AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 17/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia onze de desembre 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, En Félix Olivan i
Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M.
Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia, explicant que es retira el punt 9 a proposta d’Intervenció ja que s’ha
hagut de demanar un informe sobre el valor i hi haurà votació d’urgència de dos
temes: un sobre una al·legació al pressupost i un sobre la resolució de recursos a les
contribucions especials.
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova amb les esmenes presentades pel regidor Sr. Jiménez a les seves
intervencions en el punt 3 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 10/14 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL i s’ordena la transcripció al llibre
d’actes.
Esmenes Sr. Jiménez:
On diu: “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 mandat.
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 pressupostaria, sinó que evidencia
la mala direcció de l'Ajuntament i la 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. No hem sabut
veure, dins de l'expedient, (no ho hem sabut veure perquè no hi és) ni quins immobles
es pretén rehabilitar ni en quins equipaments municipals es vol fer inversions.
Imaginem que ho deuen saber. Els hi demanem que ho expliquin.
Per altra banda, també veiem que augmenten en 10.000 euros l'aplicació de
INVERSIÓ DRETS IMATGE OBRA LOCAL. 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 de
quina obra local són aquests drets d'imatge de la qual es volen pagar, com a mínim,
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.”
Ha de dir:
“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.”
On diu:
“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 està pendent, en
quant i si això pot compensar alguna cosa del pagament. Votaran en contra perquè
vinculen les modificacions al pressupost municipal.”
Ha de dir:
“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.”
2. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, diu textualment: “Aquest
protocol és un document que facilita, unifica i posa en ordre la tasca als nostres
professionals, és a dir que, com Ajuntament i com a regidora d’Igualtat de Gènere, he
volgut que els tècnics tinguin recollit en un document tots els processos, els serveis,
els condicionaments que estiguin relacionats amb la violència de gènere.
Què recull aquest document?
Entre d’altres objectius:
- Com atendre i donar resposta a les necessitats de les dones que han viscut
situacions de violència de gènere.
- Dóna pautes per evitar que la dona hagi de repetir la situació traumàtica més
d’una vegada en el seu procès de recuperació.
- Incorpora un circuit municipal d’atenció
- Manteniment del circuit per fer un treball en xarxa entre els diferents serveis i
poder valorar i millorar respostes.
- La necessitat de formació i reciclatge de professionals representants dels
serveis que participen en el protocol.
- Acomplir la Llei 5/2008, del 24 d’abril, en l’article 85 “els protocols per a una
intervenció coordinada contra la violència masclista han d’incloure un conjunt
de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les
institucions públiques i altres agents implicats, que defineixen les formalitats i la
successió d’actes que s’han de seguir per a executar‐los correctament”.

També inclou l’àmbit de la sensibilització, la prevenció, la intervenció i la
coordinació dels diferents serveis i recursos davant les manifestacions de
violència vers les dones.
- Defineix els tipus de maltractaments, els tipus de violència.
- Indica quin és el síndrome de la dona maltractada.
- Informa de quin és el perfil de l’home maltractador.
- Quins són els factors psicològics, els socials, els indicadors de risc, quines són
les conseqüències, quin és el marc legal, etc.
- Conté un marc jurídic que informa de les mesures legals de protecció.
- Evidentment, recull el procediment, la metodologia a emprar en cada cas.
- Les funcions específiques dels agents implicats.
En resum, es pretén consolidar el treball en xarxa, el treball interdisciplinari, unificat i
coordinat a fi d’aconseguir un municipi lliure de violència.
S’ha treballat amb una Comissió que ha estat qui ha redactat aquest Protocol.
Aquesta Comissió ha estat formada per:
• Torn especial de violència de gènere, del Districte judicial d’Arenys de Mar.
(per la jutgessa Sra. Carla Mendez)
• El Grup d’Atenció a la Víctima de la Policia Mossos d’Esquadra. (Sr. Xavier
Aranda)
• ABS/CAP Area Bàsica de Salut / Centre d’Atenció Primària d’Arenys de Munt.
(Doctor Ricard Peiró)
• SIAD (Servei d’Informació i atenció a la dona) del Consell Comarcal del
Maresme.
(Sra. Yolanda Ascasso, responsable del Pla de Polítiques Dones del Consell
Comarcal del Maresme )
• Sra. Asma Aouattah, tècnica d’acollida, gestió i interculturalitat del Consell
Comarcal del Maresme.
• El CIRD Centre d’atenció a la dona. (L’advocada Sra. Jennifer Alvarez)
• Policia local d’Arenys de Munt
• Equip de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. (En concret a la
Sra. Anna Pascual)
Vull aprofitar l’ocasió per dir que dels 30 municipis que formen el Maresme, tenen
protocol envers la Violència de Gènere: Mataró, Arenys de Mar, Premià, Masnou i
Pineda de Mar. Arenys de Munt serà el número sis, i això també crec, ens situa
capdavanters en un tema totalment social.
També dir que s’acaba d’estrenar un nou servei a Mataró, fruit de la pressió política i
de molts tècnics i persones que estan totalment sensibilitzades i malauradament
treballant a diari en casos de violència. Es tracta del SIE, Servei integral especialitzat.
Que tracta a la dona a posteriori i fa seguiment per tal d’incorporar-la a la vida normal
després d’un fet d’aquest tipus.
Properament demanarem la nostra adhesió.
Dit això, passo a llegir els acords:”
-

“Vist que en la sessió del Ple celebrada el dia 19 d’octubre de 2002 es va aprovar
inicialment el Protocol d’Emergències Socials d’Arenys de Munt.
Vist que en el termini de 30 dies a partir de la seva publicació en el BOP, no es van
presentar al·legacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial es va entendre elevat
a definitiu.
Vist que el Protocol d’Emergències Socials engloba les diferents actuacions segons
el tipus d’emergència, essent una d’elles la de violència domèstica.

Vist que des de l’any 2002 que es va aprovar el protocol, no s’ha procedit a la seva
actualització per tenir en compte la nova oferta de recursos disponibles en l’àmbit, així
com noves normatives reguladores al respecte.
Vist que actualment existeixen nous recursos per oferir i treballar des d’una
perspectiva més integral; social, sanitària i jurídica.
Vist que des del Departament de Benestar Social s’intervé en casos de Violència de
Gènere amb la coordinació d’altres agents implicats en aquest àmbit.
Vist que s’ha detectat la necessitat d’actualitzar i crear un protocol específic en l’àmbit
de violència domèstica ampliant així els serveis d'entrada al circuit, i fer una intervenció
integral.
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt està sensibilitzat en aquest tema i està
disposat a redactar un nou Protocol d’abordatge de la Violència de Gènere.
Vist que s’ha consultat a representants d’estaments Judicials, Policials, Sanitaris i
Socials la possibilitat de col·laborar en la redacció d’un nou Protocol, i d’assistir algun
professional a la Comissió que haurà de redactar el nou Protocol.
Vist que l’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern local, en data 7
d’octubre de 2013 va aprovar iniciar el tràmit de redacció del Protocol d’abordatge de
la Violència de gènere de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, com a eina d’intervenció
conjunta entre els diferents agents implicats i la creació de la Comissió per redactar dit
Protocol formada per:
Torn especial de violència de gènere. Districte judicial d’Arenys de Mar.
El Grup d’ Atenció a la Víctima de la Policia Mossos d’Esquadra.
ABS/CAP Area Bàsica de Salut/Centre d’Atenció Primària d’Arenys de Munt.
SIAD (Servei d’Informació i atenció a la dona) del Consell Comarcal del Maresme.
Policia local d’Arenys de Munt
Equip de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Vist que la Comissió de redacció del Protocol s’ha reunit en les dates 25 d’octubre, 13 i
20 de desembre de 2013, 10 i 31 de gener de 2014, 14 i 21 de febrer de 2014.
Vist que s’ha treballat conjuntament i consensuat el document per part de la comissió i
que el mateix ha obtingut el vist i plau de la regidoria de Benestar Social.
Vist que l’Alcaldia ha aprovat en data 1/12/14 el Protocol, ja que és l’òrgan competent,
però degut a l’àmplia col·laboració que hi ha hagut des de diversos estaments per la
seva redacció, es vol donar difusió i importància al mateix.
La Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’aprovació del text Protocol d’abordatge de la Violència de Gènere
redactat per la Comissió creada per aquest fet i integrada pels següents membres:
Sr. Ricard Peiró, director de l’Àrea Bàsica d’Arenys de Mar.
Sr. Xavi Aranda, Mossos d’Esquadra Oficina d’Atenció a la Víctima
Sra. Yolanda Ascasso, responsable del Pla de Polítiques Dones del Consell Comarcal
del Maresme

Sra. Jennifer Álvarez, advocada del Servei d’Informació i Atenció a la Dona del
Consell Comarcal del Maresme.
Sra. Asma Aouattah, tècnica d’acollida, gestió i interculturalitat del Consell Comarcal
del Maresme.
Sra. Anna Pascual, treballadora social de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt.
Segon.- Publicar aquest Protocol al web municipal per tal que sigui conegut per la
població.
Tercer.- Notificar aquest acord als participants a la comissió pel seu coneixement i als
efectes oportuns.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d'ERC
celebra que es porti a Ple la ratificació d'aquest protocol de la violència de gènere i
esperem que s'aprovi.
És important aquest pas endavant perquè la lluita contra la violència i la defensa dels
drets de les dones ha de ser un dels pilars de les polítiques socials que caldria
implantar en aquest nou país que estem a punt de començar a construir.
Aquest protocol ens dotarà d'eines per a lluitar i eradicar aquesta xacra social que
s'emporta vides i provoca patiment familiar massa insuportable.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui ens presenten un
protocol d’actuació davant la violència de gènere que ja està aprovat per alcaldia i que
porten a Ple per ratificar.
Sabem que és fruit d’un consens tècnic, però no s’ha buscat un consens polític, ni s'ha
fet cap reunió informativa amb els grups polítics, prèvia a la Comissió Informativa, en
la qual haguéssim tingut l'oportunitat de presentar millores. Ens hagués agradat poder
participar en la seva elaboració i fer-hi aportacions per a consensuar-les.
Ens sobta que la Comissió de redacció del protocol es reunís per última vegada el 21
de febrer del 2014 i el protocol no s’aprovés per alcaldia fins l'1 de desembre del 2014,
amb 10 mesos pel mig, període que ens sembla extremadament excessiu per un tema
tan preocupant com aquest.
D’entrada, volem dir que ens preocupa molt que ens calgui tenir un protocol contra la
violència de gènere. El dia que no ens calgui, serà una victòria guanyada.
D’altra banda, som conscients que és un problema present en la nostra societat i que
no podem obviar ni oblidar, sinó condemnar i combatre amb totes les eines i tots els
mitjans.
Dir-los que hi trobem a faltar la participació de la comunitat educativa, perquè entenem
l’educació com a l’element de canvi indispensable per repensar les actuacions socials.
Al nostre entendre, la millor manera de combatre la violència de gènere és prevenintla. I només podem prevenir si tenim els coneixements per fer-ho. I només tindrem els
coneixements per fer-ho si els hem rebut, si ens hi han educat. Cal educar per la no
violència, cal educar per una cultura de la pau. Exigim una educació no sexista,
basada en els valors. I això es fa des de l’escola, des de les famílies, des de tots els
àmbits i al llarg de la vida.
El protocol parla de la voluntat que Arenys de Munt sigui un “municipi lliure de
violència”. Hi estem totalment d’acord, però hi afegiríem lliure de “tota mena de
violència”. El sistema capitalista està farcit de formes diverses de violència, exercida
per discriminar i/o sotmetre, com a coacció als drets fonamentals de les persones.
Vivim en una societat on se’ns prepara per competir, en tots els àmbits. Aquesta
competició portada a l’extrem es pot transformar en violència de gènere. Si
fomentéssim una societat on l’important no fos competir sinó cooperar, compartir,

ajudar-nos mútuament; si entenguéssim que viure en comunitat no és ser el primer ni
passar per davant de ningú, sinó que viure en comunitat és fer-nos la vida més fàcil a
tots plegats; si fomentéssim la justícia social en un sistema on tothom, absolutament
tothom, tingués els mínims coberts; si visquéssim en una societat justa, amb igualtat
de gènere, respectant-nos els uns als altres, estem convençuts que aquestes xacres
no existirien.
Ens decep veure que ens presenten un protocol per actuar sobre fets consumats i no
pas per evitar arribar a aquestes situacions. És per això que insistim que el que s’ha
d’evitar per tots els mitjans és arribar a aquests actes irracionals.
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. El masclisme mata. La lluita contra el masclisme ha de ser
diària per evitar més morts i violacions.
La violència masclista no és un fet aïllat, no afecta només a determinats estrats
socials, culturals o generacionals. És un problema de totes i tots generat per la
interiorització d’un model de socialització (el patriarcat) que perpetua la discriminació i
la desigualtat entre gèneres.
Els models tradicionals de masculinitat i feminitat omplen d’opressió i culpabilitat les
dones, quan l’únic culpable de maltractament és qui l’exerceix, mai qui el rep. I què
fem? Individualment, revolucionar i canviar el nostre interior, creant i acceptant una
pluralitat de noves masculinitats i feminitats i deconstruint els models tradicionals. A
nivell social, visibilitzar les causes estructurals del masclisme, mobilitzant-nos contra la
violència de gènere i desenvolupant mesures per gestionar i educar les nostres
emocions, identificant-les i canalitzant-les i construint desigs col·lectius.
Perquè ens reafirmem en el nostre compromís amb la lluita per a combatre la violència
en totes les seves manifestacions, votarem a favor del protocol d’abordatge de la
violència de gènere.”
La regidora Sra. Carreras, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des del grup
municipal de CiU, tot i que no és estrictament necessari la ratificació pel Ple municipal
d’aquest protocol, ho veiem molt encertat, ja que se li dóna la importància que creiem
ha de tenir a les actuacions que es porten a terme quan es detecta un cas de violència
de gènere.
Sempre és important que les regidories i agents implicats tinguin un guió de com s’ha
d’actuar en els casos que es puguin presentar, no obstant vull deixar palès que fins ara
també s’ha actuat conseqüentment i amb molta professionalitat per part dels nostres
agents actuants, en els casos que malauradament s’han produït en el nostre municipi.
Revisar i treballar les maneres d’actuar per totes les parts és cabdal per ajudar a
qualsevol víctima de violència, és per tot això que el nostre grup municipal dóna ple
suport a la ratificació d’aquest protocol.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que avui es toca un tema molt sensible,
que afecta a tots i contra el que s’ha d’actuar de forma contundent i diu que estan
totalment d’acord amb el mateix i que s’han de prendre accions per la protecció de les
dones.
La regidora Sra. Castillo agraeix els vots a favor de tots els grups i aclareix, a la
representant de la CUP, sobre el tema de la prevenció, que hi ha una persona que
treballa en igualtat de gènere a l’institut, conjuntament amb el professorat, i que ella és
la primera en el treball per a la igualtat i diu que també està prevista aquesta figura en
les escoles de primària, recorda que hi ha tallers de llenguatge no sexista als qual tots

es poden apuntar i des dels que es promou la igualtat i, al desembre, també hi haurà el
treball d’una advocada que assistirà en aquests casos. Aquest protocol s’havia de fer
de caràcter tècnic i també ens hem adherit al SIE que es dóna al Consell Comarcal i
porta un seguiment integral dels casos.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI QUE REGULA LA
SUBVENCIÓ DIRECTA ATORGADA PEL PLE DE 25/07/2013 AL C.E.A.D.M.
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, llegeix la proposta següent:
“Vist que el dia 29 de juliol de 2013 es va signar un conveni entre l’Ajuntament
d’Arenys de Munt i el Centre d’Esports d’Arenys de Munt (C.E.A.D.M), que regulava
les condicions de la subvenció directa que per import de 10.000 euros aquesta entitat
va rebre de l’Ajuntament, i que va ser aprovada pel Ple de data 25 de juliol de 2013.
Vist que en data 6 de maig de 2014 el C.E.A.D.M va presentar la instància de
justificació de la subvenció atorgada, juntament amb les factures per les despeses
realitzades.
Vist que l’objecte de la subvenció, segons conveni, és el següent:
-

Les despeses de desplaçament que efectuï la secció sènior masculina
d’Hoquei sobre patins del Centre d’Esports d’Arenys de Munt.
El pagament dels àrbitres dels partits.
Fitxa de federació dels jugadors.

Atès que les factures justificatives presentades no compleixen amb l’objecte de la
subvenció, ja que corresponen a despeses d’inscripció a la nova categoria i el cànon
de la mateixa.
Donat que des de la Regidoria d’Esports s’ha comprovat que l’entitat C.E.A.D.M no ha
percebut cap altre ingrés en concepte de subvencions, per part d’altres entitats o
organismes, malgrat les expectatives que hi havia quan es va atorgar la subvenció.
Vist l’informe de l’àrea de Serveis Personals de data 3 de desembre de 2014.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Que es modifiqui l’acord SEGON del conveni redactat per a la subvenció
directa per import de 10.000,00 € al C.E.A.D.M aprovada pel Ple del 25 de juliol de
2013, que ha de quedar redactat de la següent manera:
... “ SEGON: És objecte de la subvenció:
- Les despeses de desplaçament que efectuï la secció sènior masculina
d’Hoquei sobre patins del Centre d’Esports d’Arenys de Munt.
- El pagament dels àrbitres dels partits.
- Fitxa de federació dels jugadors.
- Despeses d’inscripció a la nova categoria.
- Cànon de la nova categoria.

