AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 9/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores i setze minuts del dia vint-i-vuit de juliol de
dos mil setze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els
tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia
Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep
Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari
accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda i comenta que es realitza aquesta sessió de Ple una
setmana després de la visita del president de la Generalitat, indicant que és el segon cop
que un president de la Generalitat visita, en visita oficial, Arenys de Munt, doncs el primer
cop va ser l’any 1995. En el seu discurs, el president va fer un reconeixement d’Arenys de
Munt com la vila on va començar tot. Pel que fa a l’ordre del dia del Ple, comenta que hi ha
hagut uns canvis en l’ordre del dia i per això s’ha demorat més la Junta de Portaveus. Hi ha
dos precs, el 14 i el 19, que el grup Mixt i CIU han modificat el contingut per tal que tingués
el format d’una moció i passaran a la part dispositiva, abans de la part de control, com a punt
7 i com a punt 8. Pel que fa al punt 3, que és la proposta d’aprovació de la modificació de
crèdits núm. 4/16, abans d’aquesta proposta, hi haurà un petit debat, atès que l’oposició ha
demanat la seva retirada, però el Govern és responsable i argumentarà el perquè ha entrat
aquest punt a l’ordre del dia.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 30/06/16.
El Sr. Alcalde demana disculpes als oients i al públic assistent, doncs quan un tema es
tracta en el Ple no cal tornar-ho a tractar, però es dóna el dret a la paraula.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Votarem en contra de l'aprovació d'aquesta acta
perquè no acceptem que se'ns designi com a GRUP MIXT, ni tampoc acceptem que se'ns
designi com a regidors no adscrits ja que no hem marxat ni se'ns ha expulsat de cap
formació política, i no estem d'acord a què aparegui amb aquesta designació a cap acta, ni a
les del Ple ni a qualsevol altra de l'Ajuntament. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions
municipals per la CUP d'Arenys de Munt, els nostres veïns ens van escollir com a
representants de la CUP, som càrrecs electes per la CUP, tal com evidencien les nostres
credencials de regidors, emeses per la Junta Electoral i que ningú ha impugnat mai i és com
hauríem d'aparèixer a totes les actes de l'Ajuntament. És per aquest motiu que votem en
contra de l'aprovació d'aquesta acta.”

_____

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC, CIU, CUP i PP; i dos vots en contra, dels regidors
En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez del grup Mixt, per no
estar d’acord amb aquesta denominació.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ

DE SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA
RESTAURACIÓ D’ARENYS DE MUNT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA.
El regidor delegat de Promoció Económica, Sr. Sánchez, exposa que es porta a aprovació
una proposta de bases reguladores per ajudar al comerç a tenir un aspecte més atractiu, i
agraeix les propostes dels regidors Sra. Sánchez i Sr. Tarrés, que han ajudat a enriquir
aquest text. Informa sobre els imports de les subvencions que es volen aprovar.
Seguidament, llegeix, resumidament, en la part que correspon als acords, la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016, el text definitiu de la qual es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 14 d’abril de 2016.
Atès que l’article 11.2 de l’esmentada Ordenança estableix que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica es vol fomentar projectes/activitats
d’interès econòmic que compleixin amb les finalitats definides en el Pla Estratègic de
Subvencions, finalitats que s’han recollit en el text de les Bases que es porten a aprovació.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Essent la voluntat d’aquest govern que les Bases que es porten a aprovació, en tant que han
cercat el consens amb els diferents grups polítics, tinguin caràcter de permanència en el
temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin en un moment
posterior i amb caràcter anual.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
Vist el que s’estableix en l’article 26 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
2016.
_____

En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de la concessió de subvencions per a la
modernització del comerç i la restauració d’Arenys de Munt en règim de concurrència
competitiva, el text íntegre de les quals és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots
els efectes legals.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores de la concessió de subvencions per a la modernització del comerç i la
restauració d’Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva de conformitat amb allò
que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article
124.2 del ROAS.”
El Sr. Alcalde demana pel torn d’intervencions.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que votaran a favor i agraeixen la
participació per a fer aportacions, i s’ha treballat bé. És un inici i en un futur es veurà si
aquestes subvencions necessitaran un import superior, cosa que consideren que sí. Sortirà
aprovat gairebé a finals d’any i per obres d’aquest any, i essent encertat, es fa una mica
tard, però millor tard que mai.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Donarem tot el nostre
suport a l’aprovació de les bases que puguin facilitar als comerços i a la restauració el poder
desenvolupar-se més i millor en la seva modernització.
Crec que ens hem de felicitar per tenir ja un Pla Estratègic on es recullen una sèrie d’accions
obtingudes d’un treball previ i d’una bona diagnosi.
Considerem que la presencia del petit i mitjà comerç és un element de cohesió social
imprescindible, i per això tota ajuda que se’ls pugui facilitar sempre estarem d’acord.
Aquestes subvencions, tot i ser conscients de ser d’un import petit, segur que serà una
empenta per aquells que ho vulguin aprofitar. Esperem que en el futur es pugui ampliar
aquesta línia i apostar per un comerç i una restauració moderna i decidida. Votarem a favor.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de el Grup majoritari
de persones que ens vam presentar a les eleccions municipals del 2015 sota les sigles de la
CUP, el que manifestem sobre aquest punt és el següent, se’ns proposen aquestes bases
per donar subvencions als comerços d’Arenys de Munt, per a què puguin millorar els seus
establiments.
Trobem que tot el que es faci per ajudar als comerciants a sortir-se’n de la situació
econòmica que estan patint és bo, però aquest 2016 ja anem tard.
Tenint en compte que ens trobem en el mes de juliol i que resten pocs mesos per acabar
l’any, la concessió d’aquestes subvencions no es podran donar fins el 2017.
Els comerciants que demanin aquestes subvencions, podran optar tal i com diuen les bases
reguladores d’un import màxim individual de 1000 €. També segons diuen les bases en el
punt 6 referent a despeses subvencionables, per optar a aquestes subvencions, hauran de
fer una inversió en els seus establiments, com és el canvi de retolació comercial, la millora
de la il·luminació, dels aparadors, la millora de la seguretat i mobilitat en els establiments
entre d’altres.
Per molts comerciants que estan patint molt degut a la crisi i a les obres de la riera, els serà
molt difícil fer aquestes millores ja que aquestes obres seran molt més costoses que no pas
1000 €.
Considerem que encara queda molt per fer dintre del comerç d’Arenys de Munt per
potenciar-lo i ajudar-lo a sortir d’aquesta situació.
Des de la nostra assemblea sempre hem estat al costat dels nostres comerciants, que són
un sector comercial i desenvolupament econòmic fonamental per al nostre poble i que fan
que tinguem un poble viu i actiu.
_____

Per tant, totes les mesures que estiguin encaminades a ajudar-los, nosaltres les recolzarem,
malgrat que creiem que amb aquestes subvencions no solucionaran el problema principal,
que és la precària situació econòmica per culpa de la crisi i de les obres continuades al
poble que han allunyat als seus clients, però sí que pot ser un bon punt de partida per
començar a treballar aquesta recuperació.
Valorem positivament que se’ns donés l’oportunitat de poder-nos reunir govern i oposició,
abans de portar aquesta proposta a Ple.
I el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, exposa que des del PP estaran al costat del
comerç de proximitat i així ho faran sempre i, per tant, votaran a favor.
El regidor Sr. Sánchez dóna les gràcies pel suport i certament no són molts diners els
destinats, però a vegades algunes actuacions tampoc en requereixen gaires i sempre és
millor rebre un suport de l’Ajuntament que treure-ho de la seva butxaca. Es farà difusió entre
els comerciants d’aquesta convocatòria.
El regidor Sr. Campasol vol aprofitar per demanar si les obres del 2016 que es puguin fer
seran per termini curt des de què s’aprovin, però demana saber si les obres que ja s’han
realitzat dins l’exercici 2016 podrien ser subvencionades.
El regidor Sr. Sánchez diu que tota obra que reuneixi les condicions descrites, malgrat es
faci abans de la convocatòria, podrà ser objecte de subvenció. La convocatòria es farà per
Junta de Govern i la justificació es farà durant el 2017, el primer trimestre.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2016.

