amb les persones que no fan la recollida de les deposicions.

13. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ELS ADORNS GROCS DE LA VILA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular volem saber si les persones que han col·locat el
els adorns consistents en llaços i cobriments en material plàstic groc en l’arbrat del
poble, baranes, places etc... compten amb el permís de l'ajuntament per posar-ho per
tot el poble.
En cas afirmatiu, volem saber també quan es retirarà tot el material esmentat, si ho
farà la Brigada, o en cas contrari, les persones autoritzades per aquest Ajuntament per
a la seva col·locació, i si aquesta retirada suposarà o no un cost per l'Ajuntament.
Tanmateix, interessem es manifesti si el fet de posar aquests adorns afecta a l’arbrat
en termes de medi ambient, i si aquest fet ha estat consultat o existeix informe dels
Serveis Tècnics abans de atorgar la corresponent autorització, si aquesta s’ha dut a
terme, fet que desconeixem i per això, preguntem.
Pregunta: Tenen permís de l’Ajuntament les persones que s’han encarregat de penjar
aquest adorns? Suposarà algun cost per l’Ajuntament la seva retirada el dia que es
faci? El fet de posar aquests adorns afecta a l’arbrat en termes de medi ambient? S’ha
consultat o existeix informe dels Serveis Tècnics abans d’atorgar la corresponent
autorització, si aquesta s’ha dut a terme?”
El Sr. Alcalde respon que no són adorns, sinó guarniments, però que sí que tenen
permís i que no té cost, no afecta als arbres i no calia informe de Serveis Tècnics, però
ha deduït que no li agrada el guarniment i recorda que 11 regidors del poble van
acordar fer recolzament a aquesta campanya i pensen que el futur s’ha de construir a
partir d’un nou estat català. Que a ell li han arribat felicitacions pels llaços, que feien
festa en la Festa Major i que l’ANC, traurà els elements més grossos i s’està mirant de
deixar els llaços de cara al Nadal.
14. PREC DEL GRUP CUP PER REDUIR LA PERILLOSITAT DE LES VORERES
I DE LES PASSERES PERQUÈ NO S'ESCOMBREN.
La regidora Sra. Flores formula el següent prec:
“La neteja del poble va ser un tema prioritari per la CUP en les seves propostes
electorals i durant el govern. Ara el poble i els seus veïns se’ns queixen de veure’l
brut, deixat i poc cuidat
Vist que és un poble amb molta sorra i aquesta és perillosa pels vehicles de dues
rodes i per la gent gran que va a peu.
Vist que les passeres romanen plenes de sorra i, si no plou, ningú l’escombra.
Vist que les voreres de molts carrers, sobretot aquells que donen a la Riera, estan
plenes de sorra i ningú les escombra sinó plou.
Demanem a aquest Govern que es revisin els protocols de neteja del poble, en
especial els de les voreres que donen a la riera així com els de les passeres de la
mateixa riera per aconseguir així reduir-ne la perillositat i donar una imatge i una
sensació de poble més cuidat i ordenat.”
La regidora Sra. Carreras diu que era un prec del company Sr. Olivan i suposa que
malauradament tenim una riera de sorra que comporta tenir sorra als carrers, a les
passeres i a les cases que donen a la riera, i recorda que quan era regidora d’obres i
serveis ja va contestar que tenim la gent que tenim a la brigada, però que molts veïns
també escombraven la vorera. Espera que quan la riera estigui urbanitzada, acabin els
problemes de sorra.

15. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LES DADES DE CONTRACTACIÓ DE
L'OBRA DEL RIAL DE CAN CORNEI.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“En el Ple del passat 5 de novembre es va informar que ja s'havia contractat la
redacció del projecte, la direcció d'obres i la coordinació de seguretat i salut de l'obra a
realitzar al Rial de Cornei a l'empresa 'Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres
Públiques, S.L.' i que aquesta obra consisteix en la connexió d'aquest rial a la
canalització general de la Riera.
Respecte a aquest tema volem saber:
• En quina data s'ha fet aquesta contractació?