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea de Serveis
Personals de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “La decisió de donar la
subvenció a l’hoquei d’Arenys de Munt va ser treballada i consensuada amb els
diferents grups polítics del poble en el moment de la decisió. Tan CiU, com PSC, com
la Cup i ERC van formar part de la reunió on es va exposar la possibilitat d’ajudar
puntual i excepcionalment a l‘hoquei d’Arenys de Munt amb una quantitat de 10.000
euros que haurien de justificar oportunament quan fos l’hora. Cal dir que no tots els
grups van estar-hi d’acord de la mateixa manera, no obstant la subvenció es va
aprovar el 25 de juliol de 2013 en el Ple ordinari.
Per tant, és molt important recordar que aquesta subvenció directe es va donar
excepcionalment valorant tot el què s’ha exposat. El fet de no haver pogut ajudar a
l’hoquei en altres moments quan havien obtingut ascensos, el fet de poder difondre el
nom d’Arenys de Munt per allà on juguessin... també es va valorar que ajudar
econòmicament a propiciar l’ascens podria afavorir un increment de l’hoquei base com
així ha estat. Per això, donar una subvenció directe, que això sí, hauria de ser
degudament justificada, tenia arguments a favor. Òbviament quan es prenen decisions
d’aquest tipus, no necessàriament agrada a tothom i a vegades es pot cometre un
greuge comparatiu amb altres entitats que estan treballant igual de bé tan l’esport de
base com el de les categories sènior.
Crida l’atenció però que es presenta la modificació del conveni 7 mesos després de la
finalització dels terminis per presentar els comprovants? No sabem perquè s'ha trigat
tant i si aquest endarreriment pot haver suposat un problema econòmic a l'entitat
esportiva. Per altra banda, el conveni ha caducat. Potser hagués estat oportú fer-ne un
de nou.
No obstant, vist tot això, nosaltres votarem a favor de la modificació dels conceptes de
la subvenció, sobretot per coherència amb el què nosaltres vàrem proposar però
deixant clara constància de l’excepcionalitat de tal fet i que mai aquesta subvenció s’ha
de convertir en fixe en anys posteriors.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ja van donar la seva opinió i hi
donarà recolzament segons la resposta que es doni ara, i pregunta si en un altre cas
similar es procedirà amb igual criteri: si es que sí, votaran a favor i si és que no,
s’abstindran.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En el 2013 ja ens
vàrem abstenir perquè creiem que totes les entitats han de tenir la mateixa
consideració, cosa que no va passar atorgant de forma nominativa aquesta subvenció.
Però alhora entenem que cal ajudar a les entitats.
Amb aquest raonament el PSC es va abstenir i hem de ser coherents i tornarem a
votar abstenció.”
La regidora Sra. de la Iglesia contesta que aquesta subvenció es va donar al 2013 i la
subvenció està cobrada pel club, ara l’ha de justificar i precisament es fa amb
despeses que no surten al conveni, ja que era l’objecte de la subvenció i coneix com
són els procediments de l’Ajuntament, que s’ha estat tot l’any batallant a veure si ells
podien justificar amb altres despeses i no s’ha pogut, és una subvenció excepcional i
no se n’ha donat cap més.
El regidor Sr. Planas diu que el sentit del seu vot canviaria si li contesten: en el mateix
cas, amb una altre entitat, si es produeix un fet excepcional, es donaria o no
subvenció?.

La regidora Sra. de la Iglesia diu que si ella és regidora, ja té una partida per ajudar a
les entitats esportives, però que no sap que farien, s’hauria de parlar en el seu
moment.
El regidor Sr. Galceran diu que al 2013 la decisió no va ser de la CUP, sinó de tots els
partits que van assistir a la reunió i llavors es va decidir que era un fet excepcional i si
es torna a donar, es valorarà de nou, però s’ha de posar en relació amb les altres
entitats del poble i que ara, dos anys desprès, potser s’ho plantejaria d’una altra
manera perquè hi ha moltes entitats que fan coses excepcionals.
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, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta
de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Olivan i Mayoral, En
Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i
Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU i CUP; i dues abstencions de la
tinent d’alcalde N’Àngels Castillo i Campos i el regidor En Ramon Planas i Freixas,
dels grups PSC i PP.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI COSTA DEL MARESME PER ADAPTAR-LOS A LA LRSAL.
El regidor delegat de Turisme, Sr. Molons, llegeix la següent proposta, que és fruit
d’unes adaptacions legislatives:
“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003,
pàgs. 26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg.
19549, així com la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme el 13 de juny de 2012, quin
text va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per
anunci de referència al DOGC núm. 6636 de 3.06.2014.
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los
tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014, ha aprovat
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament:
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions
Públiques (LRSAL)
•

S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així:
Article 5: Règim jurídic
.../...

“A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició
final segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats
de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el
Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta
adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de
comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens perjudici del
mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera.”
•

S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció
donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques;
tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic)
Article 5: Règim jurídic
.../...
.../...
“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb
les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per
l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.”

•

S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de
personal al consorci, essent que quedarà així:
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de
l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas
podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella.
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui
adscrit a alguna de les administracions participants per, posteriorment,
ser reassignat al Consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració
pública a la que el Consorci estigui adscrit.”

b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
•

S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i
liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf
al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix

també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la
separació, respectivament del Consorci, que quedaran així:
Article 36:
.../...
“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació
allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.”
Article 34:
.../...
“Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci
serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.”
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi
Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”.
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui
ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes
formalitats que per a l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la
corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació
inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de
l’expedient a informació pública pel període de 30 dies.
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist l’informe de Secretaria de data 28 de novembre de 2014,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta
General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de
novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014,
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació:
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions
Públiques (LRSAL)

•

S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així:
Article 5: Règim jurídic
.../...
“A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició
final segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats
de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el
Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta
adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de
comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens perjudici del
mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera.”

•

S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció
donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques;
tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic)
Article 5: Règim jurídic
.../...
.../...
“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb
les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena
de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per
l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.”

•

S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de
personal al consorci, essent que quedarà així:
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de
l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas
podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella.
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui
adscrit a alguna de les administracions participants per, posteriorment,
ser reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració
pública a la que el consorci estigui adscrit.”

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.

•

S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i
liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf
al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix
també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la
separació, respectivament del Consorci, que quedaran així:
Article 36:
.../...
“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació
allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.”
Article 34:
.../...
“Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci
serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.”
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi
Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han
exercit la iniciativa.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del
Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per
tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació
dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència
als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels
Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme, als efectes escaients.”

La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “A Arenys de Munt
tenim habitatges turístics, creats quan governava la CUP, i un gran patrimoni històric
(masies, dietari Bellsolell), cultural (puntaires, independència) i natural (porta al parc
Montnegre-Corredor, Riera, Roure de Gernika), i des de la CUP ens agradaria que es
promocionés molt més tot aquest patrimoni des del Consorci Turístic.
Aquest punt però tracta d’adaptar els estatuts del Consorci Costa del Maresme a la
nova llei, per tant es tracta d’un tràmit tècnic i hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi estan d’acord i hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que aquest és un tema tècnic i com que, segons la llei, els consorcis
han d’adaptar els seus estatuts, els ajuntaments consorciats també els han d’aprovar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DE CONGIAC PER ADAPTAR-LOS A LA LRSAL.
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que aquest Consorci pot ser menys
conegut, que agrupa les empreses municipals d’aigua de Catalunya, sempre que
gestionin aquest servei i amb el mateix es podran fer compres centralitzades. A
continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya aprovats definitivament i publicats en el BOP de Barcelona núms. 184, de
data 1.8.2008, i 212, de data 3.9.2008; així com les seves modificacions.
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’adaptar-los
tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta Rectora del Consorci en sessió de 19 de
novembre de 2014 ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts del Consorci,
seguint el procediment que determinen els articles 322, en relació als articles 313 i 160
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals pel que fa als articles
1,2,3,4,5,6,7,18,19,21,23,2425,2728,29 i la Disposició Addicional segona, així com la
incorporació d’un nou articles 9 bis i una Disposició transitòria segona.
Vist l’informe de Secretaria 30/14, de data 1 de desembre de 2014.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci per a
la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), aprovat inicialment per acord de
la Junta Rectora del mateix en data 19 de novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord
amb el text que s’incorpora a continuació:

“Article 1. Entitats que integren el Consorci.
1.1.- A l’empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la
denominació de Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya es constitueix
per temps indefinit un Consorci de caràcter local en el qual participen els Ajuntaments
d’El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus, Vilafranca del Penedès, Vilanova i La
Geltrú, Arenys de Munt, Campdevànol, Camprodon, Figaró-Montmany, Llanars,
Olost, Sant Bartomeu del Grau, Tremp i Montornès del Vallès”.
Article 2. Objecte i finalitats. Es modifica:
2.2.3.- Potenciar la col·laboració entre els seus consorciats
2.2.6.- Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament,
sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar part o
la totalitat del cicle de l’aigua i el medi ambient en els municipis consorciats.
En l’art. 3 Personalitat i capacitat jurídica s’afegeix el punt:
3.3.- Es reconeixen al Consorci les següents potestats:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La potestat reglamentària i d’autoorganització
Les potestats tributària i financera
La potestat de programació i planificació
La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes
Les potestats d’execució forçosa i sancionadora
La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords
Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes
a la Hisenda Pública per als seus crèdits; la inembargabilitat dels
seus béns i drets en els termes regulats a la legislació en vigor

Article 4. Règim Jurídic. Es modifica:
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis
estatuts i per les disposicions de la Disposició Addicional Vintena de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, els articles 312 i següents del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació municipal i de règim local de
Catalunya que li resultin d’aplicació.
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic,
funcional i financer serà el que es regula en els presents estatuts.
Article 5. Gestió dels serveis municipals d’aigua: Es modifica:
-5.2.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats
consorciades i de les seves entitats depenents que així ho declarin, als efectes del
què disposa l’art. 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les
condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de
l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà obligatòria per aquest.
5.3.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de les
entitats consorciades.
5.4. La prestació d’aquests serveis municipals es durà a terme de forma directa per
mitjà d’una societat mercantil de capital íntegrament públic en el qual hi podran
participar, a més del propi Consorci, els ajuntaments dels municipis consorciats,
directament o bé per mitjà de societats de capital íntegrament municipal que tinguin
per objecte la prestació de serveis d’aigua.

5.5.- La Societat pública prevista a l’anterior apartat tindrà la consideració de mitjà
tècnic instrumental i serveis tècnics del Consorci i de les entitats consorciades. Les
condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de
l’adjudicació de la gestió de serveis públics d’aigua a la referida Societat serà
obligatòria i acordada per l’òrgan competent del Consorci amb la participació de
l’ajuntament o altre ens interessat.
5.6.- La Societat de gestió de serveis d’aigua del Consorci no podrà participar en cap
licitació pública convocada pel mateix Consorci ni per cap entitat consorciada.
Es crea l’Article 9 bis.- Comissió especial de comptes
El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada entre 5 i 12
membres, a la qual li correspondrà l’examen, estudi i informe de tots els comptes,
pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d’aprovar la Junta Rectora.
Article 18. Nomenament i naturalesa del càrrec. Es modifica:
18.1.- La Junta Rectora nomenarà un gerent. El nomenament de la Gerència podrà
recaure en una persona física o jurídica.
Article 19. Funcions. Es modifiquen:
-e)
Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns
mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni,
sempre i quan l’operació no superi el 10% del pressupost del Consorci
g) Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en
matèria d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de
quantia inferior a un milió d’euros (1.000,000,00 €).
Article 21. Recursos. S’afegeix:
21.1.g) Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial del
Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en
la reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de
vots atribuïts a cada ens consorciat a la mateixa.
Article 23. Comptabilitat i control econòmic. Es modifica la totalitat:
23.1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de
l’Ajuntament al qual resti adscrit.
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a
nom de l’entitat.
23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la responsabilitat de
l’òrgan de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el Consorci.
23.4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al
compte general de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment.
Article 24. Es modifica:
24.2.- La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els
termes que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte

s’aplicaran, en primer lloc, a l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en segon
lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i donar suport a la formació dels
professionals dels Consorci i dels ens consorciats.
Article 25. Règim de personal. Es modifica en la seva totalitat:
25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral i no
se li exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels Ajuntaments
consorciats.
25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li correspongui
d’acord amb aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de l’Ajuntament al qual
es trobi adscrit en cada moment, i la seva remuneració no podrà superar les
retribucions que per a llocs de treball equivalents s’estipuli l’Ajuntament al qual
s’adscrigui.
Article 27. Dissolució. Es modifica en la seva totalitat:
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes:
a) Per acord dels membres que l’integren, adoptat en els termes
que preveu l’article 15.3.;
b) Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius;
c) Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix
la continuïtat del consorci i resten al mateix com a mínim dues
Administracions o entitats depenents o vinculades a alguna
Administració;
d) Per esdevenir inoperant;
e) Per transformació en un altre ens.
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció.
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels
seus òrgans competents.
Article 28. Liquidació dels béns. Es modifica en la seva totalitat:
28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador.
28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns
que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents a les
Administracions consorciades.
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a les
aportacions al fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de liquidació
únicament a favor de les entitats consorciades que hagin realitzat aportacions al
mateix.
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació per
aquest concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet aportacions al
mateix, la quota de liquidació es calcularà en proporció a les quotes de finançament de
l’activitat aportades anualment per cada entitat des de la seva incorporació al
Consorci.
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels membres del
Consorci la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del
Consorci.

Article 29. Separació de les entitats consorciades. Es modifica:
29.1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres requerirà d’un preavís de
sis mesos a la data de la seva pretesa efectivitat. La separació únicament es podrà
instar per les entitats que es trobin al corrent dels seus compromisos anteriors i
garanteixin la liquidació de les obligacions aprovades fins a la data.
Disposicions Transitòries. S’afegeix:
Segona.- La modificació de l’article 6 pel que fa al domicili del Consorci serà efectiva a
partir del 31 de març de 2015, mantenint-se fins a l’esmentada data el domicili del
consorci i la seva seu a Barcelona, carrer Compte d’Urgell número 282.
Disposicions Addicionals
Segona. Modificació d’Estatuts. Es modifica el procediment:
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent:
a) Aprovació inicial per part de la Junta Rectora.
b) Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés
entitats membres.
c) Informació pública pel termini de trenta dies.
d) Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la
mateixa Junta Rectora”.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han
exercit la iniciativa.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del
Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya pel cas que durant
el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la
publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra del text de la
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província
als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya, als efectes escaients.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “El Consorci per a la
gestió d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és una entitat pública de base associativa i
caràcter local que agrupa a diversos ajuntaments implicats directament en el cicle
integral de l’aigua i el medi ambient a través de les seves empreses municipals o dels
instruments públics del consorci.
La figura de consorci és la que facilita de millor forma la pràctica de la solidaritat
interterritorial per a la consecució d’aquestes finalitats.

El CONGIAC és col·laborador especialitzat i qualificat en matèria de medi ambient a
través de les seves empreses municipals, i pot actuar com a interlocutor entre
l'administració autonòmica i els ens locals.
El CONGIAC ofereix una gestió actual i optimitzada a totes les tasques necessàries
per tal que els associats i en general els usuaris dels seus serveis tinguin un servei
d'abastament i sanejament d'alta qualitat, amb sinèrgies i economies d'escala.
Entre les seves finalitats hi ha la de defensar la titularitat pública de la gestió dels
recursos hidrològics i els serveis públics vinculats.
Potenciar la col·laboració entre els seus associats.
Col·laborar amb altres administracions o entitats de dret públic o privat per a
l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú en l’àmbit del medi
ambient i el cicle de l’aigua.
Defensar els interessos dels municipis consorciats davant de les administracions
hidràuliques territorials, institucionals i tercers.
Promoure, construir, explotar i mantenir obres per l’abastament, sanejament i
depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar la part o la totalitat
del cicle de l’aigua d’aquells municipis i/o entitats públiques que ho sol·licitin.
Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.
Realitzar les activitats d’investigació, estudi, planificació, projecció, assistència tècnica
i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l’aigua i el medi ambient.
Totes aquestes qüestions estan directament vinculades amb la forma de pensar de la
CUP i amb les polítiques que la CUP defensa per Aigües d'Arenys.
Aquest punt tracta d’adaptar els estatuts de CONGIAC a la nova llei, per tant es tracta
d’un tràmit tècnic i hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup, com en el punt
anterior, hi votaran a favor ja que es tracta d’una adaptació a la llei.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
6. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER
A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que Arenys de Munt va ser un municipi pioner en la implantació de la recollida
selectiva porta a porta i que els municipis amb millors resultats de reciclatge estan
agrupats a l’Associació de municipis catalans per a la recollida porta a porta.
Vist que l’any 2008 l’Ajuntament va fer la sol·licitud d’adhesió a l’Associació de
municipis catalans per a la recollida porta a porta i aquesta va ser aprovada per
l’Associació amb data 12 de febrer de 2008, però l’adhesió no es va arribar a fer
efectiva perquè l’Ajuntament no va fer el pagament de la quota.
Vist que l’Associació de municipis catalans per a la recollida porta a porta ofereix els
següents serveis als associats:
1.
Participació a la compra conjunta de bosses compostables, per tal que
representi un estalvi econòmic i procedimental pels membres associats. L'any 2014 ha
estat el primer any que l'hem dut a terme i en aquests moments estem a punt de treure
el concurs per la comanda del 2015, en la qual per algun dels tipus de bossa s'ha

triplicat comanda respecte al 2014. La idea és anar incrementant més comanda per a
que els associats us pugueu beneficiar dels millors preus del mercat. La previsió és
que amb aquesta experiència les compres conjuntes es puguin estendre a altres
materials que demandeu com per exemple cubellets.
2.