El Sr. Alcalde diu que aquest punt implica una modificació necessària i que un Govern
responsable l’ha de presentar. En la Junta de Portaveus s’ha sol·licitat poder demanar per
part dels regidors retirar el punt del Ple.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des del grup majoritari de
persones que ens vam presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la CUP
d'Arenys de Munt, fem aquesta argumentació, de retirar aquest punt de l'Ordre del Dia, en
base a l'article 92 del ROF, que diu que qualsevol regidor pot demanar que es retiri un
expedient de l'Ordre del Dia.
I ho fem perquè la documentació que forma part de l'expedient d'aquesta proposta se'ns ha
facilitat avui a dos quarts i 10 de dotze (11:40). I segons l'article 84 del Reial Decret
2568/1986, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
que, segons l'Alcalde, té categoria de Llei, diu que la documentació dels temes inclosos en
el Ple ha d'estar a disposició dels regidors des del mateix dia de la convocatòria i la
convocatòria es va realitzar el dilluns 25 de juliol i avui és dia 28, per tant van gairebé amb
tres dies d'endarreriment.
Podem entendre que al Govern li interessi molt que aquest punt s'aprovi avui però s'està fent
de forma totalment irregular, pel que fa a transparència i informació al Ple i és això que
demanem la retirada d'aquest punt de l'Ordre del Dia.”
El Sr. Alcalde indica que si no hi ha cap altre inconvenient, i malgrat la postura de negativitat
del grup Mixt, és important incloure aquest punt.
El regidor Sr. Jiménez, demana, per al·lusions intervenir. Diu textualment: “Això que diu és
una falta de respecte, sincerament. Perquè nosaltres el que estem fent, quan diu que estem
instal·lats en la negativitat, no estem instal·lats en la negativitat, estem instal·lats, justament,
en la legalitat.
_____

I si quan es convoca un Ple la documentació de l'Ordre del Dia a d'estar a l'abast dels
regidors quan es fa la convocatòria, el fet que ara demanem que es pugui retirar el punt de
l'Ordre del Dia, perquè la documentació no hi era i no l'hem tinguda fins aquest matí i per
tant no l'hem pogut estudiar, doncs no és una qüestió de negativitat, és que l'Ajuntament, i
aquest govern, no ha fet les coses com li tocava fer-les.
És una qüestió de transparència, d'informació i de respecte cap el Ple, el fet de donar la
informació quan toca en el moment de les convocatòries. No és una qüestió de negativitat.
I lamento molt que vostè utilitzi aquestes paraules, quan justament vol amagar les
irregularitats que fa el govern.”
Posada a votació el manteniment d’aquest punt en l’ordre del dia, s’aprova mantenir-lo per
set vots a favor del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents
d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i
Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups ERC, CUP i PSC; i sis vots en contra, dels
regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Ramon Planas i Camps, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez, dels grups CIU, PP i grup Mixt.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa que segurament, d’estar ell a l’oposició,
també hagués mantingut la mateixa postura doncs és cert que no han pogut tenir la
informació prèviament. Però també exposa els motius pels que la documentació no ha pogut
ser entregada a temps: la dificultat de la matèria, no tenir a la Interventora i tenir a la
Interventora accidental només dos dies a la setmana, i si no hagués estat de vacances,
possiblement, com ha fet en altres temes, malgrat potser la documentació completa no
l’hagués tingut tampoc a temps, potser podria haver fet una reunió informativa amb l’oposició
per explicar el contingut de la modificació. Exposa el contingut de la modificació de crèdits:
aprofitar préstecs d’interès zero, furgonetes per la brigada municipal, o altres
inversions/obres per temes de seguretat de l’Ajuntament, temes informàtics o altres obres de
reparació. Així, temes que es volien fer de forma separada amb préstecs independents,
s’aglutina d’aquesta manera. Així el que eren actuacions en equipaments municipals s’han
sumat per fer-ho de forma conjunta per demanar a Diputació de Barcelona. És simplificació
de projectes però això no vol dir que es deixin de fer coses. També estarien incloses les
obres de la pista annexa a l’escola Sant Martí. Dit això, espera que reconsiderin la seva
oposició a mantenir aquest punt a l’ordre del dia i una abstenció no estaria malament.
Seguidament, llegeix, resumidament, en la part que correspon als acords, la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que es fa necessari realitzar una modificació del pressupost municipal a aprovar pel
Ple, per tal de donar cabuda a les necessitats detectades.
Vistes les propostes realitzades per algunes regidories i atès que la modificació proposada
es pot finançar amb la baixa en altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de
crèdit sobrant; i vist que aquesta modificació es considera inajornable per tal de que sigui
operativa l’abans possible, per tal de poder prosseguir amb les actuacions previstes.
Vista la voluntat de procedir a un canvi de destinació del préstec previst a l’Annex
d’inversions de 2015 per import de 175.000 € per destinar-lo al finançament d’inversions
previstes en el pressupost 2016, i canviar les destinacions dels préstecs previstos a l’Annex
d’inversions 2016 per a inversions previstes en el pressupost 2016 i anteriors.
Vista la proposta del Regidor d’Economia de data 20 de juliol i la Memòria d’Alcaldia de la
mateixa data que acompanya i justifica l’expedient, i vist l’Informe 027/2016 emès per la
intervenció municipal. I vist també el que disposen els articles 177 i ss. del TRHL (aprovat
per RD Leg. 2/2004), i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del
Pressupost vigent.

_____

Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 4/16, per un import total de 253.659,79
euros, segons el següent detall:
ALTES DE DESPESA

Aplicació

Projecte

Import

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despesa corrent
VESTUARI BRIGADA (OFICIS)

430 163 22104

659,79

Total

659,79

Despesa de capital
INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA

430 1532 61900

2016 2 INVER 5

40.000,00

INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

121 920 63201

2016 2 INVER 2

96.000,00

MATERIAL INFORMÀTIC INVENTARIABLE

121 920 62600

2016 4 INVER 1

Total

2.500,00
138.500,00

Total suplement de crèdit

139.159,79

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despesa de capital
ADQUISICIÓ VEHICLES

430 163 62400

2016 2 INVER 12

2.000,00

ADQUISICIÓ VEHICLES

430 163 62400

2016 2 INVER 12

34.000,00

MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS TECNIQUES EN EQUIPAMENTS

121 920 62301

2016 2 INVER 11

1.000,00

MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS TECNIQUES EN EQUIPAMENTS

121 920 62301

2016 2 INVER 11

20.500,00

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE EN
EQUIPAMENTS
PRESTEC XARXA AIGUA

121 920 62302

2016 4 INVER 11

2.000,00

430 161 82190

2016 2 FINAN 1

10.000,00

PRESTEC XARXA AIGUA

430 161 82190

2016 2 FINAN 1

40.000,00

SUBVENCIONS MODERNITZACIO TEIXIT COMERCIAL

230 430 77000

5.000,00

Total

114.500,00

Total crèdit extraordinari

114.500,00

Total altes

253.659,79

FONT DE FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Despesa corrent
COMPLEMENT ESPECÍFIC -GENERAL-