• Per quin import?
• Quin procediment s'ha realitzat per la seva contractació?
• Quines empreses s'ha convidat a presentar pressupostos?
• Quina experiència té aquesta empresa en l'àmbit de la redacció de projectes
d'obres públiques i amb quins altres ajuntaments del Maresme ha treballat?
• Data màxima per lliurar el projecte?
• Data prevista d'inici d'aquestes obres?”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, respon que la data és 13/10/14, l’import
són 8.470,00 euros, que inclou seguretat i salut i la seva coordinació, i el procediment
és de contracte menor, demanant tres pressupostos com s’ha fet sempre, les
empreses convidades són EIPO, PISAN i HERAS enginyer. L’experiència no es
demana en aquests procediments, però explica que aquesta empresa ha fet projectes
per Arenys de Munt, com Can Xicoi o el càlcul hidràulic del B5, l’entrega del projecte
és a final de desembre, i l’inici d’obra a principis de gener.
16. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE PER QUÈ ELS LLUMS DE LA
FAÇANA DE L'AJUNTAMENT ESTAN ENCESOS FINS ALTES HORES DE LA
MATINADA
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“Per la CUP, l’optimització de l’enllumenat públic va ser i és un tema important. Sovint
veiem els llums de moltes parts del poble oberts a qualsevol hora.
Vist que quan la CUP va estar a Govern va aconseguir un important estalvi energètic
en aquesta qüestió.
Vist que aquest Govern no sembla tenir massa interès en aquest tema ni s’ha mostrat
massa motivat per millorar-lo i això queda palès en veure els llums de l’Ajuntament
oberts fins a altes hores de la nit.
Volem preguntar a aquest Govern:
Per què les llums de la façana de l'ajuntament estan encesos durant molts dies fins a
altes hores de la matinada?”
El Sr. Alcalde diu que les llums de la façana són per la campanya de recolzament que
ja ha explicat, que les llums estaven engegades fins a altes hores de la matinada pel
programador, que sempre hi han estat, però agraeix la seva preocupació i no és cert
que no tinguin interès i que aquest any ja han estalviat 10.000 euros.

17. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE L’ENDREÇA O ORDENACIÓ DEL
POBLE I EL PROTOCOL PER POSAR I RETIRAR CONS DELS CARRERS
El regidor Sr. Galceran formula la següent pregunta:
“L’endreça del poble és un dels temes que més preocupen als veïns d’Arenys de Munt
i aquest Ajuntament al nostre entendre no el vetlla prou.
Vist que hi ha cons de la policia per a tot el poble i fins i tot al mig dels carrers, per
exemple al carrer de la biblioteca i al carrer Panagall.
Vist que al carrer de Can Cosme, després de posar un fanal promès des de feia sis
mesos, van recollir les coses però van deixar un con durant dues setmanes allà al mig
(ara ja no hi és).
Volem preguntar a aquest Govern:
• Quin és el protocol de posada de cons i quin és el protocol de retirada
d’aquests.
• Qui es dedica a revisar l’endreça del poble vetllant que aquest es
mantingui mínimament ordenat i endreçat.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Mirin,
quan vaig veure la pregunta vaig pensar: no pot ser que et preguntin sobre un protocol
per posar i treure cons.
Normalment hi ha protocols sobre com actuar en un cas de violència de gènere, sobre
un cas d’absentisme escolar, per com actuar en cas d’incendi o d’alguna catàstrofe, o
com avui que hem aprovat un protocol sobre desnonaments, però sobre posar i treure
cons?
Els cons els fem servir per senyalitzar una situació de perill a la via pública com pot ser
un forat, un panot aixecat, pintura viària... I també per marcar una reserva
d’aparcament excepcional.
Per tant, quan hi ha un con, com vostès diuen, per exemple, al Rial Bellsolell, senyala
que la reixa que hi ha al cap de munt està aixecada i pot resultar un perill pels vianants
si no ho veuen, per tant, el con està sobre aquesta reixa aixecada. Un altre exemple és
el que hi ha davant de l’oficina de Bankia, que està en obres i tenen una reserva
d’espai públic per deixar la runa, per tant també està senyalitzat amb un con i cinta
policial.