Solucionar dubtes i oferir assessorament tècnic.

3.
Centralitzar diferents experiències PaP per possibilitar una xarxa d'intercanvi.
Molts associats ens demanen models de documents d'altres municipis PaP, per
exemple models d'enquestes a la població, d'ordenances municipals, Plecs tècnics,
etc. Altres ens demanen informació sobre si coneixem algun municipi amb alguna
característica en concret, com per exemple municipis PaP que tinguin càmeres de
vídeo vigilància a les àrees d'emergència, o municipis que facin inspeccions a les
bosses, etc. i ens demanen informació de com ho fan, o bé ens sol·liciten el contacte
tècnic o polític d'aquell ajuntament per contactar-hi directament.
4.
Realitzar publicacions i notes de premsa per fer difusió de resultats i novetats de
la recollida PaP dels associats.
5.

Ajut tècnic per tal de mirar d'optimitzar la recollida PaP al municipi.

Vist que, segons els Estatuts de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta i per acord de l’assemblea general, les noves adhesions no
han de pagar quota d’entrada i es manté el preu de 0,10€ per habitant servit amb el
porta a porta pels municipis de més de 5.000 habitants i que això suposaria que
Arenys de Munt hagi de pagar al 2015 una quota de 644,10 euros.
Per tot això que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió d’Arenys de Munt a l’Associació de municipis catalans per a
la recollida porta a porta, aprovar els seus estatuts, en exercici del dret previst en
l’article 133 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.
Segon.- Nomenar l’alcalde, el senyor Joan Rabasseda i Ferrer, com a representant
polític de l'Ajuntament d’Arenys de Munt dins l'Associació de Municipis Porta a Porta.
Tercer.- Comprometre’s a dotar dins de l’exercici 2015 la corresponent aplicació
pressupostària per fer front al pagament de la quota de soci de 644,10 euros.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Es tracta d’una
proposta interessant.
Hem observat que aquesta Associació té com a objectius:
• Promoure, en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, el model de
recollida selectiva anomenat “Porta a Porta”, tot entenent que aquest és
plenament compatible amb els principis de prevenció de la contaminació, de
minimització dels residus, de valorització dels residus, de suficiència, de
proximitat, de protecció i regeneració del sòl, de “qui contamina paga” i de
transparència en la informació.
• Establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi d’experiències més fluid
entre els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”.
• Organitzar trobades tècniques per tal d’estudiar com optimitzar la recollida
”Porta a Porta”.

Difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida “Porta
a Porta” mitjançant publicacions o qualsevol altre sistema de comunicació.
A més, als membres de dret, amb caràcter propi i exclusiu, ofereix els següents
serveis:
• Efectuar compres de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc.)
de manera que comporti un estalvi econòmic.
• Coordinar la sol·licitud de subvencions, ajuts, etc. per tal de finançar qualsevol
de les activitats ordinàries objecte de l’associació, i de forma específica per a
realitzar campanyes d’implantació o de reforç de promoció de la recollida “Porta
a Porta”.
• Disposar d’informes, resultats, estudi sobre la recollida selectiva porta a porta.
A més, actualment l'Associació està treballant en una sèrie de projectes interessants.
Tots aquests objectius segueixen la línia treballada per la CUP en l’àmbit
mediambiental i per això hi votarem a favor.”
•

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no estan d’acord en entrar en
aquesta Associació, com no estan d’acord en el tipus de recollida selectiva, ha de
millorar molt i ells proposen una altra manera, creuen que des d’una vessant
respectuosa, no funciona el servei malgrat que s’han pres mesures, i hi ha continues i
reiterades demandes dels ciutadans per a fer canvis, per la qual cosa creuen que s’ha
de canviar el model, votaran en contra perquè el model de recollida actual no es
considera adient pel poble.
El regidor Sr. Molons, en nom CIU, diu que formar part d’una Associació com aquesta
és positiu, la recollida porta a porta ja es fa des del 2003, que l’argumentació del PP
també es podria fer en la recollida amb contenidor, ja que el que compta és el civisme
de les persones i, evidentment, calen millores, però si ara s’han de posar contenidors,
a on es posarien i qui els voldria davant casa seva. Formar part de l’Associació és bo i
serà positiu pel servei, a més de fer altres actuacions complementàries.
El regidor Sr. Planas diu que s’ha parlat de xifres i números, però que ell va presentar
estudis d’una ciutat de milions de persones, en els quals funciona la recollida sense
ser porta a porta i això és el que intenta transmetre.
El Sr. Alcalde diu que aquí només es discuteix si ens afegim o no a l’Associació, no es
fa un debat sobre el sistema d’Arenys de Munt, és evident que tots tenen la seva
posició envers el medi ambient i la natura i totes són respectables.
El regidor Sr. Planas diu que hi votarà en contra i que ja ha explicat la seva postura.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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 Fèlix Olivan i Mayoral, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès,
En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, PSC i
CUP; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grups PP.
7. PROPOSA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE D’ARENYS DE MUNT.
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, llegeix la proposta següent:

“Examinat el Pla director d’abastament d’aigua potable pel municipi d’Arenys de Munt,
redactat per CIAE Ingenieros SL i contractat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, en el qual:
- S’inventaria la xarxa actual, tant en alta com en baixa.
-

S’adapta l’inventari de la xarxa al sistema SITMUN per facilitar la gestió i el
manteniment.

-

Es diagnostica la situació de la xarxa per detectar possibles deficiències.

-

Es proposen actuacions necessàries per garantir el correcte funcionament.

Vist l’informe emès per l’empresa GUSAM SA en data 26/11/14, com entitat
encarregada de la gestió del cicle integral de l’aigua al municipi des del febrer del
2011.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla director d’abastament d’aigua potable pel municipi
d’Arenys de Munt redactat per CIAE Ingenieros SL i contractat per l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el qual s’adjunta a l’expedient i forma part
del mateix a tots els efectes.
Segona.- Donar publicitat de l’acord al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per un
termini de trenta dies, per tal que es puguin presentar al·legacions i suggeriments.
Tercer.- En el cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat a
definitiu i serà executiu des de la publicació al BOP. Així mateix, es donarà compte a
l’Agència Catalana de l’Aigua pel seu coneixement.”
A continuació explica breument que la Diputació ha entregat aquest Pla que va ser a
demanda de GUSAM, per dues vegades, la primera es va denegar, però aquesta
segona vegada va ser concedit i s’ha redactat.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui anem a aprovar el
Pla Director d'Abastament d'Aigua potable d'Arenys de Munt, que s'ha pogut fer
gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, especifica per aquesta qüestió,
de 13.500 euros. Una subvenció que es va demanar el 18-04-2013, quan la CUP
estava al capdavant de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
La voluntat de la CUP, des que vam arribar al Govern, el juny del 2011, era la
realització d'aquest Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable, per determinar
exactament quina era la situació real en què ens trobàvem respecte al nou servei de
subministrament d'aigua que s'havia de realitzar des de l'empresa municipal GUSAM i
que s'havia de començar a gestionar a partir del 15 de setembre del 2011.
Tot i així, ens vam trobar amb una situació econòmica molt complicada a l'Ajuntament i
no podíem destinar cap recurs econòmic a la realització d'aquest Pla que
consideràvem tant important i necessari. Va ser per aquest motiu que en data 14 de
juny del 2012, en la primera petició de subvencions que vam tenir, vam fer una primera
sol·licitud a la Diputació de Barcelona per aconseguir suport per l'elaboració d'aquest
Pla Director. Malgrat això, aquesta primera sol·licitud va resultar denegada per falta de
recursos econòmics de la pròpia Diputació.
Tot i així, al següent any, vam insistir en la petició, tornant a demanar-la el 18 d'abril
del 2013 i aquesta vegada va ser aprovada.

Per tant, estem davant una acció política cabdal i estratègica iniciada mentre la CUP
estava a Govern i a petició de la CUP.
I ara, com a finalització de tot aquest treball que vam demanar, es presenta a Ple
l'aprovació d'aquest Pla director. Que ens satisfà moltíssim.
De l'anàlisi del Pla Director voldríem destacar varies coses:
Que l'abastament d'aigua al municipi es realitza mitjançant recursos propis (pous) en
un 40% i aliens (compra d’aigua) en un 60%.
Que la xarxa en alta té una longitud aproximada de 11,6 qms, del quals un 10,43%, o
sigui 1,2 qms, són de material fibrociment (uralita) no retirat. I que recordem que està
prohibida la seva utilització, més en aspectes sanitaris i de consum, com és l'aigua.
Que la xarxa en baixa té 39,98 qms dels quals 2,60%, o sigui 1,04 qms, són de
fibrociment que tampoc està retirat.
El rendiment de la xarxa és del 67%. Per tant, es perd el 33% de l'aigua que es
compra i de la que es capta en els pous propis.
També el Pla director diu que el subministrament d'aigua, tant a curt com a llarg
termini, està garantit per al poble d'Arenys de Munt amb les condicions actuals de la
xarxa. Tot i que caldria plantejar una nova distribució de la cobertura dels dipòsits per
optimitzar els recursos. I també es diu que existeixen zones del municipi que no estan
cobertes per la xarxa d'hidrants. Nosaltres afegiríem que s'hauria de treballar perquè la
totalitat de la xarxa fos gestionada per GUSAM, junt amb tot el subministrament
d'aigua. Recordem que a Collsacreu està en mans de SOREA i que a Tres Turons i
Santa Rosa dels Pins, ho han de fer el mateixos veïns.
També es diu en el Pla que s'hauria d'aconseguir el balanç de gestió de l'aigua en un
55% captat amb recursos propis (pous) i un 45% amb compra d'aigua, el que
significaria capgirar la dinàmica actual. Recordem que actualment és al revés, 40%
pròpia, 60% comprada.
Capgirant aquesta tendència juntament amb la millora del rendiment de la xarxa es
podria aconseguir una rebaixa de la tarifa de l'aigua.
En el que no estem d'acord d'aquest Pla Director és quan es diu que 's'ha de buscar
estratègies per potenciar el consum'. Nosaltres considerem que l'aigua és un element
bàsic per l'existència de la vida i no pot ser un recurs que s'hagi de mercantilitzar.
Considerem que ha d'estar tota la seva gestió en mans públiques i les decisions de les
administracions han d'anar encaminades a aconseguir reduir consums d'aigua per
afavorir a la natura, per lluitar contra possibles sequeres i, també, per aconseguir que
la factura de l'aigua no sigui una càrrega econòmica per les famílies, però que puguin
disposar de l'aigua justa i necessària.
Finalment, en aquest Pla Director es determina quina és la inversió necessària per
tenir la xarxa en condicions. Aquesta inversió és de 1.906.824,40 euros. D'aquests
només 184.249,03 euros són per preparar la xarxa per situacions futures. La resta, o
sigui 1.722.575,37 euros, són per solucionar defectes detectats a la xarxa, dels quals
790.964,24€ són per substituir les canonades de fibrociment (uralita).
Aquesta és el resultat de 13 anys de gestió de la xarxa per part de SOREA, una
empresa privada que va aconseguir importants beneficis del poble d'Arenys de Munt
deixant la xarxa totalment obsoleta i que, ara, haurem de resoldre des de l'Ajuntament.
D'aquesta deixadesa en el manteniment de la xarxa, el que és més greu és la no
substitució de les canonades de fibrociment (uralita), que està prohibida i que els hi
pertocava fer per conveni, i que ara, a nosaltres, ens costarà 790.964,24 euros
substituir-les.
I també, des de l'Ajuntament, ens pertocarà anar fent inversions per deixar la xarxa en
perfecte estat durant els propers anys.
Ens felicitem perquè finalment puguem disposar d'aquest Pla Director de l'Aigua pel
qual tant havíem treballat per aconseguir-lo quan estàvem a Govern i que el vam
sol·licitar nosaltres i que ajudarà a millorar la xarxa d'aigua i la gestió que s'està

realitzant des de GUSAM. Una gestió de la qual estem molt satisfets i que posa en
evidència que es pot fer una bona gestió municipal, fins i tot per un poble petit com
Arenys de Munt.
Per tant, l'aposta de municipalitzar serveis, en la que sempre hem cregut des de la
CUP, és una aposta reeixida.
Evidentment el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt votaran a favor i
s’alegren que hagi vingut aquesta subvenció i tocarà fer molta feina per solucionar les
deficiències existents.
El regidor Sr. Molons diu que, desprès d’escoltar als ponents de la CUP, li ve al cap
que Déu va fer el món en set dies i desprès va venir la CUP, la CUP va demanar els
habitatges turístics, la CUP va demanar la subvenció pel Pla i més coses, i vol dir que
el regidor que els parla va lluitar perquè l’aigua passés a GUSAM i en portés la gestió i
que, com a regidor d’Urbanisme, va trucar les vegades que va fer falta per aconseguir
la subvenció.
Agraeix els comentaris sobre el contingut, que tots saben que és una feina de cada
dia, que explica com encarar el futur. Que part del que diuen, ja ho havien començat a
fer i les valoracions de les empreses, es poden compartir o no, però considera que les
administracions han de fer una mica d’autocrítica, que moltes vegades no es fa el
seguiment, que tots n’han aprés, i que quan es traspassa un servei, no es traspassa la
responsabilitat, que en Governs anteriors s’han posat les tarifes al dia, però considera
un error parlar de rebaixes, l’aigua té el cost que té, si és menys, ho és i si és més s’ha
d’assumir i tots tenen la responsabilitat i l’han assumit.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Té tota la raó el Sr. Molons quan diu que no
tots hem governat sols. Ells tampoc han governat sols. A nosaltres també ens va tocar
governar. I el que no farem serà treure-li mèrits als Sr. Molons per tota la feina que va
fer en aquell moment, com ja en aquest Ple li vam agrair. Per tant, nosaltres també hi
érem i també vam estar fent coses. De la mateixa manera que, i ell segur que ho
recordarà, en el mandat 2007-2011, quan s'havia de prendre una decisió complicada,
com era la d'apostar per l'empresa pública, des de la CUP, i estan a l'oposició, li vam
fer tot el costat del món perquè se sentís el màxim de recolzat possible per a què això
acabés fluint i acabés sent com ara és. Per tant no li volem treure cap mèrit, però
tampoc volem que ens els treguin a nosaltres.
Respecte al tema de les tarifes, també té tota la raó quan diu que s'ha de pagar l'aigua
pel preu que costa i que tothom ha de tenir aquesta garantia que quan obres l'aixeta
pugui sortir aigua i això té un cost. Però també convindrà amb mi que si s'aconsegueix
millorar el rendiment de la xarxa en un 33%, que és el que ara està malament i, a més,
s'aconsegueix captar més aigua dels pous propis, que és molt més econòmica que la
que comprem, el cost de l'aigua acabarà baixant. I aleshores, si el cost de l'aigua
acaba baixant, hauria de ser possible que una part d'aquesta reducció es pugui
repercutir en les tarifes, perquè els veïns del poble també puguin sortir beneficiats
d'aquest esforç que al final acabarà fent l'Ajuntament. Que és el que ens pertoca fer,
que és millorar les xarxes i millorar, també, la captació d'aigua en pous.
I com ja hem dit, estem molt satisfets de la feina que s'ha fet des de GUSAM, des
d'Aigües d'Arenys, i només podem tenir que felicitacions cap a l'empresa i per vostè
també, que no deixa de ser president de GUSAM.
En tot cas, el que hauríem de fer tots és felicitar-nos perquè el servei està funcionant
correctament i el mèrits segur que són de tots, de tots, potser d'uns més que d'altres.
Però el que no podem fer es deixar de reconèixer els mèrits dels altres.”