120 920 12101

-659,79

SERVEIS INFORMATICS DE SUPORT

121 920 22703

-4.500,00

SUBVENCIONS CONCURRENCIA PER MODERNITZACIO TEIXIT
COMERCIAL
Total

230 430 47901

-5.000,00
-10.159,79

Despesa de capital
INVERSIÓ REFORMA PISTA SANT MARTÍ

820 323 63201

-38.000,00

INVERSIÓ VIA PÚBLICA DE CTR. TORRENTBÓ-SOBIRANS

430 1532 60900

-40.000,00

INVERSIONS EN EQUIPAMENT ESCOLA SANT MARTÍ

820 323 63200

-30.000,00

INVERSIONS EN XARXA D'AIGUA

430 161 61902

LEASING DE FURGONETA PER LA BRIGADA

430 163 64800

2016 4 INVER 5

-3.000,00

LEASING DE FURGONETA PER LA BRIGADA

430 163 64800

2016 4 INVER 5

-1.000,00

OBRA D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA,RBLA.SANT
MARTI
OBRA D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA,RBLA.SANT
MARTI
OBRA REHABILITACIÓ ESPLAI DE JUBILATS, 2ª FASE

210 1532 60901

2015 2 INVER 6

-12.000,00

Total
Total baixes

_____

-50.000,00

210 1532 60901

-54.500,00

631 933 63200

-15.000,00
-243.500,00
-253.659,79

Segon.- Canviar la destinació del préstec previst a l’Annex d’inversions de 2015 per import
de 175.000 €, pendent de formalitzar, i destinar-lo al finançament d’inversions previstes en el
pressupost 2016, i canviar les destinacions dels préstecs previstos a l’Annex d’inversions
2016 per a inversions previstes en el pressupost 2016 i anteriors, segons el següent detall i
resultant el finançament de dites inversions segons consta a l’annex d’aquest acord:
DESCRIPCIO PROJECTE

CODI PROJECTE

INGRÉS

NIF AGENT
IMPORT
FINANÇADOR

Altes
URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA RAMBLA
DE SANT MARTI
PRESTEC XARXA AIGUA

2015 2 INVER 6

720 91300

A08000143

163.000,00

2016 2 FINAN 1

720 91300

A08000143

40.000,00

MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS TECNIQUES EN
EQUIPAMENTS
INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA

2016 2 INVER 11

720 91100

P0800000B

20.500,00

2016 2 INVER 5

720 91100

P0800000B

50.000,00

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

2016 2 INVER 2

720 91100

P0800000B

106.000,00

INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

2016 2 INVER 1

720 91100

P0800000B

19.000,00

ADQUISICIÓ VEHICLES

2016 2 INVER 12

720 91100

P0800000B

34.000,00

Total altes

432.500,00

Baixes
INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

2016 2 INVER 1

720 91300

A08000143

-10.000,00

INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

2016 2 INVER 2

720 91300

A08000143

-10.000,00

INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA

2016 2 INVER 5

720 91300

A08000143

-10.000,00

OBRA REHABILITACIÓ ESPLAI DE JUBILATS 2A
FASE
INVERSIÓ REFORMA PISTA SANT MARTÍ

2016 2 INVER 10

720 91300

A08000143

-15.000,00

2016 2 INVER 7

720 91300

A08000143

-38.000,00

INVERSIÓ EN EQUIPAMENT D'ENSENYAMENT
ESCOLA SANT MARTÍ
INVERSIONS EN XARXA AIGUA

2016 2 INVER 9

720 91300

A08000143

-30.000,00

2016 2 INVER 6

720 91300

A08000143

-50.000,00

INVERSIÓ VIA PÚBLICA DE CRTA TORRENTBO
SOBIRANS
OBRA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA
RBLA SANT MARTÍ
URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA RAMBLA
DE SANT MARTI
Total baixes

2016 2 INVER 8

720 91300

A08000143

-40.000,00

2016 2 INVER 4

720 91100

P0800000B

-54.500,00

2015 2 INVER 6

720 91100

P0800000B

-175.000,00
-432.500,00

Tercer.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL
de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Agraeixo al regidor
d'Economia que entengui la nostra posició en aquest punt i també li agraeixo tota l'explicació
i ho faig coherentment amb el que penso.
De totes formes, també vull dir que quan hem parlat aquest matí per l'altra moció jo ja li he
avançat quin seria el sentit del nostre vot, perquè no li agafés per sorpresa. Ell m'ha dit: 'ho
entenc i mentre no hi hagi acritud en la intervenció, doncs les formes són importants'. A mi
m'ha semblat que no hi ha hagut acritud, cap mena d'acritud, a l'hora de demanar que
aquest punt es retirés de l'Ordre del Dia. De la mateixa manera que m'agradaria no tenir
acritud en l'explicació que ara faré del nostre vot.
Em sap greu, perquè nosaltres ja havíem decidit que el nostre vot seria en contra i ho
havíem decidit abans de rebre la informació, perquè sense la informació et planteges que
votarem. És veritat que alguna vegada hem parlat, però necessites la informació, informes,
tot l'expedient, per poder saber com es va desenvolupant.
I, a més a més, aquí també haig de dir que nosaltres trencarem una mica la nostra
coherència del vot que tenim en el tema vinculat a Pressupostos o en el tema de
modificacions de crèdit, que sempre el vinculem al Pressupost i com que ens vam abstenir
_____

en el Pressupost darrer, en aquest punt ens hauria agradat abstenir-nos. Però, pel fet aquest
que no haguem tingut la documentació en el temps adequat, votarem en contra.
Tot i així, de la mateixa manera que aquest matí quan hem parlat li he anticipat que votaríem
en contra, ara quan ha entrat al Ple també li he anticipat que demanaríem que es votés
l'exclusió d'aquest punt de l'Ordre del Dia.
Per tant, em sembla que hem estat honestos, que hem estat sincers, no hi ha hagut cap
negativitat en el que hem demanat i li agraeixo que vostè ho entengui i que entengui la
nostra posició.
Votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu resumidament: “El Grup Municipal del Partit
Popular tenim molt clar el nostre posicionament de buscar sempre el consens i la major
imparcialitat a l'hora de decidir el nostre vot. Com ja vàrem argumentar en el passat no
estem d'acord com es plantejaven els pressupostos que vam votar en contra, no obstant
entenem i sabem els arguments per part de l'Equip de Govern i la intenció de destinar a
petites millores. Posem en una balança tot el que es planteja i per aquest motiu ens
abstindrem.”
El regidor Sr. Tarres, en nom del grup CIU, diu que troben una falta de respecte que se’ls
enviï la documentació el mateix dia del Ple, doncs tots tenen feina a més de ser regidors.
Malgrat tot, accepten els aclariments del regidor Sr. Sánchez, però demanen al Govern que
prengui mesures al respecte. Volien votar en contra, però potser s’ho repensen. Han tingut
poc temps per treballar la proposta, i els preocupava que no es fessin les inversions de la
pista, però ara ja han vist que es mantenen, encara que els hagués agradat que es fes
abans. És lògic que si l’obra de la riera no s’executa aquest any, doncs s’ha de sotmetre al
referèndum, els diners es puguin destinar a una altra cosa. Per tot això, votaran a favor.
El regidor Sr. Sánchez agraeix la comprensió dels altres regidors, i agraeix a Convergència
el canvi de parer en el vot. Les properes propostes en temes d’economia no es tramitaran
tan ràpid i es farà amb temps.
El regidor Sr. Planas diu que ha demanat respecte i en aquest cas ha nomenat al Sr.
Jiménez com a Grup Mixt i que sap que no els agrada i els demana disculpes.
El regidor Sr. Jiménez, pel que fa a l’explicació del regidor Sr. Sánchez, diu textualment:
“Fins ara amb el regidor Sànchez hem tingut molt bona relació, hem tingut reunions i hem
pogut treballar. Ara no hem pogut mirar la modificació de crèdit, per això votàvem en contra,
però hem acordat en el nostre grup que canviarem el nostre vot i ens abstindrem, per
continuar amb aquesta bona relació.”
El Sr. Alcalde agraeix l’esforç fet per part del Regidor d’Economia i el seu poder de canviar
el sentit dels vots. Aprofita per comentar que ha sortit publicada la convocatòria per cobrir la
plaça d’interventor/a a Arenys de Munt.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, dels grups
ERC, CIU, CUP i PSC; tres abstencions, dels regidors, En Ramon Planas i Camps, En
Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups PP i grup
Mixt.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A GUSAM SA DEL SERVEI DE
FORMACIÓ MUNICIPAL.