Quan es treuen? Doncs quan els agents de policia veuen tot passant que el
desperfecte està arreglat.
El protocol a seguir? Volia portar un con dels que fem servir i fer-los una demostració
però com són molt grans i pesen força, he portat un de miniatura per si fa falta.
Quan detectem una anomalia, els agents van a Can Matalí, agafen els cons per
senyalitzar i van fins el lloc, allà posen el o els cons necessaris i es fa un comunicat
d’anomalies perquè a qui li pertoqui ho arregli. Quan està arreglat es van a buscar els
cons i es tornen a Can Matalí fins que es necessiten de nou.
Qui vetlla perquè el poble estigui endreçat? Hi ha la figura del zelador municipal i la
mateixa policia que són els que tant detecten com endrecen.”
18. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Galceran agraeix la banalització de la pregunta i diu que els veïns li fan arribar
preguntes i una va ser la dels cons. Els fa una certa gràcia que això que preocupa a
algú se li tregui la transcendència per fer una caricatura.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Respecte als guarniments grocs que hi ha a la
vila i veient la resposta que han donat en què sembla ser que després aquest cap de

setmana es començaran a treure dels principals monument i edificis que hi ha al poble
i que s'està estudiant la possibilitat que es puguin mantenir el llaços que hi ha als
arbres, més enllà del gust estètic que puguin agradar o pugui desagradar a algú,
nosaltres el que demanaríem és que aquests guarniments es mantinguessin justament
fins a la campanya de Nadal, no només els llaços dels arbres sinó tots els que hi ha al
poble, perquè entenem que és una forma de donar una mica de vida i alegria en un
moment en que probablement és important donar-lo, perquè estem arribant a aquesta
campanya de Nadal i que el més segur i molt probablement amb els llums de Nadal
encara es potenciarà aquesta vida.
També volem aprofitar per fer un reconeixement a tota la tasca i a tota la feina que
s'ha fet des de l'ANC, que són els impulsors de la campanya 'Ara és l'hora' i a
l'Assemblea d'Arenys de Munt que són els que han estat posant tots aquest
guarniments que han fet tota aquesta feinada i que, la veritat, han fet molt bona feina
per aconseguir que el poble d'Arenys de Munt hagi estat un dels pobles que hagi tingut
més participació en aquesta Consulta del 9N i que també hagi estat capdavanter en el
vots SÍ – SÍ.”
El regidor Sr. Planas diu que agraeix la resposta sobre el lèxic, però ell ha preguntat
sobre coses concretes, no sobre el seu gust personal, a ell li semblen macos, però la
pregunta era concreta i esperava unes respostes concretes i li agraeix la manera de
fer.
El Sr. Alcalde diu que les respostes han estat concretes i ha volgut fer un
reconeixement a l’ANC
La regidora Sra. Carreras diu textualment: “Banalitzar, caricaturar i poca importància,
cap ni una. Vostès podien preguntar perfectament amb una pregunta simple, per què
hi ha tants cons escampats? I si són les preguntes que els fan els veïns, vostès han
estat dos anys a Govern i amb el coneixement que tenen de com funciona poden
contestar perfectament als vilatans quan els pregunten.
Fer un protocol és una cosa molt seriosa i s’ha de fer amb una finalitat concreta.”
El regidor Sr. Galceran diu que la pregunta és per saber com es posen o es retiren.
El Sr. Alcalde diu que el Govern ha posat eines perquè les anomalies es comuniquin,
com el Repara Ciutat i el web municipal.
El regidor Sr. Galceran pregunta si aquesta és una eina, la pregunta al Ple.
El Sr. Alcalde diu que sí, però recorda d’altres que hi ha per no haver esperar al Ple i
fer-ho públicament, però es pot fer amb preguntes, només faltaria.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores i vint-i-set minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.