El regidor Sr. Molons diu que coincideixen.
El Sr. Alcalde diu que aquest pla dirigeix i en el pressupost 2015 ja hi ha una aplicació
destinada a fer les millores que es proposen.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE L’EMPRESA GUSAM SA.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix la proposta de la Comissió
Informativa següent:
“Vist que en data 8 d’octubre de 2014 l’empresa municipal GUSAM SA ha presentat
en el registre d’aquest Ajuntament, l’inventari de béns de la societat municipal segons
informe d’Intervenció núm. 73/13 sobre el control financer de la societat de capital
íntegrament municipal GESTIÓ URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT, S.A.
Vist que aquest inventari s’ha de consolidar amb el de l’Ajuntament, tal i com
determina la normativa vigent en matèria de béns.
Tenint en compte que la competència és del Ple de l’Ajuntament, segons determina
l’art. 105.2 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya, es proposa al mateix l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’inventari de béns i drets de l’empresa municipal GUSAM SA,
referida a 8 de setembre de 2014, que presenta el següent resum:
EPÍGRAF

DESCRIPCIÓ

106.1.1

TOTAL ALTRES BÉNS D’ÚS PÚBLIC

106.3.1

TOTAL BÉNS IMMOBLES

106.3.3

TOTAL BÉNS MOBLES

106.3.4

TOTAL DRETS DE PROPIETAT
IMMATERIAL
TOTAL INVENTARI

VALOR
D’ADQUISICIÓ
82.556,15 €

VALOR COMPTABLE
77.598,11 €

4.849.663,82 €

2.337.364,29 €

29.052,56 €

17.456,11 €

7.265,00 €

2.384,96 €

4.968.537,53 €

2.434.803,47 €

Segon.- Que aquest inventari haurà de consolidar amb el de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt a efectes de donar compliment al que determina l’art. 105.2 del Decret 336/88,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Secretària i a la Intervenció Municipal als efectes
oportuns.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “En aquest punt volem
fer unes observacions que creiem oportú exposar.
Estudiant l’expedient, i en concret a la pàgina 14, hi figura la llista d'IMMOBLES amb
una considerable pèrdua de valor, s’observa que es passa de 4.849.663 euros
d'adquisició a 2.337.364 euros de valor comptable. Això representa una considerable
pèrdua de 2.512.299 euros, és més del 50%. Concretant una mica més, aquesta
pèrdua queda concentrada en les dues parcel·les de RUALS, que perden 2.161.804

euros. Passen de 2.835.360 a 673.555 euros. L'altra pèrdua important, de 244.398
euros, i aquesta es produeix en la parcel·la de la UA14, que passa de 419.720 euros a
175.322 euros.
Des de la CUP ens preguntem a quin fet és deguda o com s’ha produït aquesta
rebaixa
Tot i així, també ens preguntem, com és que la parcel·la de la UA14 és pot valorar per
175.322 euros, quan la parcel·la té 95 m2 i 250 m2 edificables, quan les dues
parcel·les municipals de l'Av. Sant Jordi el 13 de març de 2014 es van valorar per
només 96.386 euros, quan recordem que aquestes tenien 194 m2 i 360 m2
edificables.
Tot plegat una mica estrany. Com és que una parcel·la més petita és pot valorar molt
més que dues parcel·les juntes, molt més grans i amb més edificabilitat? Recordem
que aquestes dues parcel·les van servir de permuta per una zona verda i que des de la
CUP vam presentar al·legacions perquè consideràvem la zona verda sobrevalorada i
les parcel·les infravalorades. Ara ens trobem que o bé aquestes parcel·les estan
infravalorades o la parcel·la de la UA14 inclosa en l'inventari esta sobrevalorada.
Dit això, estudiades i observades aquestes consideracions, i tal com acabem
d’exposar, ens queden certs dubtes que ens agradaria que ens resolguessin.”
El regidor Sr. Sánchez diu que és una pèrdua latent des del punt de vista comptable,
que no es realitzarà fins que no s’alieni, i també hi ha el problema i és el de la crisi
immobiliària que ha fet rebaixar preus. A més, recorda que en l’auditoria comptable
van fer rebaixar el preu de l’immobilitzat, però fins que no s’alienin els bén, no hi haurà
preu real. A més, també comenta el tema de la permuta, dient que ja ho intentar
intenta explicar abans, i és que a vegades l’Ajuntament marca línies de planejament i
posa zones verdes en llocs privats, la parcel·la deixa de valdre diners en el mercat,
però al propietari se l’ha de compensar amb un valor que ha de ser de mercat.
El Sr. Alcalde diu que en tema de taxacions s’aplica un procediment tècnic, que està a
l’abast de tothom, per això les afirmacions que diuen que és una mica estrany,
sembren el dubte, que si algun tema consideren que està malament, que els portin als
tribunals i aquests decidiran.
El regidor Sr. Galceran diu que en aquest tema no hi ha voluntat de sembrar dubtes o
acusar de malversació, que agraeix al regidor l’explicació i que no ha tingut mala
intenció.
El Sr. Alcalde li agraeix l’explicació, però com el seu grup ha publicat en revistes el
tema de la permuta i ha dit a la intervenció allò que era “raro”, per això feia la
intervenció.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
9. PROPOSTA DE CESSIÓ DE LES XARXES DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA A L’EMPRESA GUSAM SA.
Aquest punt es deixa sobre de la taula degut a què la xarxa s’ha de cedir amb un valor
raonable i no comptable i per això s’hauria de fer una valoració per un enginyer.

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIONS PER
EMPRENEDORIA 2015.
El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu que les finalitats
d’aquestes bases són motivar a la gent que té idees i vol muntar coses, explica
breument les bases, qui formarà part de la comissió de valoració i llegeix la següent
proposta:
“Havent-se redactat les bases que regulen l’atorgament d’una subvenció per a
l’establiment de noves activitats que dinamitzin l’economia local, en règim de
concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’any 2015.
Vist que en aquestes bases es dóna compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
Reguladora de les Subvencions.
Considerant que aquestes bases pretenen regular l’atorgament d’una subvenció amb
la finalitat de dinamitzar i promoure la iniciativa emprenedora en el municipi d’Arenys
de Munt i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan
com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de
treball.
Tenint en compte la proposta del Regidor d’Economia, la qual ha estat fiscalitzada per
la Intervenció municipal.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases que regulen l’atorgament d’una subvenció per a
l’establiment de noves activitats que dinamitzin l’economia local, en règim de
concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’any 2015. La
dotació econòmica per l’atorgament de la subvenció al projecte guanyador és de 2.500
€.
Segon.- Autoritzar una despesa de 2.500 euros amb càrrec a l’aplicació
230.430.47900 del pressupost 2015.
Tercer.- Sotmetre a informació pública les bases del concurs de projectes
d’emprenedoria, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació i al web municipal, durant vint
dies de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en el
supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per l'execució d'aquests acords i, en especial, per
ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una vegada aprovades amb
caràcter definitiu.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Es presenta per a la
seva aprovació les bases de subvencions per a emprenedoria 2015 amb la intenció
que s'estableixin noves activitats a Arenys de Munt que dinamitzin l'economia local.
Pensem que és una bona proposta tot i que, en aquest sentit, des de la CUP volem fer
algunes consideracions respecte a aquesta subvenció per tal de millorar-la.

La dotació econòmica és de 2.500 euros i per un únic candidat. Considerem que 2.500
euros és una xifra força baixa per algú que ha de crear una nova activitat a Arenys de
Munt, tot i que pugui ser una ajuda per emprendre-la. Per tant, estem parlant d'algú
que ja tingui en ment iniciar un negoci i que li falti una petita empenta per iniciar-ho.
Per altra banda, que sigui per un únic candidat representa enfrontar aquest guanyador
amb tota la resta de candidats.
En aquestes bases també es contempla donar, dins de la dotació econòmica, una
làmina d'en Pere Jaume. Nosaltres entenem que una lamina no és una subvenció
econòmica. Segons la Llei 38/2003, Reguladora de subvencions, art. 2.1, una
subvenció és una aportació sempre dinerària. Donar una làmina és un premi, no una
subvenció i en tot cas no hauria de figurar en l'apartat de 'Dotació econòmica'.
Com a principal objectiu d'aquestes bases es valora la creació de llocs de treball. En
tot cas el que s'hauria de valorar és la creació neta de llocs de treball, no seria gaire
recomanable que algú deixés la seva feina per muntar un negoci unipersonal en el
qual només es generi un lloc de treball, el d'aquesta persona. En aquest cas estaríem
canviant un lloc de treball per un altre.
També es demana que es compleixi com a requisit, el compromís ferm, per escrit, de
mantenir l'activitat durant al menys 5 anys. Considerem que no n'hi ha prou en assumir
un compromís per escrit, considerem que s'hauria de ser més exigent i que la condició
hauria de ser de mantenir l'activitat durant 5 anys i si l'activitat s'extingeix abans d'un
any s'hauria de produir la devolució integra de l'ajut. Si s'extingeix l'activitat abans dels
3 anys s'hauria de produir una devolució del 50% i si és produeix abans dels 4 anys, la
devolució hauria de ser del 25%. D'aquesta forma asseguraríem que l'activitat es
podria mantenir durant 5 anys o, sinó, recuperaríem una part de la subvenció.
En la base 4 s'assenyala una sèrie de criteris a valorar, que entenem que són els
següents, (i dic 'entenem' ja que n'hi ha 4 que estan tots seguits i no sembla que
s'estiguin diferenciant) i nosaltres entenem que són:
• La formació i experiència del beneficiari en el producte.
• La formació i experiència del beneficiari en gestió d'empresa.
• El grau d'innovació.
• La viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica.
• La creació de llocs de treball.
• La seva incidència social.
Tot i això, aquest punts hi són sense cap mena de ponderació.
Però l'article 60.1 de Reglament de subvencions (RD 887/2006) exigeix "precisar la
ponderació relativa atribuïda a cada un d'ells" i això no està recollit en la base 4. Si
aquesta atribució no es pogués fer (i en aquest cas pensem que sí que es pot fer),
l'article 60.2 de Reglament exigeix que tots els criteris tinguin el mateix pes relatiu. O
sigui que els sis criteris tinguin la mateixa ponderació a l'hora d'atorgar la subvenció. I
pensem que el regidor que participi en la valoració haurà de ser molt cautelós en què
mai es doni més pes a un criteri que a un altre. Però en les bases ha de quedar clar
quins són els criteris i com es diferencien, ja que, per exemple, la viabilitat tècnica és
un criteri diferent de la viabilitat econòmica ¿o tot és un sol criteri? Si es donen valors
ponderats (punts) s'esvaeix qualsevol dubte, però llavors es perd capacitat per a ser
arbitrari, una virtut que, sovint, acostuma a interessar a qui governa. Però, per aquells
candidats que es presentin a aquesta subvenció seria molt interessant conèixer les
ponderacions de cada un dels criteris, per saber a què s'han d'atenir.
En la base 4 es valora, entre d'altres, 'la formació i experiència en gestió d'empreses
de la persona física o del "representant". Del "representant"? (ens preguntem) Segur?
No hauria de ser sempre del 'titular' o de qui durà a terme el projecte? El 'representant'
és aquella persona que parla en nom d'un altre. Aquí el que interessa és que sigui
l'altre el que acrediti formació i experiència.

La proposta d'aquest tipus d'ajuts dista força d'una subvenció. Si es manté la
denominació "subvenció" al si de les bases, s'haurà de complir escrupolosament tant
la Llei de subvencions (28/2003) com el seu Reglament (RD 887/2006) encara que a
les bases no s'indiqui res. I el compliment de la Llei i del Reglament no només és una
obligació per als beneficiaris, sinó també per als funcionaris de l'Ajuntament.
Per tant, els hi proposem que no li diguin subvenció, diguin-li premi.
Per cert, en l'expedient no hem vist ni l'informe de Secretaria ni el d'Intervenció i
pensem que serien necessaris ja que s'està parlant de lleis i s'està parlant de
subvencions, o sigui diners. I serien necessaris vist els errors detectats en aquestes
bases, que en diuen?
La idea trobem que és força bona i està bé iniciar 'premis' per emprenedors i donar
facilitats per a què es creïn noves empreses que puguin generar nous llocs de treball,
però veient els molts errors que tenen les bases que ens presenten no podem votar a
favor, tot i que ens agradaria, per tant ens abstindrem.
Però per evitar problemes posteriors entre els candidats que es presentin en aquests
premis, i en un exercici de claredat i transparència, pensem que s'han de reformular
aquestes bases.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquestes bases hi ha diversos
punts a pensar: que una cosa es veure el tema des de fora i una altra des de dins. Que
no és important el premi en diners, sinó que se’ls ajudi en un pla d’empresa, ja que
vivim en un món competitiu i troba que les bases, en les quals es busca un incentiu a
l’emprenedor, li agrada que en el poble es tinguin en compte aquests tipus de
persones que tenen idees i no saben cap a on anar; li agrada aquesta forma d’inici que
s’ha d’anar enfortint ja que aquestes persones no tenen recolzament i com a grup hi
donaran suport, però també diu que tots els grups poden aportar millores.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, felicita, primer, al regidor per arribar aquí,
que no ha estat fàcil. Explica que l’important és començar amb un primer pas, que
segurament hi ha projectes, com el del Tecnocampus, que no eren al començament
com són ara, i amb aquestes bases s’intenta que algú s’arrisqui a posar en marxa una
iniciativa, i segur que algú guanyarà, però també, entre els demès participants es
coneixeran i podran sortir sinergies positives i projectes més grans.
El regidor Sr. Sánchez agraeix el suport dels partits, entén al regidor del Partit Popular,
perquè ell també és emprenedor i sap el difícil que és començar, ja que ell va
començar el primer negoci als 20 anys i va fracassar i ningú el va ajudar i que l’ajuda
és important, que segur que hi ha molta gent com ells, per això considera important
recolzar a la gent, que puguin tenir un pla d’empresa i que es creï activitat econòmica.
Diu que no entra en la part jurídica, que ha estat difícil i que segur que es poden
millorar, i aquest és un primer pas.
El Sr. Alcalde diu que s’ha de posar en valor que tenim unes bases que no teníem, que
s’accepten les millores, que abans tampoc teníem reglament d’habitatges desocupats
o un reglament de mesures alternatives.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta
de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Olivan i Mayoral i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i PP; i quatre abstencions dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup PP.
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El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest
procés participatiu protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2
milions i mig de persones hauran acudit a les urnes.
Es reconeix a tots els participants i voluntaris en la jornada del 9-N la valentia a l’hora
de sobreposar-se democràticament a les impugnacions i amenaces del govern i les
institucions de l’Estat espanyol, en una clara esmena ciutadana a les decisions del
Govern espanyol, per la seva negació persistent del dret del poble de Catalunya a
decidir lliurement el seu futur polític.
En aquest context, el Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 13 de novembre
del 2014, va aprovar una moció per rebutjar frontalment qualsevol intent d'exigència de
responsabilitat per via judicial en relació al procés participatiu del 9N i assumia de
manera solemne i col·lectiva totes les conseqüències que se'n poguessin derivar.
Hem de lamentar, però, que el Govern espanyol hagi respost atemptant contra la
llibertat d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por,
la persecució a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials que ha arribat fins a la
presentació per part de la Fiscalia General de l’Estat d’una querella contra el president
de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau per presumptes delictes de desobediència greu,
prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
En aquest sentit, AFIRMEM que:
1.- El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà i, com a tal, es reconeix a sí mateix el dret a decidir el seu futur
polític.
2.- El poble català, directament o mitjançant els seus representants polítics, ha
expressat repetidament la seva voluntat de decidir el seu futur polític.
3.- El Parlament i el Govern de Catalunya han seguit tots els passos necessaris per
poder complir el mandat democràtic d’exercir el dret a decidir, derivat de les eleccions
del 25 de novembre de 2012.
4.- La posició espanyola és contrària a la pràctica internacional pròpia de països
democràtics, com són els casos del Canadà amb el Quebec i del Regne Unit amb
Escòcia.
És per tot això que posem en coneixement de les Nacions Unides, del Parlament

Europeu, de la Comissió Europea, del Consell d’Europa i de l’Organització per a la
Seguretat i la Cooperació a Europa que:
-

Des de Catalunya s’han exhaurit les vies legals dins de l'Estat espanyol per
trobar un acord polític que permeti celebrar un referèndum o consulta sobre el
futur polític de Catalunya, inclosa l'opció de la independència.

-

Existeix una manca absoluta de voluntat política per part del Govern espanyol
per establir marcs de diàleg i de negociació i també constatem la seva negativa
permanent a fer possible l’exercici del dret a decidir del poble català.

-

L’acumulació de dificultats i de negatives per part de les màximes institucions
polítiques i judicials de l’Estat espanyol, que refusen constantment totes les
propostes que s’han fet des de Catalunya, s’agreuja amb una decidida
involució política i democràtica, clarament dirigida a debilitar l’autogovern
català. Aquesta involució avui s’expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.

-

Ens sentim legitimats per emprendre totes les actuacions necessàries, de
forma pacífica i democràtica, que ens permetin conèixer la voluntat majoritària
del poble de Catalunya amb relació al seu futur polític i, posteriorment, per
obrar en conseqüència seguint aquest mandat democràtic.

I, en aplicació dels principis democràtics que inspiren la Carta Fundacional de les
Nacions Unides i dels successius pactes i tractats internacionals que garanteixen els
drets dels pobles a decidir el seu futur polític, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Donar recolzament al president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau en la querella presentada per
la Fiscalia de l’Estat pels presumptes delictes de desobediència greu, prevaricació,
malversació i usurpació de funcions.
Segon.- Sol·licitar, a través del Govern de la Generalitat, a les Nacions Unides, al
Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa i a l’OSCE, que
duguin a terme les actuacions necessàries per garantir que el poble català pugui
decidir, democràticament, el seu futur polític.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció havia portat una
documentació sobre lleis i normativa, però son brindis al sol, que els grup vagin fent,
que la llei es per a tots igual, polítics o vilatans, i que no vol argumentar termes jurídics
que l’Alcalde coneix.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP felicita el
poble d’Arenys de Munt per la jornada cívica, democràtica i pacífica que va tenir lloc el
9 de novembre i als 3.866 arenyencs i arenyenques que van participar activament en
aquesta jornada. Volem destacar que 3.467 persones van votar a favor de la
independència del Principat de Catalunya, el que representa una amplíssima majoria
del total de participants.
Així mateix, volem reconèixer el procés participatiu del 9-N com una expressió àmplia,
clara i d’exercici a favor del dret a decidir i felicitar els 40.930 voluntaris que la van
possibilitar.