_____

La regidora delegada d’Ensenyament i de Cultura, Sra. Vila, diu textualment: “El 20 de febrer
de 1992 va començar a caminar oficialment l'Aula Cultural. Enric Camón, regidor de cultura
d'aleshores, va impulsar les primeres classes de música i d'història de l'art. Van seguir
pintura i dibuix, català, anglès, alfabetització, graduat escolar.
I fins avui, l'Aula ha caminat durant aquests gairebé 25 anys omplint de coneixement tants i
tants arenyencs que hi han passat.
Aquest Govern creu fermament que la formació continuada al llarg de la vida és primordial
per fer avançar les persones, per tal que puguin desenvolupar les seves capacitats,
enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències professionals.
Aquesta voluntat de servei a les persones és la que ha regit aquest govern a l’hora d’apostar
per tenir una Aula de Formació amb les millors condicions tant per l’alumnat com per al
professorat.
No ha estat fàcil arribar fins aquí i avui en aquest Ple, voldria retre homenatge a totes les
persones que durant tants anys han passat per l'Aula donant-li vida, també un homenatge
sincer a tots els professors que han donat classes durant tots aquests anys; sense la seva
dedicació i esforç no hagués estat possible; han format, acompanyat i assessorat
personalment l’alumnat, fent un treball enorme d’integració social i acompanyament
acadèmic a moltes persones quan ho han necessitat.
Han estat anys de reivindicació professional, massa vegades silenciada i ignorada. Molts
regidors i regidores d'ensenyament i cultura hem tingut responsabilitats durant aquests anys,
i tots hi hem deixat una part de nosaltres en la consecució d'una aula digna i sobretot útil a
les persones.
Nosaltres hem construït sobre els fonaments posats pels nostres predecessors, malgrat el
context social i econòmic no sigui el mateix que anys enrere i avui finalment portem a Ple
l'encomana a GUSAM del servei de l'Aula Cultural. GUSAM té experiència de gestió
educativa a l’Escola Bressol La Petjada. La gestió impecable que en fa, ens anima a fer-li
aquest encàrrec i creiem que el farà molt bé.
Sens dubte avui consolidarem una fita llargament esperada i treballada per molts de
nosaltres. Aquesta encomana permetrà la contractació del professorat de l'Aula i al mateix
temps la dotarà d'una estructura que permetrà organitzar l'Aula com a centre educatiu. Un
equip directiu juntament amb el claustre de professors tindrà la feina de dissenyar i
consolidar el centre, per fer-lo més competent i engrandir-lo. Una tasca interna que cal fer,
que no es veurà però que és molt necessària per al futur del centre.
L'Equip de Govern i jo mateixa estem molt contents; portem tres anys treballant, amb no
poques dificultats, per arribar fins aquí. Moltes hores parlant amb el professorat, incerteses,
dubtes, càlculs, entrebancs, però hem arribat tossudament aquí i avui.
Passo la paraula a la regidora de municipalitzacions Maria Ballester. Ella ha estat qui ha
treballat l'encomana amb GUSAM i que s'hi ha implicat des del minut zero.
Moltes gràcies.”
La regidora delegada de Municipalitzacions, Sra. Ballester, diu resumidament: “Gràcies
Tònia, gràcies Sr. Alcalde. Bona nit a tothom.
La regidoria de municipalitzacions té la responsabilitat de disposar la millor de les maneres
de gestionar un servei públic que té totes les virtuts que la regidora d’Ensenyament ha
explicat. I vist l’encàrrec que va començar a configurar-se al 2011 i com han evolucionat les
circumstàncies fins al dia d’avui, no ens cap cap dubte que la gestió mitjançant la societat
municipal GUSAM és la millor de les opcions.
La gestió que es presenta parteix de dos criteris:
Un criteri: Tenir en compte la voluntat del projecte aprovat al 2011 i aprofitar en la mesura
del possible tot el que en el seu moment es va treballar. I, per tant, en aquesta línia, el que
s’ha fet és actualitzar una treball que va començar aleshores amb al implicació de moltes
persones des de diferents àrees: tècnics, regidories, professors...
L’altre criteri és el de garantir l’objectiu del projecte, que és el de conferir-li unitat a aquest
centre. Tindrà estructura pròpia, de manera que allibera al personal de l’ajuntament que ara
s’hi estan dedicant, com serveis personals, oficina d’atenció al vilatà o intervenció i que no
tenen dedicació exclusiva al centre. L’objectiu de crear un centre que tingui una unitat en sí
mateix queda diluït pel fet que aquestes persones en aquests moments es dediquen a altres
_____

serveis. Així, al mateix temps, permetem que l’ajuntament incrementi dedicació a aquests
altres serveis, alliberant de responsabilitats a l’àrea de serveis personals.
El nou Centre de Formació d’Adults es configura com un centre amb estructura pròpia, de
manera que allibera les tasques del personal dedicat de l’Àrea de Serveis Personals, OAV i
Intervenció, que no tenen dedicació exclusiva a aquest servei; permeten així que
l’Ajuntament pugui incrementar la seva dedicació a altres serveis propis que també
gestionen aquestes àrees.
GUSAM és l’ens gestor de l’Ajuntament que duu a terme amb èxit, entre d’altres, el servei de
l’Escola Bressol Municipal, de manera que queda justificada la seva eficiència en la gestió
de serveis educatius amb característiques assimilables, tal com demostra la proposta per al
personal docent que es presenta.
La proposta té en compte les condicions necessàries de contractació del personal, als
professors se’ls reconeixerà les hores de docència i no docència i hi haurà un equip directiu
amb un claustre de professors que tiraran endavant segons el projecte que el propi equip
hagi elaborat.
Pel fet que el centre tingui una estructura pròpia i una gestió independent i dedicada, és
previsible un recorregut i evolució més proactius que obrin possibilitats de cercar nous ajuts,
promocions i estratègies per captar alumnat, fórmules per compartir solucions amb altres
Centres, etc...
Per tant, una de les reivindicacions més important: es podrà contractar amb les condicions
necessàries al personal docent, tindrà un equip directiu i un claustres.
El fet de que ja ho portava l’ajuntament vol dir que ja era municipal, no l’estem
municipalitzant. Ja ho portava l’ajuntament, ja era municipal. Estava a remolc de
circumstàncies, derivades d’unes lleis que no permetien dignificar.”
Seguidament, la regidora Sra. Ballester llegeix, resumidament, en la part que correspon als
acords, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de data 14/04/11 va acordar la creació del Servei Municipal de Formació.
Vist que en data 10/03/2015 la Generalitat de Catalunya va aprovar l’autorització del Centre
de Formació d’Adults d’Arenys de Munt, amb número de codi 08074860.
Vista la proposta de l’àrea de Serveis Personals formulada en data 17/05/2016.
Havent-se proposat per part de l’Alcaldia que el Servei de Formació d’Adults sigui gestionat
a través de l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA.
Essent l’encàrrec de gestió de serveis una de les formes previstes legalment, segons la
normativa de l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i l’art. 15 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Considerant que s’ha justificat a l’expedient que aquesta forma de gestió és la més
econòmica i eficaç.
Vist que l’empresa municipal GUSAM SA té, dins el seu objecte estatutari, segons l’article 2
n): “La gestió, explotació i administració de qualsevol servei municipal, ja sigui de prestació
obligatòria o voluntària per part de l’Ajuntament”.
Vist que l’encàrrec s’ha de definir a través d’un conveni o contracte-programa.
Vistos els informes emesos al respecte per la Secretaria i per la Intervenció municipals en
data 8 i 14 de juliol, respectivament.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:

_____

Primer.- Encarregar a l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA, a partir del
moment que aquest acord adquireixi fermesa, la gestió del Servei Municipal de Formació en
les condicions que figuren en el contracte programa i els seus annexos que integren
l’expedient i formen part d’aquest acord a tots els efectes. Aquest encàrrec tindrà una
durada indefinida segons la proposta, a partir de l’1 de setembre de 2016. L’inici de la gestió
quedarà condicionada a què aquest expedient esdevingui definitiu.
Segon.- Autoritzar i comprometre una despesa de 35.957,73 euros per al primer
quadrimestre del curs 2016-2017, que actualment es troben a les aplicacions 820 326 22606
i 820 326 22605 del pressupost vigent.
Tercer.- Autoritzar i comprometre una despesa de 107.873,19 euros per a l’any 2017
imputables amb càrrec a futura aplicació de capítol 4 del pressupost.
Quart.- Donar publicitat del present acord al BOPB, al DOGC i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament en compliment del que determina l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Cinquè.- Facultar el senyor alcalde per a la comprovació dels documents necessaris per a
l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del contracte programa.”
El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des del grup majoritari de
persones que ens vam presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la CUP
d'Arenys de Munt veiem que en aquesta proposta es tracta de resoldre una problemàtica
que fa anys que arrosseguem sobre l'Aula Cultural i la gestió del servei de l'Aula Cultural
amb la vinculació dels seus professors amb l'Ajuntament.
L'Aula Cultural farà aquest any el seu vint-i-cinquè aniversari, com abans s'ha dit.
El seu inici va ser una molt bona iniciativa per part de l'Enrique Camón i durant tot aquest
temps ha donat un bon servei a tots els arenyencs i arenyenques que necessitaven, o
volien, fer estudis alternatius i complementaris als oficials.
I en moltes ocasions, per no dir en la majoria d'ocasions, aquest bon servei, de facilitar
estudis alternatius i complementaris al nostre poble, ha recaigut en l'esforç del professorat. I
aquest professorat ja fa anys que reclamava la regularització de la seva situació contractual
o laboral.
És en aquest sentit que sent regidora d'Ensenyament la Golly Rectoret es van iniciar les
comissions per crear el servei de formació d'adults al nostre poble. Unes comissions en les
quals vam participar des de la CUP des del primer moment, cap allà el 2009. I no va ser
fàcil, perquè la comissió es va haver de prorrogar dues vegades.
Però al final d'aquestes comissions vam culminar amb la creació del projecte, la memòria i el
reglament del servei.
Posteriorment, quan la CUP vam estar al govern, vam continuar impulsant noves comissions
per dur a la pràctica aquest servei, amb la regidora Jèssica Flores, i es va començar a
afiançar la idea de poder-lo gestionar des de GUSAM, tot i que aquesta idea ja la teníem des
d'un inici quan vam començar a treballar en la creació del servei, sent jo mateix el regidor
que participava en les reunions, i, em sembla recordar que coincidíem amb la regidora Golly
Rectoret en aquest punt, gràcies a això ja es va contemplar la possibilitat que el servei es
pogués gestionar de forma directa a través de l'empresa municipal.
Però, malauradament, per culpa de la moció de censura, la concreció d'aquesta gestió a
través de GUSAM no es va poder tancar.
Per tant, allò que es diu que hi ha regidors que dediquen el seu temps a fer avançar el
poble, en aquest projecte hi ha hagut uns quants i se'ls hi ha d'agrair a tots els que han
participat, tant si són d'un color polític com si són d'un altre, tant si a algú li cauen bé com si
a algú altre no li cauen tant bé.

_____

Ara se li fa l'encàrrec de gestió a GUSAM i es tanca el cercle que va començar cap al 2009 i
que nosaltres vam continuar. I ens alegrem. Ho trobem positiu. Ho trobem positiu per
l'encàrrec de gestió i ho trobem positiu perquè es faci a través de GUSAM.
També trobem positiu que l'encàrrec de gestió tingui durada indefinida, tal com diu la
proposta que avui es porta a Ple.
També trobem positiu que es faci amb l'aval del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, pel que representa de rigor pedagògic en el servei i d'exigència
institucional en el compliment de les normes establertes i uniformitzadores de l'ensenyament
reglat. Per tant, felicitats per la feina feta.
Trobem positiu que s'avanci per resoldre la problemàtica dels professors i que ara puguin
regularitzar la seva situació laboral, d'una forma o altra.
Però també hi ha coses que no trobem positives, com per exemple que la part de música
hagi quedat exclosa del Centre de Formació d'Adults, quan en un principi, en la creació del
servei, estava prevista la seva inclusió. Esperem que d'aquí poc temps quedi resolta aquesta
anomalia i que la formació musical s'integri al Centre de Formació.
Segur que iniciar un projecte és dificultós i no pensem que hagi quedat exclosa per les
exigències, administratives i de titulació, que imposa el Departament d'Ensenyament per
poder impartir les classes de música. Hi ha molts alumnes estudiants de música que de ben
segur volen obtenir títols reconeguts per Ensenyament, perquè, potser, allò que comença
sent un passatemps acaba amb una gran dedicació i una bona projecció professional.
Tampoc ens ha agradat que la formació artística, en la vessant de pintura, també hagi
quedat exclosa del Centre de Formació. Esperem que amb el temps tot això es resolgui i
que passi a formar part d'aquest Centre de Formació.
El que menys ens ha agradat és l'informe d'Intervenció. Tot i que hem de dir que agraïm les
reunions que hem tingut, impulsades per la regidora Tònia Vila, i la transparència amb que
se'ns ha donat tota la informació. Fins i tot que existia aquest informe amb aquests
problemes.
La Interventora evidencia que se li ha aportat escassa documentació per poder fer el seu
informe. Diu que la documentació aportada ni tan sols integra un expedient administratiu.
Diu que, per desenvolupar correctament la seva funció, ha de tenir accés a tota la
documentació que integra l'expedient. Diu que aquesta documentació incomplerta se li va fer
arribar amb menys de 10 dies d'antelació a la convocatòria de la Comissió Informativa, anant
en contra de la normativa. Diu que a l'expedient hauria hagut de constar la memòria
justificativa per acreditar la sostenibilitat i l'eficiència de l'adjudicació del servei, amb la seva
rendibilitat econòmica i de recuperació de la inversió i que també diu hauria hagut de constar
la memòria justificativa de l'assessorament rebut.
Diu que a cap d'aquests requisits legals se li ha donat compliment.
També ens diu que per l'exercici 2016, per arrancar el Centre de Formació, es necessita una
dotació econòmica de 35.957,73 euros, però que a data d'avui no hi ha consignació
pressupostaria per fer front a aquesta despesa i que l'acord que avui es pugui prendre en el
Ple és nul ja que no té crèdit autoritzat, que segur que en una modificació de crèdit se li pot
acabar donant, però, ara com ara, diu que no el té. I això condiciona l'acord que avui es
pugui prendre.
El que trobem més determinant és la valoració que es fa respecte a la contractació dels
professors. Diu que en l'expedient no es fa cap referència al tipus de contractació que es
pretén dur a terme. Fa tota una sèrie de consideracions respecte a la contractació temporal i
les seves limitacions per la LRSAL i per la Llei d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera. I finalment, acaba concloent que, segons el seu criteri, s'haurien de tramitar
contractacions indefinides per quan es tracta d'un servei estable en el temps i diu que no
consta a l'expedient que s'hagi avaluat el compliment dels requisits i limitacions que
permeten la contractació indefinida.
Finalment fa un informe negatiu amb reparament de legalitat i, com que l'informe de
Secretaria en molts aspectes es vincula al que digui l'informe d'Intervenció, hem de
concloure que l'informe de secretaria també és negatiu.
I ens sap molt de greu que hi hagi aquest informe i que hi hagi tantes coses que han quedat
mal resoltes, perquè la proposta d'encàrrec de gestió a GUSAM s'està treballant, com a
mínim, des del 27 de juliol de l'any passat.
_____