El 9N fou la constatació de la voluntat de la majoria del poble de Catalunya d’ésser
reconegut com a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les
conseqüències.
Els grups parlamentaris de CiU, ERC, ICV i la CUP han assumit totes les
responsabilitats que es puguin derivar dels actes del 9N, admetent ser els mandants i
coautors de les mateixes accions de les autoritats imputades per la Fiscalia General de
l’Estat espanyol.
El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt va aprovar dues mocions per donar suport a
la Consulta del 9N i els seus regidors hi van participar activament. Els regidors i
regidores que votem a favor d’aquesta moció ens autoinculpem de ser coautors,
impulsors i organitzadors de la consulta del 9N a Arenys de Munt, que va possibilitar
que 3.866 arenyencs i arenyenques hi participessin, i assumim de manera solemne i
col·lectiva totes les conseqüències que es poguessin derivar de la demanda de
responsabilitats per haver fet possible la jornada participativa del 9N.
Rebutgem frontalment qualsevol intent d’exigència de responsabilitats per via judicial
en relació al procés participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació
del Govern del Partit Popular de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes.
Rebutgem l’actuació de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, senyora Llanos
de Luna, perquè considerem que s’ha extralimitat en les seves funcions i que ha
amenaçat ajuntaments i directors d’instituts, i n’exigim la seva dimissió. El Ple de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt ja la va declarar persona non grata al nostre municipi
en data 18 d'abril del 2013 per la seva reiterada actitud de menyspreu vers els
ajuntaments catalans, institucions democràtiques que representen al poble que s'ha
expressat lliurement a les urnes. Ara el seu menyspreu i la seva actitud coercitiva, per
la via de la coacció i l'amenaça, s'ha traslladat a altres persones i a altres institucions
democràtiques.
Igualment, demanem al Govern de l'Estat espanyol la supressió de la Delegació del
Govern espanyol a Catalunya, així com la de les subdelegacions que hi ha a
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants i buides de
competències, tal com ja es va aprovar en el Ple d'aquest Ajuntament del 9 de maig
del 2013. Ara, a més, aquesta Delegació s'ha convertit en un instrument de repressió
d'institucions escollides democràticament.
Entenem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de traslladar el resultat del
procés participatiu del 9-N a les institucions i a la comunitat internacional: sobre un
total de 2.344.828 de persones participants, 1.897.274 van votar Sí-Sí (80,91%);
234.848 Sí-No (10,02%); 105.245 No (4,49%); 107.979 Sí - en blanc, i «altres»
(4,58%).
També caldria donar a conèixer l’informe sobre el desenvolupament de la jornada del
9N que ha estat elaborat per observadors internacionals que hi van ser presents, una
representació dels quals va ser a Arenys de Munt.
I sobretot, i com a acte de responsabilitat, cal que es faci la lectura correcta dels
resultats majoritaris a favor de la independència per avançar en el camí de
l’alliberament nacional, convocant eleccions anticipades i engegant el procés
constituent que ens ha de dur a la nova república catalana independent.
Per tot l’exposat, hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que volen manifestar el seu
respecte als que van participar però també s’ha de respectar als que no ho van fer i els
que volen que es procediments es realitzin de forma correcta, per això s’abstindran.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Els regidors del grup
municipal d'ERC vam ser voluntaris el dia 9 de novembre i durant tot el dia vam estar
al peu del canó, tant des de les meses com ajudant en el que calgués.

N'estem orgullosos d'haver format part d'una jornada plena d'emocions,
impecablement organitzada per la societat civil, exemplar en tots els aspectes i
observada amb respecte arreu del món.
El Govern espanyol s'equivoca si pensa que el procés sobiranista català s'interromp a
força de querelles, utilitzant la fiscalia com un instrument polític més en contra de
Catalunya.
La querella del Fiscal General de l'Estat, Eduardo Torres-Dulce, contra Artur Mas,
Joana Ortega i Irene Rigau, en realitat es dirigeix als milions de catalans i catalanes
que vam votar el dia 9 de novembre.
Aquest procés democràtic no l’atura un grup de fiscals, no poden frenar aquest procés
democràtic que ha sorgit de baix a dalt i que és el poble qui lidera actualment el procés
independentista.
Negar aquesta realitat demostra que els dirigents de l'Estat espanyol neguen i viuen
d'esquenes a la realitat.
Aquest país que ha aconseguit el que no ha fet mai cap altre país, com mobilitzar cada
11 de setembre milions de persones al carrer, o els 40.000 voluntaris el 9N, que són
els que van fer possible que la jornada tirés endavant, no l'atura res. Aconseguirem la
independència perquè el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, i a aquest dret el poble català no hi renunciarà.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, agraeix als grups CUP i ERC que
arribessin a un acord en un sol document que es pugui votar conjuntament. Diu que
comparteix el que han dit els portaveus de CUP i ERC, i només vol explicar que els
observadors internacionals que van venir, van proposar una moció en el Consell
Liberal d’Europa, que potser no veuen bé la independència, però on no poden
entendre que s’ataqui al president d’un Parlament democràtic, que és el més antic
d’Europa i creu que a l’exterior cada vegada tenen un suport més important i de cara al
futur el poble català es podrà manifestar.
El Sr. Alcalde diu que tots se sumen a la felicitació al poble i, sobretot, als treballadors
públics que van decidir col·laborar i que tenien a perdre en el tema, i que el tema dels
observadors internacionals es pot veure al web municipal.
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, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta
de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Olivan i Mayoral, En
Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i
Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU i CUP; una abstenció de la tinent
d’alcalde N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i un vot en contra del regidor En
Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i PP.
12. INFORME DE CONTROL FINANCER A LES SOCIETATS MERCANTILS
MUNICIPALS DE L’ANY 2013.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica les parts més importants de
l’informe en relació amb GUSAM, com la selecció del personal, la cessió de les xarxes,
els incompliments del contracte programa de l’aigua, el retorn de les subvencions i que
s’ha donat compliment a la creació de comissions en els serveis de neteja i escola
bressol. També s’ha redactat l’inventari i no s’observen desviacions. A continuació
llegeix la següent proposta:

“Vist l’Informe sobre control financer de la societat de capital íntegrament municipal
GESTIO URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT S.A. i la societat també
municipal ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL., referit als comptes anuals tancats a 31
de desembre de 2013, elaborat en compliment del que disposen els article 213 i 220
del RDL 2/2004, pel què s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRHL).
Vist que se n’ha donat compte a la direcció de la societat, tràmit que sols s’ha realitzat
vers a GUSAM, en tant que l’ALOC està suspesa d’activitat; i vist que un cop
complimentat aquest tràmit s’ha de donar compte a l’Ajuntament en Ple als efectes
d’allò que preveu l’article 220.4 de la TRHL.
Per tot això:
Es té per presentat, i examinat, en virtut del que disposa l’article 220.4 del TRHL
l’informe de control financer realitzat per la Intervenció municipal, número 94/14 de
data 1 de desembre, sobre els comptes de les societats de capital íntegrament
municipal GESTIO URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT S.A. i ALOC
SERVEIS AMBIENTALS SL. , referit als comptes anuals tancats a 31 de desembre de
2013.”
13. 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 197 a la 212, ambdues
incloses, des del 7/11/14 al 4/12/14:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 6
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 1
Resolucions en matèria d’ordenances: 1
Resolucions en matèria d’urbanisme: 2
Resolucions en matèria de representació: 1
Resolucions en matèria de béns: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 7/11/14 i al 4/12/14, en matèria
de:
-

Obres i Serveis: 1

PER URGÈNCIA:
En relació amb la següent proposta, el Sr. Alcalde diu que si es resol ara, permetria
que el pressupost entrés en vigor a principis d’any; el regidor Sr Jiménez diu que no
han tingut temps a examinar-ho i que el termini finalitzava el dia 1 i podien haver entrat
per urgència a les comissions.
Posada a votació la inclusió d’aquest punt, s’aprova 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 Camps, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup 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, dels regidors del grup CUP.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS DEL GRUP CUP AL PRESSUPOST
2015
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que les al·legacions es van presentar
l’últim dia i que no han tingut gaire temps per examinar-les i que si s’hagués fet abans,
es podria haver passat a la Comissió. A continuació llegeix la següent proposta:
“Vist que en data 1/12/14 s’ha presentat una al·legació per part del grup CUP, a
l’aprovació inicial pel Ple de 23/10/14 del pressupost municipal pel 2015 i en la qual
exposen:
- Que l’Aula de Música forma part del Servei Municipal de Formació creat al
2011.
- Que aquest servei continua vigent.
- Que es tracta de forma preferent a l’Aula de Música vers l’Aula Cultural.
- Que la Comissió per la modificació del servei es va crear el 13 de juny de 2013
i que no s’ha dissolt, per tant, per modificar el servei, s’hauria d’haver convocat.
- Que no s’ha informat del canvi de gestió al Consell de Cultura, ni al
d’Ensenyament.
- Que l’Ajuntament ha de fiscalitzar l’Aula de Música.
- Que desconeixen el criteri per a donar una subvenció nominativa de 15.000
euros.
Per tot això demanen que l’Aula de Música continuï formant part del Servei de
Formació.
Havent-se fet informe al respecte per part de la secretària en data 9/12/14 i de la
regidora l’Àrea d’Ensenyament en data 11/12/14.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pels regidors del grup municipal CUP pels
següents motius:
a) Respecte a què es mantingui la prestació del servei de l’Aula de Música per
l’Ajuntament; en l’exposició de la mateixa els al·legants donen a entendre que el servei
de Formació es va crear com a un servei públic essencial, d’obligada prestació per
l’Ajuntament, però un servei públic essencial té com a notes definitòries:
-

Ha de tractar-se d’una activitat prestacional. Es parla d’activitat en
contraposició a d’idea de funció pública que porta inclòs l’exercici
d’autoritat com l’Administració de Justícia, la funció recaptadora, o la
seguretat ciutadana. Per altra part, la idea d’activitat prestacional
exclou la de gestió econòmica, ja que el servei públic pressuposa una
activitat de fer, mentre que l’activitat de gestió econòmica es refereix a
la dació de béns al mercat.
- Ha de fer-se sota la responsabilitat d’una Administració Pública. Això
suposa distingir els serveis públics de les activitats denominades
d’interès general. Es pot distingir entre activitats rellevants pels
ciutadans però que no arriben a la categoria de serveis públics per no
reunir la nota d’essencialitat i les que sí arriben i que passen a
denominar-se activitats constitutives de servei públic o de servei
universal segons la terminologia comunitària. La noció de servei públic

es vincula a la garantia de la responsabilitat dels poders públics més
que a la "publicatio". Aquesta indica l’assumpció per part d’una
Administració d’un servei públic que passava a ser de iure de la seva
titularitat i quedava, per tant, sota la seva responsabilitat; però,
independentment de la declaració, el que és important per poder parlar
de servei públic és la responsabilitat del manteniment i continuïtat del
mateix per part d’una Administració Pública.
-

Es tracta de prestacions caracteritzades pel fet de resultar
indispensables, continues, regulars, i regides pel principi d’igualtat de
tracte. Per continuïtat s’ha d’entendre la impossibilitat d’interrupció
excepte causa justificada degudament apreciada per l’Administració
responsable del servei. El principi d’igualtat o universalitat significa en
quan al contractista la possibilitat d’accedir a l’admissió en la gestió del
servei per part de l’Administració segons els procediments establerts
en les normes de contractació. Des del punt de vista de l’administrat la
igualtat es tradueix en l’accés a la utilització del servei en idèntiques
condicions i sense discriminació alguna respecte d’altres ciutadans.

-

Satisfà necessitats essencials d’una col·lectivitat. Una Administració
Pública no pot deixar de prestar al públic pel seu caràcter
indispensable i fonamental.

Si tot això es posa en relació amb l’actual normativa reguladora de les
competències dels ens locals respecte a l’educació, les quals es limiten a:
-

Participar en la vigilància en el compliment de l’escolaritat obligatòria i
cooperar amb l’administració educativa en l’obtenció de solars per a la
construcció de nous centres.

-

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local
destinada a centres públics d’educació infantil, i la realització
d’activitats complementàries en els centre docents.

-

Participació en el procés de matriculació en els centres públics i
concertats del terme municipal, el manteniment i aprofitament, fora de
l’horari escolar dels centres públics i el calendari escolar.

El servei de formació no és un servei essencial, es va crear sense monopoli i la
iniciativa pública conviu amb la lliure iniciativa privada per realitzar-los.
A això, s’ha d’afegir que, el servei creat, en cap moment, ha estat desenvolupat
conforme al seu projecte, memòria i reglament per problemes legals derivats de les
lleis pressupostàries estatals, com la impossibilitat d’ampliació de plantilles en les
administracions i organismes i empreses d’elles depenents i, en el 2014, la retallada
de competències que ha suposat per les administracions locals la LRSAL. Per tant, la
comissió va mantenir-lo com estava, és dir, sense desenvolupament a l’espera que les
normes legals permetessin el seu desenvolupament.
b) Que s’al·lega que els Consells sectorials, com són el de Cultura i Ensenyament, no
han tingut coneixement del canvi, i s’ha de recordar que segons la vigent normativa,
aquests consells desenvolupen, exclusivament funcions d’informe i, en el seu cas,
proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector de l’activitat al
que correspongui a cadascú, per la qual cosa, que se’ls consulti o no, no suposa cap
vulneració de la normativa, ni vicia l’acord de Ple d’aprovació del pressupost.

c) Que la comissió creada al 2013 per la modificació del servei de formació no està
vigent, ja que la mateixa tenia el mandat del Ple de realitzar una tasca en dos mesos i
quedava automàticament dissolta si la mateixa no es realitzava, tal i com quedava
reflectit en l’acord d’aprovació.
d) Que la llei de subvencions permet, segons l’Article 28, la Concessió directa de
subvencions i determina: La resolució de concessió i, en el seu cas, els convenis a
través dels quals es canalitzin aquestes subvencions establiran les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa aquesta llei. Els convenis
seran l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament en
els Pressupostos de les corporacions locals i en el pressupost pel 2015 també són
objecte de subvenció directa:
-

Esplai Mare de deu del Remei, 14.000 euros
Aportació assistencial ambulàncies – Creu Roja- , 5.000 euros
Subvenció a l’Associació de Botiguers i Comerciants, 2.500, euros

Així mateix, la Llei de subvencions permet el control financer de les entitats
subvencionades en els articles 46, 48, 49,50 i 51.
e) Que la quantia prevista per part de l’Ajuntament és el resultat de l’estudi de costos
presentat per la pròpia associació en el moment de l’alta al registre d’entitats, i podria
ser sotmesa al control financer previst legalment. En qualsevol cas, aquesta aportació
suposa un estalvi important per a l’Ajuntament en el pressupost de 2015 envers el
pressupost 2014.
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici de 2.015 que,
resumit per capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

AJUNTAMENT

Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol

3.525.480,00
60.000,00
1.228.490,01
2.187.335,49
124.000,00
80.133,39
607.877,52

I - Impostos directes
II - Impostos indirectes
III - Taxes i altres ingressos
IV - Transferències corrents
V - Ingressos patrimonials
VI - Alienació d'inversions reals
VII - Transferències de capital
VIII - Actius financers
IX - Passius financers

Total Presssupost ingressos

7.813.316,41

DESPESES

AJUNTAMENT

Capitol - I - Despeses de personal
Capitol II - Despeses en béns corrents i serveis
Capitol III - Despeses financeres
Capitol IV- Transferències corrents
Capitol V- Fons de contingència i altres imprevistos
Capitol VI - Inversions reals
Capitol VII - Transferencies de capital
Capitol VIII - Actius financers
Capitol IX - Passius financers