S'ha tingut tot un any per tancar tots aquests temes i deixar un expedient perfecte que
hagués pogut ser la satisfacció de tots els que durant tant de temps hem estat treballant en
aquest projecte.
I ara amb aquest informe, i amb aquests greus interrogants, no podem votar a favor, tot i que
ens hauria agradat molt. Especialment pel tema de la contractació dels professors. Que és
com va començar tot: per regularitzar aquesta situació.
Segons se'ns ha dit la contractació seria temporal durant tres anys, com a màxim, però
segons l'informe d'Intervenció hauria de ser indefinida i aquest tema és cabdal.
Si només hi hagués hagut l'incompliment de l'LRSAL i de la Llei d'Estabilitat Pressupostaria
nosaltres ens ho hauríem saltat i hauríem votat a favor. Però és que hi ha moltes coses que
queden no resoltes, especialment el tema de la contractació laboral.
Malgrat tot, volem fer uns agraïments per la feina feta, que va començar fa molt de temps i
que ara es tanca, a la regidora Golly Rectoret, a la regidora Jèssica Flores, a la regidora
Tònia Vila, a tots els regidors i regidores que han intervingut en les diferents comissions per
arribar a on som avui i als professors de l'Aula Cultural que també han estat treballant i
aportant els seus coneixements per desencallar tota aquesta complicada problemàtica.
Un any és molt de temps i pensem que tots aquests incompliments s'haurien hagut de
resoldre. Ara l'informe d'Intervenció diu que és formula reparament de la legalitat, això vol dir
que allò que no s'ajusta a la legalitat de forma prèvia a la presentació d'aquest expedient
s'hauria d'ajustar per poder continuar avançant correctament perquè Arenys de Munt tingui
un Centre de Formació d'Adults.
Però, insistim, ens preocupa la contractació laboral dels professors i la seva regularització,
que és pel que es va començar tota la creació d'aquest servei.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu resumidament: “El Grup Municipal del Partit
Popular vol en primer lloc agrair la reunió que vàrem tenir amb la regidora per explicar el que
es vol dur a terme en aquest punt, que és regularitzar la situació que pateix l'actual servei de
formació municipal. Estem totalment d'acord amb la intenció però no en la forma en què
s'està duent a terme aquest procés tenint en compte el contingut de l'informe d'Intervenció
en el que ens deixa constància dels dubtes de legalitat de la proposta en quan a la forma i
l'escassa documentació que obra a l'expedient administratiu d'aquest assumpte.
Per tot allò exposat anteriorment, el nostre vot serà desfavorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Avui, més que mai, crec
que val la pena començar i sobretot recordar la figura de la persona gràcies a la qual avui
ens trobem davant d’aquest projecte, la persona que va fer possible, que va iniciar i va posar
a caminar l’Aula Cultural d’Arenys de Munt. El nostre estimat Enric Camón, regidor de
Cultura ara fa més de 20 anys.
La seva actitud davant la vida va estar una vertadera tesis, de predicar amb l’exemple i una
lliçó diària per tots els que el vàrem conèixer i tractar.
El seu treball en el consistori, sense parlar gaire i fent molt, amb mitjans força precaris, ha
deixat una empenta de la que encara en gaudim, fent d’Arenys de Munt un poble de
referència de cultura a la comarca.
La iniciativa la va començar cap a l’any 1992, quan Arenys de Munt tenia a tot estirar uns
5.000 habitants, aleshores l’Enric Camón, considerat gairebé com un visionari va confiar
decididament en la formació d’adults i va iniciar i impulsar l’Aula Cultural de la qual gaudim i
que tantes satisfaccions ens dóna.
Avui, als que ens toca governar, fem un pas més endavant, i mirem d’arribar a objectius que
probablement ja s’haurien d’haver plantejat abans. Com per exemple, tenir l’homologació
com a Escola de Formació d’Adults i regularitzar la situació laboral del professorat.
Tenim la memòria, el Reglament, el projecte i el contracte programa per tal de fer
l’encomana a l’empresa municipal GUSAM. Sabem que tot plegat no està exempt d’esforços
i fites per aconseguir però pensem que val la pena apostar i anar solventant allò que en
aquests moments se’ns presenta com a nou.
Pel que fa particularment als costos econòmics, les condicions necessàries per a ser centre
autoritzat eleven el nombre d’hores de docència, determinen els càrrecs directius que s’han
de disposar i també la ratio d’hores fora de l’aula, qüestions que entenem s’han d’assumir de
_____

forma paulatina, així com les tasques que es deriven de la persona que faci les funcions de
la direcció del centre.
Tot això comporta uns canvis en la dinàmica del funcionament com un òrgan amb estructura
pròpia ja que ser centre homologat comporta complir amb unes condicions que ens demana
la Generalitat.
En quant als càlculs de costos no suposen increment respecte al supòsit que el centre
continués sent gestionat per l’ajuntament.
Entenem i tenim en compte dues coses que considerem importants:
Primera: que és assumible la derivació de la gestió a l’empresa pública GUSAM i
Segona: que sobretot regularitzem la situació laboral del professorat millorant les seves
condicions, ja que com tots sabem es troben en una situació completament anòmala des de
fa anys.
Per tant, tenint en compte aquestes dues consideracions, nosaltres votarem a favor.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde.
Estem d’acord, tal i com es menciona a l’informe emès per l’Àrea de Serveis Personals, que
es tracta de corregir una situació anòmala que es ve repetint des de fa anys. Tanmateix, no
entenem les preses per dur-ho en aquest ple, quan ahir encara rebíem documentació al
respecte i la mateixa interventora accidental fa palès que no té tota la informació desitjada
per emetre l’informe. És per això, que en aquest punt també demanem que es deixi sobre la
taula. Encara més, si es deixa sobre la taula, ens comprometem a treballar amb l’equip de
govern, tal i com hem fet sempre que ens ho han demanat, per tal de buscar la millor solució
per totes les parts, dins de la legalitat, i treballar per aconseguir, com a mínim, un informe
més favorable d’Intervenció.
En cas contrari, com ja se’ns ha avançat, farem les següents valoracions.
L’Aula Cultural és un servei municipal que porta realitzant-se a Arenys de Munt, des de fa
més de 25 anys. Actualment, la gestió es realitza de forma directa per l’Ajuntament, que
organitza els cursos, cobra les quotes i contracta administrativament els professionals
docents. Segons l’informe emès per l’Àrea de Serveis Personals. Quan diu contracta
administrativament, entenem que vol dir que hi ha una relació mercantil i no laboral, entre
l’Ajuntament i els formadors. Ja que la despesa està imputada en el capítol II del pressupost
de despeses de l’Ajuntament, i no en el capítol I com hauria de ser, en el cas d’una
contractació laboral.
El mateix informe, parla d’una nota tècnica emesa per la firma Gabinet Tècnic d’Auditoria i
Consultoria, que no ens consta que se’ns hagi facilitat. Que segons, l’informe d’intervenció
va sol·licitar la GUSAM fa més d’un any i es remet a intervenció amb menys de 10 dies
d’antelació a la comissió informativa, i encara de forma incompleta. Entre altres coses,
sembla ser que aquesta nota tècnica diu que “amb la contractació del professorat es pretén
corregir una situació anòmala que es ve repetint des de fa anys”. Quan parla de
“contractació de professorat” a què es refereix? Es contractarà al professorat existent? Es
convocaran ofertes públiques de treball de lliure concurrència? La regidora de Cultura diu
que sí, que es contractaran els formadors actuals amb contracte temporal i es farà una
oferta pública de lliure concurrència d’aquí a tres anys. Per què es realitza el procés de lliure
concurrència d’aquí tres anys i no ara? Es regularitzarà la situació laboral d’aquests
formadors de forma retroactiva?
En tot cas, a l’espera de la resposta, hi hauria un increment de personal i incompliria amb
LRSAL, tal i com fa esment també l’informe d’Intervenció. On diu que “en l’any 2016 les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
global superior a l’1% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015 en termes
d’homogeneïtat”. Aquest requisit l’han de complir tants els ajuntaments com les societats
mercantils municipals, en el nostre cas la GUSAM.
El mateix informe d’Intervenció diu que “no consta a l’expedient cap referència al tipus de
contractació que es pretén dur a terme” i afegeix “s’haurien de tramitar contractacions
indefinides per quant es tracta de la gestió d’un servei estable en el temps”. És per això que
preguntem, quin tipus de contractació es té previst realitzar?
Per altra banda, la mateixa LRSAL defineix que només es podrà realitzar el servei a través
d’una societat mercantil municipal en els casos que s’acrediti tenir en compte els criteris de
rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió. Textualment l’informe d’Intervenció diu
_____

que “no consta a l’expedient el compliment de cap d’aquests requisits legals”. Encara més,
l’esmena de l’annex V, que curiosament vam rebre ahir perquè hi havia uns errors numèrics,
on hauria d’argumentar la viabilitat econòmica, conclou textualment que “la forma de gestió
proposada no suposa increment respecte del supòsit que el centre seguís essent gestionat
per l’ajuntament”.
Si mirem el pressupost comparatiu entra la gestió directa a través de l’Ajuntament o a través
de la GUSAM. En el primer annex V era més eficient l’Ajuntament i en l’esmena és més
eficient la GUSAM. En qualsevol cas, estem parlant de diferències d’uns 1.000€ i hem de
recordar que els pressupostos són estimatius. Per tant, qualsevol petita variació pot fer
canviar quina de les dos opcions és econòmicament més viable. Però en cap cas, acredita
que resulti més sostenible i eficient gestionar aquest servei municipal a través de la GUSAM,
enlloc de gestionar-lo directament l’Ajuntament com fins ara.
Finalment, l’informe d’Intervenció acaba avisant que no hi ha la dotació pressupostària de
35.957,73€ que figura en l’annex V per fer front aquesta despesa i recorda l’article 173.5 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on diu que són nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius pels que s’adquireixen compromisos de despesa per
quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats a l’estat de despesa i sense perjudici de
les responsabilitats a les que hi pugui haver lloc. I acaba dient textualment que “s’informa
desfavorablement i es formula reparament de legalitat”. La qual cosa deixa ben evidenciat
que la forma d’actuar de l’equip de govern està fora de la legalitat.
Tot i així, la proposta de l’equip de govern és fer un encàrrec a la GUSAM del servei de
formació municipal. Tot i no tractar-se d’un servei considerat essencial segons LRSAL,
creiem important que existeixi aquest servei al municipi. Ara bé, la nostra proposta no seria
municipalitzar la gestió, sinó gestionar aquest servei municipal tal i com es fa amb l’Aula de
Música, o com es va fer en el seu dia, amb la Ràdio d’Arenys de Munt. O sigui, que l’Aula
Cultural es constitueixi en una associació privada i es gestioni ella mateixa, a través d’un
contracte del servei públic amb l’Ajuntament. Amb això aconseguiríem que fos un procés
obert i transparent i no faríem competència deslleial al sector privat, ja que la GUSAM té
bonificacions fiscals pel fet de ser empresa municipal.
Per altra banda, amb això aconseguirem no tenir problemes d’incompliment amb LRSAL, ja
que no hi hauria incorporació de nou personal. Ni per part de la GUSAM, ni per part de
l’Ajuntament. Voldríem saber si s’ha tingut en compte aquesta opció, i en cas afirmatiu,
perquè s’ha desestimat.
Resumint, trobem molts punts foscos en la proposta d’encàrrec de gestió del servei que
se’ns presenta avui. Creiem que un govern que fins hi tot té una regidoria de Transparència,
hauria de ser molts més transparent. No volem pensar que hi ha ànim d’ocultació
d’informació. Però com deia Plutarc, “la dona del Cèsar no només ha de ser honrada sinó
també semblar-ho” i en aquest cas l’equip de govern potser és honrat, però no ho sembla.
A més a més, hi ha un informe d’Intervenció clarament desfavorable. L’equip de govern s’ha
emparat moltes vegades als informes dels tècnics per justificar les seves decisions. De fet,
el punt anterior el mateix regidor d’Economia alabava la bona feina de la interventora
accidental, en canvi, trobem molt poc conseqüent, que ara, amb un informe desfavorable
com aquest, vulguin seguir endavant amb la proposta. Excepte que sigui només per
interessos partidistes, enlloc de buscar la millor solució pel poble.
I no només això, sinó que l’únic que acaben aconseguint amb aquesta proposta és tirar
pilotes fora sense arreglar el problema de fons i que en tot cas, qui governi a la pròxima
legislatura ja s’ho trobarà. Trobem que aquesta actitud és molt poc responsable per part de
l’equip de govern.
El nostre vot en aquest punt serà favorable a l’Aula Cultural i en contra a la irresponsabilitat
de l’equip de govern. Per tal d’evitar possibles responsabilitats civils o penals als nostres
regidors i regidora, el nostra vot es materialitzarà en una abstenció.”
En el torn de rèplica, la regidora Sra. Ballester diu, resumidament, el següent: “Sabeu què
passa? Que fa 25 anys que el centre de formació d’adults funciona i avui ens trobem aquí
amb la possibilitat de dignificar una feina que tant servei ha fet al poble. Són moltes les
persones que han accedit a la universitat o han conegut el català gràcies a l’aula de
formació d’adults, els professor han passat moltes hores trencant-se les banyes per tirar
endavant unes classes sense cobrar les hores que necessitàvem per preparar-les. Avui aquí
_____