2.503.210,32
2.730.052,22
65.120,00
794.388,76
118.180,61
910.456,92
691.907,58

Total pressupost despeses

7.813.316,41
-

EMPRESA
GUSAM SA

1.124.201,13
402.202,51
44.540,78

1.570.944,42

EMPRESA
GUSAM SA
728.044,23
760.185,16
5.550,00
5.900,00

TOTAL
3.525.480,00
60.000,00
2.352.691,14
2.589.538,00
168.540,78
80.133,39
607.877,52
9.384.260,83

TOTAL

12.807,00

3.231.254,55
3.490.237,38
70.670,00
800.288,76
118.180,61
962.114,61
704.714,58

1.564.144,08
6.800,34

9.377.460,49
6.800,34

51.657,69

OPERACIONS
INTERNES

408.102,51

-

408.102,51

OPERACIONS
INTERNES

408.102,51

-

408.102,51
-

CONSOLIDAT
3.525.480,00
60.000,00
2.352.691,14
2.181.435,49
168.540,78
80.133,39
607.877,52
8.976.158,32

CONSOLIDAT
3.231.254,55
3.490.237,38
70.670,00
392.186,25
118.180,61
962.114,61
704.714,58
8.969.357,98
6.800,34

Tercer.- Aprovar els documents annexos a l’expedient, que inclouen els càlculs
efectuats en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i
Sostenibilitat financera.
Quart.- Aprovar definitivament la plantilla de personal que es detalla en l’expedient,
tant de l’Ajuntament com de l’empresa municipal GUSAM.
Cinquè.- Aprovar definitivament les Bases d’execució del Pressupost General.
Sisè.- Publicar aquest acord al BOP, al tauler d’edicte i al web i el mateix entrarà en
vigor a l’endemà de la publicació.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Dir que les
al·legacions estan presentades en el termini pertinent, que acabava el dia 1 de
desembre i per tant estan presentades dins termini.
Ens decep que un tema per nosaltres tan important i que havíem treballat i molt quan
estàvem a Govern, es tracti com a punt d’urgència i a corre-cuita. De totes maneres,
preveient que podia passar, ens hem preparat una resposta, tot i que haguéssim
volgut treballar-la amb molt més temps.
En primer lloc, dir que ens sembla molt bé que hi hagi ensenyaments musicals al
nostre poble i que siguin municipals. La nostra intervenció no és crítica amb l’Aula de
Música, sinó amb la seva gestió. Ens expliquem:
L’Aula de Música forma part del Servei Municipal de Formació, tal com es va aprovar
per unanimitat al Ple del 14 d’abril de 2011. De fet, volem recordar que el 20 de febrer
de 1992, amb Enrique Camón al capdavant de la regidoria de Cultura, s’inicià la
formació d’adults a Arenys de Munt i la música ja en formava part com a disciplina
artística. Per tant, des dels inicis forma part de l’Aula Cultural, i quan el 2011 es crea el
Servei Municipal de Formació, en continua essent part integrant.
El Servei Municipal de Formació es crea com un servei que inclou activitats formatives
diverses: de formació, d’aprofundiment, de lleure, de reforç, musicals, d’arts
escèniques... en definitiva, totes les disciplines relacionades amb processos
d’aprenentatge que fem al llarg de la nostra vida, tal com recull el projecte d’aquest
servei. L’Aula de Música n’és una part.
La creació d’aquest servei, acordada per unanimitat, a dia d’avui continua essent
vigent perquè no s’ha derogat, tal com recull el quadríptic d’aquest curs 2014/2015.
El 13 de juny de 2013 es va crear la Comissió d’Estudi per a la Modificació del Servei
de Formació perquè havien passat 2 anys des de la creació del Servei Municipal de
Formació i es considerava que s’havia d’actualitzar.
El dia 28 de novembre de 2013 es va fer l’última reunió de la Comissió d’Estudi per a
la Modificació del Servei de Formació, que tenia com a objectiu actualitzar el Servei.
Tal com recull l’acta, es va acordar (citem textualment): “mantenir el servei com està
sense modificacions”.
Al Ple de 23 d’octubre de 2014 es va aprovar provisionalment la proposta del
pressupost municipal per a l’any 2015 i quina va ser la nostra sorpresa quan vam
veure que hi figurava una aplicació de la regidoria d’Ensenyament i Cultura de
15.000,00€ destinada a una subvenció a l’Aula de Música (326/48001/820). També es
va dir, tal com recull l’acte del Ple del 23 d’octubre de 2014, que la gestió de l’Aula de
Música, a partir de 2015, deixarà de ser municipal.
Entenem que l’aplicació destinada a l’Aula de Música en el pressupost del 2015 per
atorgar-li una subvenció de 15.000€, entra en contradicció amb el servei tal com es va
crear i amb la decisió de la Comissió d’Estudi per a la Modificació del Servei.

Entenem que s’hauria d’haver convocat totes les persones que van formar part de la
Comissió per tractar aquest tema i prendre la decisió més encertada amb un consens
al més ampli possible.
La regidoria d’Ensenyament i de Cultura presideix el Consell Municipal d’Ensenyament
i el Consell Municipal de Cultura, formats per representants de tots els grups polítics i
persones vinculades a Ensenyament i a Cultura. En aquests òrgans també hauria
d’haver exposat la seva proposta de modificació del Servei Municipal de Formació, que
significa el canvi de gestió de l’Aula de Música, quins són els motius que fan que
plantegi aquest canvi i escoltar els diversos punts de vista dels membres que en
formen part. Ens trobem que no s’ha informat en cap moment d’aquesta presa de
decisió i que s’ha pres unilateralment sense tenir en compte els membres que formen
part del Consell Municipal d’Ensenyament i de Cultura.
Es fa un tracte discriminatori respecte a l’Aula Cultural fruit d’una actuació preferent
cap a l’Aula de Música, quan es dóna una subvenció nominativa a aquesta última, que
representa una part del Servei Municipal de Formació, i en canvi no es dóna a la
totalitat del Servei.
Ens preguntem amb quin criteri s’atorga la subvenció a l’Aula de Música i no a altres
entitats, de la mateixa manera que ens preguntem amb quin criteri s’ha decidit donar-li
la quantitat de 15.000,00€.
Entenem que si l’Aula de Música es constitueix com a entitat, es regirà pel mateix
règim que la resta d’entitats al poble i per tant, podrà optar a subvencions com poden
fer-ho la resta d’entitats del poble. Per tant, entenem que s’està fent un tracte
discriminatori cap a les altres entitats que no reben subvencions directes. Demanem
que si es vol donar una subvenció a una entitat que faci ensenyaments musicals, es
temptegi i es conegui si hi ha altres entitats del mateix àmbit que també vulguin
desenvolupar aquesta activitat al poble. Igualment, demanem que si l’Aula de Música
es constitueix com a entitat, contradient el projecte del qual forma part, tingui els
mateixos drets i obligacions que la resta d’entitats del poble i sigui tractada d’igual
manera.
Si l’Aula de Música s’acaba constituint com a entitat -malgrat la contradicció que això
suposa amb el projecte aprovat i vigent-, tenim incerteses en la part de gestió
administrativa que fins aquest curs ha fet, i demanem que hi hagi fiscalització per part
de l’Ajuntament, ja que és l’òrgan que ha de vetllar pel seu bon funcionament en tots
els sentits.
L’Aula de Música forma part del Servei Municipal de Formació, un servei ambiciós,
amb amplitud de mires, integrador de les més diverses disciplines.
Ni el procediment ni la decisió ens semblen ètics i demanem que es reconsideri per tal
que l’Aula de Música continuï formant part del Servei Municipal de Formació, del qual
no ha deixat mai de formar-ne part i recordem que va néixer per ser una part d’un
projecte molt més ampli i ambiciós.”
El regidor Sr. Sánchez diu, des del punt de vista econòmic, que el servei es manté
però es gestiona d’una altra manera, que es un tema d’oportunitat política i que no
qüestiona el pressupost municipal.
La regidora Sra. Flores diu que esperava una resposta des de la regidoria de Cultura i
Ensenyament, però que se li ha respost des de l’àmbit econòmic. Se’ls ha dit que és
un servei essencial, però ells no ho diuen en l’al·legació, que és d’interès general, però
els diuen que no s’ha desenvolupat i només es demana que es mantinguin com
estaven, com hi ha cursos socials; diu que hi havia una escletxa per contractar al
personal, també que no cal convocar la comissió i legalment no cal, però és una
qüestió de transparència, no és una qüestió de legalitat, sinó d’ètica. Quan posen

d’exemple altres subvencions, li agradaria que li diguessin si ho posen tot al mateix
nivell, si alguna és essencial o no.
La regidora Sra. Vila diu que, com que es tractava d’un punt de pressupost per això
s’ha cregut convenient que ho tractés el regidor Sr. Sánchez, però que aquesta oferta
de constituir-se en associació també s’ha fet a l’Aula Cultura, però ho van declinar, i
que ells voldrien contractar professors però ha estat impossible, i que ella vetllarà per
la prestació del servei.
La regidora Sra. Flores diu que s’ha fet la Brigada jove, i que es podria haver trobat
l’escletxa per la contractació dels professors de l’aula de música i diu que li alegra que
faci el seguiment de l’aula.
El Sr. Alcalde diu que l’any 2015 continuarà havent-hi Aula Cultural i Aula de Música.
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 Camps, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup 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, dels regidors del grup CUP.
A continuació, el Sr. Alcalde explica que el tema que ve a continuació es vol incloure a
l’ordre del dia per a que no li passi a l’Ajuntament el termini de dos mesos per a
resoldre.
El regidor Sr. Jiménez diu que hi ha hagut temps de sobra abans del Ple des de què
es van presentar les al·legacions i se’ls ha donat avui una proposta d’11 pàgines i no
l’han pogut llegir, ni preparar i hi voten en contra.
Posada a votació la inclusió d’aquest punt, s’aprova 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 Camps, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup 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, dels regidors del grup CUP.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS A
L’APROVACIÓ DEFINITIVA PEL PLE DE L’EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE LA URBANITZACIÓ DE LES CALÇADES DE LA RAMBLA EIXAMPLE
I RAMBLA FRANCESC MACIÀ
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que podia haver un tema de resolució
per silenci i per això s’ha passat al Ple i la proposta diu:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió 15/05/14, va prendre l’acord d’aprovar
provisionalment la imposició de contribucions especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra d’urbanització de les calçades de la Rambla Eixample i Rambla

Francesc Macià, establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea.
Vist que les reclamacions i recursos presentats a l’acord d’aprovació provisional van
ser resolts pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en data 18/09/14.
Considerant que a tots els subjectes passius de l’expedient de contribucions especials
se’ls va notificar l’acord d’aprovació definitiva atorgant recurs de reposició i se’ls
concedia el termini d’un mes per presentar-lo i que aquest termini encara no ha
finalitzat per alguns subjectes passius que van ser notificats mitjançant correu certificat
o edictalment; no obstant això, i per tal que no operi la figura jurídica del silenci
negatiu, s’ha considerat convenient resoldre els recursos dins el termini dels dos
mesos atorgat a l’Administració, el que no vol dir que en un altre Ple no es puguin
resoldre altres recursos corresponents a subjectes passius que encara estan en
termini de recórrer.
Havent-se present els següents recursos fins a la data:
4470 de data 17/10/14, regidors del grup municipal CUP
4523 de data 23/10/14, M. Rosa Colomer i J. Minguillon
4553 de data 24/10/14, Oriol Sarasa, en nom del Bisbat de Girona
4801 12/11/2014 Ferran Casellas Rossell
4802 12/11/2014 Enriqueta i Teresa Vives Alsina
4803 12/11/2014 Antonio Casas Villalobos
4804 12/11/2014 Concepción Villalobos Estrabón
4805 12/11/2014 Enrique Casas Villalobos
4806 12/11/2014 Maria Rosa Colomer i Joaquim Minguillon
4807 12/11/2014 Ramon Vernis Artigas
4808 12/11/2014 M. Rosa Esteve i Marc Prat
4810 12/11/2014 Eduard Larraya i Mercé Comí
4821 12/11/2014 Jaume Rossell Colomer
4825 12/11/2014 Antonio Colomer Cot
4827 12/11/2014 Josefa Cadellans Burriel
4828 12/11/2014 Francisca Rossell Mensa
4830 12/11/2014 Consuelo Herrera Plegazuelos
4831 12/11/2014 Juana Marquès Coll
4832 12/11/2014 Antònia Marquès Coll
4837 12/11/2014 Concepció Canals Umbert
4840 12/11/2014 Magda Umbert Boadas
Vist l’informe emès per secretària 29/14, respecte als recursos presentats.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar el recursos presentats pel Grup municipal CUP, i els senyors
Ferran Casellas Rossell, Enriqueta i Teresa Vives Alsina, Antonio Casas Villalobos,
Concepción Villalobos Estrabón, Enrique Casas Villalobos, Maria Rosa Colomer i
Joaquim Minguillon, Ramon Vernis Artigas, M. Rosa Esteve i Marc Prat, Eduard
Larraya i Mercé Comí, Jaume Rossell Colomer, Antonio Colomer Cot, Josefa
Cadellans Burriel, Francisca Rossell Mensa, Consuelo Herrera Plegazuelos, Juana
Marquès Coll, Antònia Marquès Coll, Concepció Canals Umbert i Magda Umbert

Boadas pel que fa a la no notificació de la resolució del Ple de les seves al·legacions a
l’aprovació provisional, al·legant que “no es donen per comunicats”. Segons determina
la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, la notificació s’entén
realitzada quan l’Administració pot demostrar, sense cap gènere de dubtes, que
l’interessat ha tingut coneixement de la mateixa, per tant, l’expressió “no donar-se per
comunicat”, precisament, fa prova del contrari.
Segon.- Desestimar els recursos presentats per Grup municipal CUP, i els senyors
Ferran Casellas Rossell, Enriqueta i Teresa Vives Alsina, Antonio Casas Villalobos,
Concepción Villalobos Estrabón, Enrique Casas Villalobos, Maria Rosa Colomer i
Joaquim Minguillon, Ramon Vernis Artigas, M. Rosa Esteve i Marc Prat, Eduard
Larraya i Mercé Comí, Jaume Rossell Colomer, Antonio Colomer Cot, Josefa
Cadellans Burriel, Francisca Rossell Mensa, Consuelo Herrera Plegazuelos, Juana
Marquès Coll, Antònia Marquès Coll, Concepció Canals Umbert i Magda Umbert
Boadas en els que repeteixen els arguments presentats en les reclamacions a
l’aprovació provisional de l’expedient d’imposició de contribucions especials, ja que
van ser respostes en el Ple de data 18/09/14 en el sentit que a continuació es reitera:
a) Al·legacions relatives al mòdul aplicat en el projecte de contribucions.
Els recurrents manifesten novament que resulta procedent aplicar de forma conjunta la
totalitat dels mòduls de repartiment previstos a l’article 32 LRHL.
L’article 32 TRLHL estableix que la base imposable de les Contribucions Especials
(CE) es repartirà entre els subjectes passius tenint en compte la classe i la naturalesa
de les obres, aplicant, amb caràcter general, conjunta o separadament com a mòduls
de repartiment, els metres lineals de façana, la superfície, el volum edificable i el valor
cadastral. Igualment, l’article 10 de la vigent Ordenança municipal disposa que la base
imposable de les contribucions especials es determinarà aplicant conjunta, o
separadament, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels
immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l’efecte de
l’Impost sobre béns immobles.
En el present expedient, el mòdul a aplicar en les contribucions especials es basa en
el que determina l’esmentada legislació vigent, aplicant amb caràcter general i de
forma separada dos dels paràmetres, els corresponents als metres lineals de façana i
al sostre edificable o l’edificat, que s’ajusten al criteris legals d’aplicació.
En concret, el mòdul de les CE està format pels següents criteris:
-

Longitud de façana amb front a la riera: equival al 30% del mòdul. La
longitud de façana de la parcel·la amb front a la Riera és la que dóna
el contacte directe amb la nova urbanització a partir dels accessos.

-

Metres quadrats edificables o actualment edificats (sostre
computable): equival al 70% del mòdul. El sostre computable és
l’aprofitament urbanístic de la parcel·la pel qual se li dóna el valor a
una entitat registral, segons les determinacions del planejament
urbanístic vigent d’aplicació. Se li atorga un 70% en el mòdul, atès
que l’aprofitament urbanístic d’una parcel·la és el paràmetre que li
dóna més valor econòmic a aquesta.

El repartiment del mòdul, s’ajusta als criteris establerts a l’article 10 de l’Ordenança
Fiscal General Reguladora de les Contribucions Especials municipal i al que disposa
l’article 32 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sobre la quota tributària.
Sense que per part dels recurrents s’hagi evidenciat l’existència de cap error o
incorrecció en l’aplicació dels esmentats mòduls o que la mateixa comporti un
repartiment injust o desproporcionat.
És doctrina reiterada del nostre Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sentència
de la Secció Primera de 18 de maig de 2006, i Sentència, també de la Secció Primera,
de 29 de juny de 2011, recurs 34/2010, entre d'altres que s'hi citen), que en matèria
d'aplicació de mòduls de repartiment de les contribucions especials, la regla general és
la continguda en el referit art. 32.1.a) TRLHL, és a dir, s'han d'aplicar, conjuntament o
separadament, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels
immobles, la seva superfície, el volum edificable i el valor cadastral a efectes de
l'Impost sobre Béns Immobles, de manera que els quatre mòduls que es citen pot
aplicar separadament (aïlladament, deia la legislació anterior a la LHL) o de forma
conjunta, dos o més d'ells. No hi ha dubte que, formalment, resulta possible la
utilització de dos dels quatre mòduls o qualsevol combinació d’alguns o de tots ells.
b) Al·legacions relatives al pressupost i la fixació del cost suportat.
Els recurrents manifesten que el cost de l’obra queda integrament finançada per
l’Ajuntament i la subvenció PUOSC, que el pressupost objecte de repartiment és de
2011 i s’ha d’actualitzar i que s’ha d’informar dels interessos del préstec municipal
necessari per fer front al pagament de les obres. També s’insisteix novament en què,
suposadament, existeix un error pel que fa la quantitat de la subvenció PUOSC.
S’ha d’informar novament en què el pressupost a finançar de les obres d’urbanització
corresponents als trams de Riera l’Eixample, voreres i calçada, i la Rambla Francesc
Macià, calçada, és el següent, segons consta a l’expedient:
Cost POU Eixample+calçada F Macià
Eixample+calçada R F Macià
DO Projecte, ESS
Proj Contribucions especials, notes registrals

1.606.178,94 €
30.000,00 €
55.444,26 €
1.691.623,20 €
Total:
Per tal de donar un repartiment equitatiu de les subvencions concedides en tota
l’execució de les obres d’urbanització, atès que les voreres del tram Rambla Francesc
Macià varen ser anteriorment executades amb càrrec 100% a subvenció FEIL, es
planteja dividir el projecte en dues FASES, amb independència que es realitzi una
contractació i execució conjunta de les obres:
Eixample
m2 voreres
m2 calçada

2.853,00
2.647,00
5.500,00

F Macia

Sup Total, m2

2.310,00
2.310,00

2.853,00
4.957,00
7.810,00

Press Total €
869.271,15 €
822.352,05 €
1.691.623,20

El POU de Rambla de l’Eixample i calçada de Francesc Macià ha rebut fins a data
d’avui les següents subvencions:
Cost obra

Subvencions

Total

Voreres
Calçada

869.271,15 €
822.352,05 €
1.691.623,20 €

Puosc
89,88%
10,12%
100,00%

584.220 €
65.780 €
650.000 €

Xarxa (*)

285.000 €
285.000 €

TOTAL SUBV

869.220 €
65.780 €
935.000 €

% Subv de l'obra
51,38%
3,89%
55,27%

De l’aplicació de les subvencions obtingudes (935.000,00€) al cost total de les obres a
realitzar en resulta que el projecte d’obres d’urbanització de l’Eixample i calçada de
Francesc Macià ha estat subvencionat ja en un 55,27%, restant per finançar el següent
import:
Resta import a finançar: 1.691.623,20€ - 935.000,00€ = 756.623,20€.
Aquest import, segons el quadre adjunt, es proposa desglossar en el projecte
com segueix:
- 50% del cost de la calçada, es finançarà amb contribucions especials:
822.352,05€ - 65.780,00€ x 50% = 378.286,03€.
- 50% del cost de la calçada i el no subvencionat del cost de la vorera, anirà a
càrrec de l’Ajuntament d’Arenys de Munt:
(822.352,05€ - 65.780,00€ x 50%) + (869.271,15€ - 869.220,90€) =
378.337,17€.
Cost obra
Total

Voreres
Calçada

869.271,15 €
822.352,05 €
1.691.623,20 €

Contrib. especials
TOTAL SUBV

869.220 €
65.780 €
935.000 €

Cost obra-Subv

51,15 €
756.572,05 €
756.623,20 €

coef
1,0
0,5

Aport. municipal
51,15 €
378.286,03 €
378.286,03 €
378.286,03 €
378.337,17 €
CE

Respecte de la quantia de la base imposable, l’aportació municipal del 50%
s’ajusta perfectament, i amb escreix, al límit establert a l’article 31.1 TRLHL i al criteri
seguit al propi municipi en altres expedients de contribucions especials tramitats
(Rambla Riera i Penya o carrer de les Suredes) en els que, amb caràcter general, s’ha
fixat el “quantum” pels afectats en el 50% del cost de l’obra, considerant l’altre 50%
com el benefici general i essent assumit per l’Ajuntament. Aquest 50%, que abonen els
subjectes passius, està composat dels factors que es determinin en l’informe emès
pels serveis tècnics municipals.
Pel que fa a la qüestió de tractar-se d’un pressupost del 2011 i sens perjudici
de la plena vigència del mateix, a l’haver transcorregut tan sols tres anys des de la
seva formulació, així com en relació a la quantia dels interessos del préstec municipal
necessari per fer front a la participació municipal en el pagament de les obres, s’ha
d’informar que de conformitat amb el que disposa l’article 31.2.e) TRLHL, formen part
del cost que conforma la base imposable de les contribucions especials l’interès del
capital invertit en les obres o els serveis quan les entitats locals hagin d’apel·lar al
crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especial o la coberta per
aquestes en cas de fraccionament general d’aquelles i, per altra banda, que segons
disposa l’article 31.3 TRLHL el cost total pressupostat de les obres o els serveis té el
caràcter de “mera previsió” i si el cost real és més gran o més petit del previst, s’ha de
prendre dit cost real a l’efecte de calcular les quotes corresponents, practicant-se, en
el seu cas, l’assenyalament definitiu de les quotes segons estableix l’article 34.4
TRLHL. Sens perjudici de l’anterior, no s’ha imputat als subjectes passius el cost dels
interessos del préstec que concertarà l’Ajuntament.
c) Al·legacions relatives a una suposada inexistència de benefici particular per les
finques afectades.

Els recurrents al·leguen, de forma contradictòria, que no existeixen beneficis certs ni
reals i que, cas d’existir, no són atribuïbles als immobles de la Riera sinó a la
generalitat dels veïns del Municipi. La suposada inexistència de beneficis es respon
en el propi escrit de recurs presentat, on es reconeix que existeixen “beneficis certs i
reals”.
Tal i com consta en el projecte i reconeixen els propis recurrents, els beneficis
particulars que dimanen de l’expedient són, entre d’altres, els següents: la
pavimentació del carrers, execució de noves voreres, nou enllumenat públic, millores
en l’accessibilitat pels veïns i en la xarxa de comunicacions i noves connexions a la
xarxa de pluvials.
Això no obstant, i per acabar d’aclarir la qüestió sobre l’existència o no de beneficis,
cal apel·lar al jurisprudència i, en concret, a la del nostre TSJC i més en concret
encara, a la Sentència de data de 12 Jun. 2008, rec. 6/2008, Núm. de Sentencia:
628/2008, LA LEY 107002/2008, que disposa el següent:
« En relació a aquesta matèria, el TS en la sentència de data 10 de novembre de 2006
assenyala el següent: "Segons l'art. 28 d'aquesta Llei el fet imposable de les
contribucions especials consisteix en "l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres
públiques o de l'establiment o ampliació de serveis de caràcter local, per les Entitats
respectives". Definició que presenta en relació amb la qual contenien els arts. 216 i 404
del Text refós de les Disposicions en vigor en Matèria de Règim Local, aprovat per
Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril *EDL 1986/10119, les següents
diferències: s'omet el qualificatiu d'especial en relació amb el benefici; s'inclou una
referència al subjecte beneficiat; no s'aclareix si l'augment de valor és o no una
modalitat de benefici especial; i, finalment, entre les activitats administratives que
puguin donar lloc a l'exacció de contribucions especials no s'esmenta la millora de
serveis.
Aquesta última és la que té un especial relleu en el supòsit jutjat, ja que si ens atenim al
sentit literal de l'art. 28 de la L.H.L. només les obres d'establiment o ampliació de
serveis municipals justifiquen una exacció de contribucions especials, per la qual cosa
queden fora del fet imposable les obres d'entreteniment, reparació, conservació o
simple substitució d'elements”.

En el cas que ens ocupa, resulta l'existència d'un benefici especial prou significatiu.
No s'ha tractat en la majoria dels casos d'una simple millora quantitativa sinó
qualitativa que necessàriament produeix un major valor de les finques afectades. La
circumstància que ja es tinguessin prèviament determinats serveis o que es tracti de
sistemes generals podria tenir importància a l'hora de fixar el percentatge de
repercussió del cost, tal i com succeeix en el present supòsit, però no pot obviar
l'existència de benefici especial per les finques afectades. Aquest és el criteri que de
manera reiterada ve sent admès pel nostre TJSC en sentències de 11 de maig de
2006 i en la sentència de 22 de novembre i 29 de setembre de 2005.
De conformitat amb el que estableix l’art. 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, constitueix el fet imposable de les contribucions especials
l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns
com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació
de serveis públics de la competència municipal. Tenint la consideració de subjectes
passius (art. 30) les persones o entitats especialment beneficiades per la realització de
les obres.

Les obres que donen lloc a les contribucions especials han de subsanar, completar,
instal·lar o renovar, en el seu cas, els deficients serveis urbanístics existents en quant
a pavimentació de carrers, voreres i instal·lació d’enllumenat públic; és a dir, han de
suposar un benefici pels subjectes passius com a titulars de finques que limiten amb
les vies objecte de la urbanització.
En el cas que ens ocupa, concorren els esmentats requisits, doncs totes les finques
que limiten amb la Riera, en els trams objecte del projecte, es veuran beneficiades de
les obres a realitzar, que consisteixen en l’adequació de l’espai públic (voreres i
calçades) a les normatives vigents d’accessibilitat, la millora dels serveis actuals
(pavimentació i execució voreres) i la incorporació de nous serveis (connexions aigua
pluvial coberta, xarxa de comunicacions, etc.), comportant una evident millora
quantitativa i qualitativa de l’espai públic en els àmbits afectats. Es comprova, doncs,
l’existència d’una millora "qualitativa", que és el fonament econòmic del tribut i per
això, susceptible de gravar-se amb contribucions especials.
d) Al·legacions relatives als criteris de ponderació dels mòduls.
Els recurrents qüestionen alguns dels criteris de ponderació dels mòduls aplicats en el
projecte. Concretament, s’addueix que resulta discriminatori que les finques de la UA
10 se’ls hi apliqui un coeficient del 40%, que el coeficient del 50% per la zona A5 no
resulta justificat, que no resulten d’aplicació els coeficients correctors del valor
cadastral del sòl i es qüestiona igualment l’aplicació d’una reducció del 30% en els
edificis catalogats.
Els criteris de ponderació del mòdul o condicionants que consten en el projecte
aprovat són: la qualificació urbanística de la parcel·la, les situacions de finques amb
algun tipus de protecció de patrimoni, així com condicions diferenciadores respecte el
cas general de la parcel·lació, finques en cantonada o amb front a diversos vials.
En concret, els criteris són els següents:
1. Qualificació urbanística.
L’àmbit urbà definit per l’aplicació de les contribucions especials està format per
diverses tipologies i qualificacions urbanístiques segons el planejament vigent
d’aplicació per les quals es defineix la següent relació entre elles:
- Nucli antic, clau A1: coeficient 1. És el teixit urbà majoritari a la Riera, per quin
motiu s’aplica el coeficient 1, amb ús principal admès de residencial plurifamiliar i
usos complementaris que permeten activitats, principalment en planta baixa.
- UA-10. Eixample: coeficient 0,6. Amb ús principal el residencial plurifamiliar, clau
A2, i usos complementaris que permeten activitats, principalment en planta baixa,
té un aprofitament equiparable a la zona A1. Es considera no obstant per aquesta
zona l’aplicació analògica del coeficient 0,60 de la zona A1 de conformitat amb el
que es disposa a l’Annex 3 de la Circular 12.04/04, sobre ponència de valors
cadastrals, pel sòls urbans no consolidats, que disposa l’aplicació de l’esmentat
coeficient 0,60 si es tracta, com és el cas, de sòl no desenvolupat encara.
Perquè bé que la Circular 12.04/04 de la Direcció General del Cadastre d’aplicació
als efectes de la redacció de les distintes ponències cadastrals, resulta evident que
les finques incloses dins la UA- 10 Eixample estan pendents de desenvolupar

urbanísticament per quin motiu, i per evidents raons de prudència i proporcionalitat,
s’ha de tenir en compte el seu (menor) grau de consolidació i que per a la valoració
d’aquesta circumstància res millor que aplicar de manera analògica les
determinacions de dita Circular, que conté els criteris de valoració del sòl i de les
construccions i entre aquells, els sòls pendents de desenvolupar com els que ens
ocupen.
- Construccions singulars, clau A5: coeficient 0,90. Amb ús residencial, i
determinats usos complementaris per serveis, es considera per la seva baixa
intensitat una reducció del coeficient del 10% respecte el teixit majoritari de la riera,
clau A1. Aquesta baixa intensitat ve motivada per les determinacions urbanístiques
aplicables segons l’actual planejament urbanístic d’aplicació.
-

Dotacions i serveis privats, clau A10: coeficient 0,75. Segons l’article 92 de les
Normes Urbanístiques, la zona A10 tindrà las mateixes condicions d’ordenació i
aprofitament urbanístic del teixit urbà on es troba situat, pel que es considera per
aquesta zona el coeficient 0,75 de la zona A1, de conformitat amb el que disposa
l’Annex 3 de la Circular 12.04/04, sobre ponència de valors, pels sòls destinats a
equipaments i dotacions, que s’aplica analògicament.
- Equipament públic amb ús privat, clau E: coeficient 0,75. Segons l’article 36 de
les NNUU el sistema d’equipaments tindrà las mateixes condicions d’ordenació i
aprofitament del teixit urbà on es troba situat. Es considera també per aquesta
zona l’aplicació analògica del coeficient 0,75 de la zona A1 de conformitat
igualment amb el que disposa l’Annex 3 de la Circular 12.04/04, sobre ponència
de valors, pels sòls d’equipaments i dotacions.
2.

Situacions de les finques.

Es dóna el cas de finques existents amb front a l’espai a urbanitzar que tenen diferents
situacions respecte el vial i que es diferencien del cas general:
- Finques que tenen front a dos carrers: computa en aquest cas el sostre i els
metres lineals de façana atribuïbles a l’àmbit urbà on es preveu realitzar les obres
d’urbanització.
- Longitud de façana en finques en cantonada: es comptabilitza el 100% de la
longitud de façana amb front a la riera, i en el cas de dues façanes fent cantonada
el criteri de mesura és l’establert a l’article 11.3 de la vigent Ordenança Fiscal
Reguladora de Contribucions Especial.
- Sostre en finques en cantonada: computa el sostre de la fondària edificable que
segons l’article 190 de les NNUU defineix a les edificacions front de l’espai a
urbanitzar.
- Situació particular de la zona A5: donada la diferent tipologia de la zona A5 (en
referència a la zona majoritària A1 en quan a la seva longitud de façana), aquesta
es computa en un 50% de la façana.
3.
-

Patrimoni arquitectònic.

Finques que formen part del Pre-Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Annex III
de les NNUU del PGO d’Arenys de Munt: coeficient 0,70.

Aquest criteri i coeficient s’ajusten també al que disposa l’Annex 5, coeficient L de
la Circular 12.04/04, sobre ponència de valors cadastrals, sobre finques amb
edificis històrico-artístics.
4.

Altres situacions.

- Comunitats de veïns. Les finques constituïdes en règim de propietat horitzontal
contribuiran en funció del seu coeficient de participació en l’edifici, segons dades
extretes del cadastre i les que faciliti la comunitat.
En cas de no constar dades o de no conformitat dels propietaris, es girarà una quota
única a la comunitat de veïns, tal hi com preveu l’article 6.2 de la vigent Ordenança
Fiscal Reguladora de Contribucions Especials.
- Finques afectades per vialitat pel planejament general. Les finques afectades per
vialitat pel planejament general es compatibilitzarà la situació final de la parcel·la en
els dos conceptes del mòdul a aplicar: sostre i longitud de façana.
A la vista de l’anterior, sembla més que suficientment justificada l’aplicació dels distints
criteris de ponderació dels mòduls que conté el projecte aprovat.
e) Al·legacions sobre la participació de les propietats municipals.
Els Grup CUP insisteix en manifestar que algunes de les propietats municipals
(Francesc Macià 13, 40.1 i 51.1) no reuneixen els requisits legals per a què se’ls hi
apliqui cap exempció. L’exempció en el cas de propietats municipal ve emparada pel
que disposa la legislació vigent, sobre que els béns de domini públic i comunals no
estan subjectes a cap tribut. En el cas concret de les propietats municipals afectades
pel present projecte: Casa Consistorial, Sala d’Exposicions a la Rbla. F. Macià 5 i Sala
d’exposicions a la R. F. Macià, 68 tenen la qualificació de Béns de domini públic
destinats al servei públic i així consten inventariats.
Tercer.- Desestimar el recurs presentat pels senyors Maria Rosa Colomer i Joaquim
Minguillon, en el qual demanen que el tècnic municipal faci una medició de la longitud
de la façana i els expliqui com s’ha calculat la seva contribució, ja que en aquest cas,
al tractar-se d’una finca que fa cantonada, l’art. 11.3 de l’Ordenança fiscal número 22,
reguladora de contribucions especials determina que: “Quan el trobament de dues
façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es consideraran als
efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la
meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les
façanes immediates” i, basant-se en les dades cadastrals, se’ls ha aplicat aquesta
normativa.
Quart.- Desestimar el recurs presentat pel Bisbat de Girona en el qual manifesta que
no s’han resolt les seves reclamacions i demana l’exempció del local propietat de
l’Església Catòlica; s’ha de posar de relleu que dins del termini concedit desprès de
l’aprovació provisional, no es va presentar cap escrit a aquest Ajuntament susceptible
de ser resolt, no obstant això, l’Acord de data 3/1/79 entre l’Estat Espanyol i la Santa
Seu disposa, en el seu article IV de l’apartat IV, relatiu a assumptes econòmics, el
següent:

“La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres
circumscripcions territorials, les Ordres i Congregacions religioses i els Instituts de vida
consagrada i les seves províncies i les seves cases tindran dret a les següents
exempcions:
A) Exempció total i permanent de la Contribució Territorial Urbana dels següents
immobles:
1) Els temples i capelles destinats al culte i, així mateix, les seves dependències o
edificis i locals annexos destinats a l'activitat pastoral.
2) La residència dels Bisbes, dels canonges i dels sacerdots amb capellà d'ànimes.
3) Els locals destinats a oficines de la Cúria diocesana i a oficines parroquials.
4) Els seminaris destinats a la formació del clergat diocesà i religiós i les Universitats
eclesiàstiques mentre imparteixin ensenyaments propis de disciplines eclesiàstiques.
5) Els edificis destinats primordialment a cases o convents de les Ordres,
Congregacions religioses i Instituts de vida consagrada.
(...)
D) Exempció de les contribucions especials i de la taxa d'equivalència, en tant recaiguin
aquests tributs sobre els béns enumerats en la lletra A) d'aquest article”.

Així doncs, únicament els béns del Bisbat, en aquest cas, que estiguin compresos en
els supòsits previstos a la lletra A) de la normativa transcrita podran acollir-se a
l’exempció subjectiva prevista a l’Acord, és a dir, els que estiguin destinats directament
al culte i a activitats pròpies pastorals. En el cas que ens ocupa, l’immoble de
referència, situat a la Rambla Francesc Macià, 57, col·lindant amb la Casa de la Vila,
constitueix la seu del Centre Moral d’Arenys de Munt. Es tracta d’una associació
cultural fundada el 1913, que organitza activitats cívico-socials, culturals, esportives i
recreatives de tot tipus, la majoria de les quals amb accés mitjançant el pagament
d’entrada. Els membres de l’associació, uns 700 socis titulars i 3000 associats
beneficiaris, paguen una quota mensual a l’entitat. L’immoble disposa de bar obert al
públic en general, en funcionament i amb terrassa emplaçada a la mateixa Rambla
(“Bar El Centre”). A més, les distintes sales de l’edifici són ofertes en règim de lloguer
per a l’organització d’actes culturals de tot tipus (conferències, exposicions, teatre i
concerts en petit format, tallers de dansa, etc). Entre les distintes seccions de
l’associació s’hi troba l’Esbart Dansaire, el grup de Teatre, Cinema o l’agrupació
sardanista, entre d’altres.
A la vista dels distints usos que acull actualment l’immoble al que es refereix el
recurrent, no concorren els requisits previstos a l’article IV de l’Acord signat entre
l’Estat Espanyol i la Santa Seu en ordre a poder aplicar l’exempció subjectiva
sol·licitada.
Cinquè.- Elevar a definitius els acords d’imposar contribucions especials per l’execució
de les obres l’obra d’urbanització de les calçades de la Rambla Eixample i Rambla
Francesc Macià.
Sisè.- Notificar aquests acords als interessats pel seu coneixement i als efectes
oportuns.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “No entrarem a detallar
la resposta que s'ha donat a les al·legacions del recurs de reposició, perquè com hem
pogut veure és llarg i, a més a més, valdria la pena que ens ho poguéssim estudiar
amb calma i tranquil·litat. El que sí diré és que veiem que hi ha 18 veïns de la riera, del
poble, que han presentat recurs de reposició a la resolució que es va produir a les
al·legacions i l'aprovació posterior i, veient les dates en què es van presentar aquests
recursos de reposició, la primera va ser el 17 d'octubre i les últimes es van presentar el

12 de novembre, doncs avui, que és 11 de desembre, gairebé un mes després,
sincerament creiem que no feia falta entrar aquesta proposta de resolució per
urgència, perquè hi ha hagut un mes des que es va presentar l'últim recurs de
reposició, o al menys dels que es presenten avui aquí per resoldre'ls.
S'argumenta que la urgència és per una qüestió de terminis, perquè segons sembla
s'havia de donar una resposta abans del 17 de desembre. Però segur que això el 12
de novembre ja ho sabíem i segur que es podia haver resolt perfectament dins dels
terminis. Abans hem pogut sentir al regidor Sr. Sánchez argumentant que s'havia
entrat per urgència la resolució a les al·legacions del Pressupost perquè s'havia
utilitzat l'últim dia de termini per presentar les al·legacions, que era l'1 de desembre, i
que si s'haguessin presentat abans probablement la resposta a les al·legacions
s'hauria pogut entrar amb normalitat dins del Ple. Però nosaltres ens preguntem: quan
de temps abans hem de presentar les al·legacions? Perquè si es presenten algunes
fins i tot un mes abans d'avui i s'acaba entrant el punt per urgència, hem d'entendre
que l'argument anteriorment exposat pel Sr. Sánchez no tenia cap mena de sentit i
tampoc entenem que tingui cap mena de sentit que aquesta proposta s'hagi d'entrar
per urgència. Hi ha hagut temps suficient per poder-ho entrar tot dins del termini per
poder ser tractat amb normalitat, per poder ser estudiat pels grups i veiem que no, que
aquest és el tarannà d'aquest Govern.
Per tant, nosaltres sense haver-ho pogut estudiar, evidentment que votarem en
contra.”
El Sr. Alcalde diu, sobre l’obra de la Riera, que tira endavant i aviat es sabrà qui fa
l’obra, perquè sabrem el contractista, que en aquest tema hi ha hagut 18 recursos, que
no arriben al 6% sobre el total d’afectats que són gairebé 300, però que respecta a tots
els grups, que el projecte va endavant i esperen saber qui farà aquesta obra, fa un
agraïment als serveis jurídics i tècnics que han treballat de valent en la resolució dels
recursos.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: ”Vostè a dit que només han presentat recurs de
reposició 18 persones respecte a 315, que són el total dels veïns de la Riera, i que
això representa un 6%, com si aquestes 18 persones no fossin gaire importants. De
ben segur que són molts el que volen que aquesta obra es faci, però vostè també, en
aquest cas està fent una lectura similar a la que està fent el PP a Catalunya quan diu
'van votar 2.400.000 persones a la consulta del 9N, per tant la gran majoria no va a
votar i està en contra de la independència –no se senti ofès ni al·ludit (referint-se al
regidor del PP) és una mica l'argument que està utilitzant el PP–. El fet que no tothom
hagi presentat recurs de reposició no és significatiu que tothom vulgui pagar, perquè,
si no ho hem entès malament, els recursos de reposició són contra les contribucions
especials.
I, a més, 18 persones, 18 veïns, mereixen un respecte. Mereixen el respecte adequat
per l'esforç que representa per ells presentar aquests recursos. Tant és que siguin 18
com que sigui una persona. Només per una persona ja valdria la pena fer tot aquest
treball i, a més, segur que tothom mereix el respecte necessari i adequat per poder
defensar els seus drets.”
El Sr. Alcalde pregunta regidor Sr. Jiménez si té alguna altra resposta a punt.
El regidor Sr. Jiménez li respon que depèn de la resposta de l’Alcalde.
El Sr. Alcalde convida a què escoltin el que ha dit a la seva primera intervenció en la
que respectava tots els posicionaments.

El regidor Sr. Jiménez diu que de tots els grups.
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 Camps, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup 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, dels regidors del grup CUP.
PRECS I PREGUNTES
14. PREC DEL GRUP PP SOBRE ELS PROBLEMES DE BRUTÍCIA EN LA ZONA
DEL CARRER BARBETA AMB LA ZONA INDUSTRIAL.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem quin tipus de mesures tenen previst
emprendre a la zona del carrer Barbeta amb la zona industrial, on es troba una zona
habilitada per als gossos i l’escola bressol municipal, donat que ja des de fa temps i
encara en període actual és una zona que es troba plena de brutícia, d’herbes que
impedeixen el pas i amb una manca de papereres on dipositar les defecacions
canines.
Prec: demanen a l'Equip de Govern actual explicar- nos les mesures que posaran en
pràctica per solucionar aquest problema.”
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu que aquest espai no és una zona
habilitada per gossos, és privat i no es pot intervenir, ni posar-hi papereres.
15. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES REPARI EL PAVIMENT QUE ES
TROBA A L’ALÇADA DEL NÚM. 43 DEL CARRER SANT ANTONI MARIA
CLARET.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem a l’actual Equip de Govern
que manifesti quan procedirà a reparar el forat al paviment que es troba a l’alçada del
núm. 43 del carrer Sant Antoni i Maria Claret, que ja va ser notificat per aquest mateix
Grup Municipal fa ja molts mesos, i que no solament no ha estat reparat sinó que, a
més a més, s’ha fet de majors dimensions, fet que afecta a la circulació de vehicles.
Prec: Demanem que des d’aquest Govern es procedeixi a la seva reparació el més
aviat possible.”
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu que el carrer Sant Antoni M. Claret
hi ha més forats, s’hauria de fer una actuació més amplia com al Cotxeria, amb una
subvenció i aquesta inversió està pendent per quan hi hagi pressupost.
16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE SI ELS CAPS DE SETMANA ES DEIXA
EN FUNCIONAMENT LA CALEFACCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL.

El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana si els caps de setmana es deixa oberta la
calefacció a gasoil de l’escola bressol municipal, donat que cada cap de setmana es
pot observar com surt fum de la xemeneia de la mateixa, entenent que en cas
afirmatiu, aquest fet es tradueix en un malbaratament de recursos energètics i una
despesa innecessària.
Pregunta: quines mesures tenen previst prendre en aquest sentit?”
La regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, diu textualment: “Aquesta pregunta la
va fer el grup municipal d'ERC quan estava a l'oposició i em va quedar molt clara la
resposta, que li passo a explicar.
El decret 352/2004, de 27 de juliol, estableix les condicions higienico-sanitàries per a la
prevenció i control de la legionel·losi (malaltia infecciosa causada per bacteris que pot
derivar en una pneumònia; aquest bacteri està associat, entre d'altres, a les
instal·lacions d'aigua calenta amb recirculació). Per aquest motiu l'aigua del circuit s'ha
de mantenir a 70 graus per evitar brots d'aquest bacteri.
Un operari de la brigada tanca la caldera els divendres al migdia i l'obre els dilluns a
primera hora del matí. Periòdicament es deixa engegada els caps de setmana per a
netejar i evitar la propagació del bacteri.”
17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ELS ESTUDIS DE L’ENLLUMENAT,
COST DE POSAR-LOS EN FUNCIONAMENT I DATES PREVISTES.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Sr. Alcalde en la darrera reunió del Consell del Poble va manifestar un programa
d’enllumenament en el qual passarien a encendre’s totes les llums i a posar fanals en
aquells indrets on fossin necessaris, entenent que s’ha fet un estudi exhaustiu de les
mancances que pateix el nostre poble en aquesta matèria.
En conseqüència, el Grup Municipal del Partit Popular tenim al respecte diferents
preguntes.
Preguntes: Quin/s estudis s’han realitzat en aquesta matèria? En cas afirmatiu, ens
poden donar còpia dels mateixos? Quin cost suposarà l’aplicació d’aquest programa?
En quina data començaran a desenvolupar aquesta actuació? Per quin motiu no ha
estat comunicat a aquest Grup Municipal a fi de què el mateix hagués pogut fer
aportacions al respecte?”
El Sr. Alcalde diu que estudis, el principal, és del mes d’octubre, que es va fer per
comprovar els nivells lumínics i de lluminositat. Desprès es va fer la proposta
d’encendre les llumeneres dels quadres que estan per sobre dels nivells mínims, es
faran 2 fases; la còpia de l’informe li facilitarà ara mateix i el cost és de 20.986,83 €,
IVA inclòs, i espera començar aquest mes de desembre i trigaran entre 8 i 10 dies en
canviar les llumeneres afectades. No s’ha comunicat res, qualsevol aportació serà
benvinguda, però té la informació en les Juntes de Govern.
18. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS 15.000 EUROS DE DRETS
D'IMATGE DEL MONUMENT A LA INDEPENDÈNCIA.
El regidor Sr. Jiménez diu que aquesta pregunta queda posposada.

19. PREC DEL GRUP CUP SOBRE LA TANCA QUE ES VA POSAR A
L'ENTRADA DEL C/GENERALITAT COSTAT C/BORRELL.
El regidor Sr. Galceran formula el següent prec:
“Molts veïns d'Arenys de Munt van poder veure que es va col·locar una tanca movible
a l'entrada del carrer Generalitat, costat carrer Borrell, que podia tancar el carrer durant
els moments d'entrada i sortida dels nens de l'escola Sant Martí, fet que considerem
positiu.
Aquesta tanca va estar molt poc temps en ús ja que va ser inhabilitada pel cop d'un
vehicle i posteriorment va ser totalment trencada per un acte vandàlic, fet que posa en
evidència que estava realitzada amb una estructura molt feble.
Volíem afegir que curiosament aquesta setmana s'ha posat una banda per alentir el
pas dels vehicles en aquest mateix punt.
Respecte a aquesta tanca, volem preguntar:
• Quan va ser instal·lada?
• Quantes vegades va ser utilitzada?
• Quin cost va tenir?
• Quan s'instal·larà una de nova?
• I si ara s'ha pensat a fer-la d'una forma que sigui més resistent.”
El Sr. Alcalde diu que és una pregunta múltiple.
A continuació, la regidora delegada de Governació i Mobilitat, la Sra. Carreras, diu
textualment: “La tanca va ser instal·lada el 15 de setembre d’enguany i va quedar
malmesa per un accident de circulació el dia 29 de setembre, per tant a ple rendiment
només s’ha pogut utilitzar 14 dies.
Aquesta tanca va ser una donació de l’AMPA del col·legi Sant Martí dins el marc de
cooperació del camí segur a l’escola. A resultes de la bretolada de la nit de l’1 de
novembre que la va deixar totalment fora de servei ens vam trobar amb el responsable
de la Brigada municipal per tal de mirar si el ferrer de la brigada podia arreglar-la per
fer-la més operativa i més consistent. Després d’escoltar les indicacions de millora de
funcionament que aconsella la Policia Local i esperant que l’asseguradora del vehicle
respongui de la primera topada, el ferrer hi està treballant i així que estigui acabada es
podrà tornar a posar.”
20. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE L'EMBORNAL DE L'INICI DEL
CARRER DE LA RASA I ELS MOTIUS PELS QUALS ES CONTINUA
EMBASSANT L'AIGUA EN AQUEST PUNT.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“Fa poc més d'un mes que es va finalitzar l'obra per ampliar l'embornal de l'inici del
carrer de la Rasa, a tocar de la Riera, i resoldre de forma definitiva un problema
d'inundacions d'habitatges que s'havia generat amb el soterrament de la Riera.
Ara, després de l'episodi de pluges del cap de setmana del 29 i 30 de novembre, veïns
d'Arenys de Munt ens han fet saber que el problema no està resolt i que continua
sense ser una solució definitiva, ja que s'acumula aigua a la confluència d'aquest
carrer amb la Riera.
Atès que el problema no s'ha resolt els preguntem:
• Si en són coneixedors que el problema persisteix.
• Per quins motius es continua embassant l'aigua al carrer de la Rasa i no es
desguassa correctament.
• Que pensen fer per solucionar-ho.

•

Quan ha costat l'obra d'ampliació d'aquest embornal.”

El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que l’obra no només s’ha fet per
solucionar l’embornal sinó que s’han fet més reixes per l’aigua que ve de la plaça; s’ha
finançat amb una subvenció del PUOSC manteniment. Una solució seria aixecar les
reixes, però seria un perill per als vianants; també podrien ser més grans els forats,
però això no està permès en normativa, els embornals tipus bústia han funcionat millor
i sobre el plànol que trau i ensenya als presents explica que el tub central, a mida que
es fan obres als carrers, podrà canalitzar les laterals. En el cas de la Rasa, és fer un
embornal i una recollida de reixes, que inclogui també el carrer Nou i en el futur fer la
recollida aigües amunt. Amb aquesta inversió no es pretenia fer la solució 100%.
21. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE L’ONADA DE ROBATORIS QUE ESTÀ
PATINT ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“Veïns d'Arenys de Munt se'ns han apropat per transmetre'n la seva preocupació per
l'onada de robatoris que està patint el poble, en què, fins i tot, s'han produït robatoris
en habitatges o establiments comercials a plena llum del dia.
Sense voler crear alarmisme, però sent conscients de la inquietud que aquests fets
estan generant entre la població, considerem que és important informar d'aquests fets
en el Ple.
És per això que els preguntem:
• Quants robatoris s'han produït des de l'1 de setembre?
• En quines zones del poble?
• Quants han estat a habitatges i quants a establiments comercials?
• Quines mesures preventives s'estan realitzant per evitar-los?
• I com s'està informant a la població?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment:
“Nomenar a la situació que estem vivint onada de robatoris crec que pot crear alarma
social, veient les dades que donaré i que fins avui no hem comparat ara jo diria,
augment dels robatoris els últims temps ja que l’índex fins a mes d’agost era molt baix.
Si més no, a dia d’avui, portem el mateix número de robatoris amb força que en tot
l’any passat i espero que amb aquests 21 dies que falten per acabar l’any no haguem
de canviar molt l’estadística.
Passo a donar-los les dades que han demanat. Des de l’1 de setembre d’enguany
s’han produït 36 robatoris, 22 dels quals han estat en vivendes de primera residència i
14 en segona residència.
Aquest robatoris van començar a les urbanitzacions on se’n van produir 18, al
augmentar la vigilància en aquestes zones es van desplaçar al nucli urbà on se n’han
produït també 18, 3 dels quals han estat a la zona industrial.
En quan a les mesures preventives tenim una coordinació diària amb el cos de Mossos
d’Esquadra per tal d’optimitzar recursos i no duplicar serveis.
Hi ha hagut un augment de controls a les carreteres .
S’han posat patrulles de paisà pel nucli urbà i s’està fent reforç de les patrulles
uniformades segons la disponibilitat i en diferents torns.
L’ informació a la població s’està donant a través de les ràdios, tant la municipal com la
del poble veí, amb entrevistes a la regidora on es donen pautes i consells de seguretat
segons les informacions que ens donen els cossos policials.
També s’ha fet un escrit al Batec, revista que arriba a molts domicilis del nostre poble
amb aquests consells.

També vull dir que l’any passat es van fer 12 detencions i aquest any n’hem fet fins el
moment 16.
I si hi ha algú escoltant encara el Ple aprofito per recordar que truquin a la Policia si
veuen qualsevol cosa o persona o moviment estrany i no habitual en l’entorn en què es
troben. La població ha de ser els nostres ulls perquè la Policia no pot estar per tot
arreu.”
22. PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-tres hores i trenta-tres minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.