tenim la oportunitat de fer un “abans i un després” d’aquest situació, però tot el que sento a
dir és sobre lleis, expedients perfectes, normatives i coses similars.
Sabeu per què a mi em sembla perfecte aquest expedient? Per totes les persones que s’hi
han implicat i les hores de treball que hi ha al darrere. Quanta gent ha entrat a la universitat
gràcies a l’aula cultural, quanta gent ha conegut el català gràcies a l’aula cultural, quants
professors s’han trencat les banyes per tirar endavant les classes en unes condicions que no
eren òptimes. Ara tenim la possibilitat dignificar el centre i aquí el que es fa és parlar d’una
llei malgrat que en altres ocasions hem dit que era un instrument que limitava l’autonomia de
les polítiques municipals, una llei de l’Estat espanyol que coarta la llibertat dels ajuntaments.
Han estat moltes hores de treball, de tres regidories diferents implicades: economia,
ensenyament i municipalitzacions, les àrees i el professors. Hem tingut reunions llargues i
treball colze a colze que no ha estat fàcil per fer quadrar les hores i els costos per fer-li
possible el projecte a l’ajuntament. Tot el que sento a dir és que l’expedient no és perfecte
que la interventora no ha tingut 10 dies per mirar-se l’expedient.
Posar en valor tot el què hi ha al darrere i tot el que representa aquest servei per al poble i
que estem fent un pas endavant perquè hi hagi un abans i un després en la dignificació
d’aquest servei.
Per cert, l’expedient està sencer i el podeu consultar quan vulgueu i les contractacions es
faran segons les condicions de contractació que té GUSAM, que té unes normatives pròpies
avalades per informes jurídics, i també es poden consultar.”
El regidor Sr. Tarrés diu que no sap què ha escoltat la regidora de Municipalitzacions, però
no han dit que l’expedient no sigui perfecte però que hi ha un informe de l’Interventor que fa
un reparament de la legalitat al que es proposa.
El regidor Sr. Planas diu que es barregen conceptes doncs el tema de dignificar es tracta de
que es compleixi el seu horari i requisits i també el compliment de la Llei. Pel tema de la
legalitat, i l’informe que indica que no ho són, votaran en contra.
El regidor Sr. Jiménez, en el torn de rèplica, diu textualment: “A nosaltres no ens hauria fet
res votar en contra de la legalitat, no és la primera vegada que ho fem, no se'ns cauen els
anells per fer-ho. Nosaltres el que diem, i aquí coincidim bastant amb la intervenció que ha
fet el regidor Tarrés, és pel que fa a la contracció dels professors. I és la nostra gran
incògnita: quin tipus de contractació tindran els professors? Perquè això en l'expedient no
està recollit i, segons la Interventora, hauria de ser una contractació indefinida.
És molt diferent que els professors tinguin una contractació indefinida o que la tingui
temporal o una contractació fix discontinua. I això és el que s'hauria d'aclarir, més enllà que
si la Interventora ha posat inconvenients, o no, a temes legals de l'expedient que s'ha portat
a Ple.
Quina contractació tindran els professors de l'Aula Cultural? I els professors que hi ha
actualment, tindran continuïtat? Això és el que a nosaltres ens preocupa i si això queda
resolt satisfactòriament a nosaltres no ens fa res votar en contra del que digui la legalitat
espanyola.”
La regidora Sra. Vila diu que la contractació serà temporal durant 3 anys, doncs no es pot
contractar de forma indefinida actualment. Passat aquest termini, es farà una convocatòria
pública. Respecte l’expedient, és complet, però la Interventora només ve dos tardes a la
setmana i quan va començar a fer l’informe, encara s’estava acabant la documentació.
Respecte l’aula de música, fa anys que es van organitzar com a associació i per això estan
fora de l’encomana. Amb la formació d’adults en el seu moment no es van posar d’acord, i
per això van continuar amb el sistema actual.
El regidor Sr. Jiménez, en la contrarèplica diu textualment: “Com ja he dit abans i com ja he
dit també en la Junta de Portaveus, ens hauria agradat molt poder votar a favor d'aquesta
proposta.
El que ens fa no votar-hi és el tema de la contractació. Ara ens ha dit, i em sembla recordar
que ja ens ho havia dit abans, tal com he dit en la meva intervenció, que seran contractes
temporals durant tres anys.
_____

Però ¿com és que la Interventora diu que podria ser un contracte indefinit? Com és que no
s'ha estudiat aquesta possibilitat? I, probablement, els treballadors no estarien molt millor
amb un contracte indefinit que no pas amb un contracte temporal?
Em sap greu perquè ara no hi haurà més torns d'intervencions, però en tot cas ja ens ho
explicarà, perquè no hi ha cap problema perquè ens ho expliqui més endavant.”
El Sr. Alcalde indica de tota manera ara no és el moment d’aquest debat i que ja es donaran
les explicacions oportunes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CUP i PSC; tres abstencions, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup CIU; i tres vots en contra, dels
regidors En Ramon Planas i Camps, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez, dels grups PP i Mixt.

5. MOCIÓ DE GRUP ERC DE CONDEMNA A L’AIXECAMENT MILITAR DEL 18 DE
JULIOL DE 1936, EN EL 80È ANIVERSARI DELS FETS.
La regidora Sra. Vila llegeix la següent moció:
“El juliol de 1936 feia tot just cinc mesos que Martí Basí (Josep Maria Soler), tornava a ser
alcalde d'Arenys de Munt, després de sortir de la presó el mes de febrer (triomf de Front
d'Esquerres a les eleccions de febrer de 1936).
El govern republicà d’Arenys de Munt va voler continuar la feina que havia fet. Durant la
primera època de la República, de l'abril de 1931 fins l'octubre de 1934, any en què van
detenir Martí Basí per donar suport al President Companys, s'havia construït el nou grup
escolar, (l'actual col·legi Sant Martí), la Biblioteca Pública Municipal, la construcció del camí
de Sobirans, la municipalització del cementiri, i avenços culturals i socials que varen
modernitzar el poble.
Així doncs, en tornar a l'alcaldia i amb més empenta que mai, Martí Basí comença a
impulsar una colla de mesures que transformarien el poble: construcció de cases per als
mestres del Grup Escolar, construcció d'una plaça-mercat coberta, xarxa de clavegueres,
urbanització de carrers, nova casa consistorial, etc. Però amb la insurrecció militar del 18 de
juliol, tot va anar-se'n en orris.
El que els militars revoltats preveien que seria un cop d'estat breu i d'èxit esdevingué una
cruel i llarga guerra de més de tres anys.
Aquella guerra va costar la vida de més 600.000 persones, 74 de les quals eren d'Arenys de
Munt. Un cost humà molt elevat, que va marcar la vida de moltes famílies. I a més de la
brutalitat de la guerra varen haver de patir la brutal repressió a la que vàrem ser sotmesos
els catalans un cop acabada la guerra. Els feixistes varen voler aniquilar, suprimir, anorrear
tot símbol de la cultura catalana, el que va començar com un cop d'estat també es va
transformar en un intent de genocidi de Catalunya. Ho demostra, entre moltes altres coses,
l’assassinat del president Lluís Companys. Companys va ser detingut a França per la policia
de Hitler, i mort al castell de Montjuïc, per les tropes del general Franco. L'exèrcit espanyol
avui dia encara no ha demanat perdó ni ha anul·lat el fals judici, que el condemnà a mort.
De tot això ha fet ara 80 anys. Ni ho celebrem, ni ho commemorem, tan sols ho recordem i
ho condemnem.
Hi ha qui diu que no s'ha de remoure el passat, que no cal recordar, ni dir res. Nosaltres
pensem que cal no oblidar per a què no torni a passar mai més ni aquí ni enlloc.
Per lo exposat anteriorment, els regidors i regidores d'ERC proposem al Ple l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol de 1936, que va
suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques de la legalitat republicana que
lliure i sobiranament van assolir a les urnes les dones i els homes de Catalunya i l’Estat
espanyol en ús de la seva sobirania.
Segon.- Reivindicar la memòria i el reconeixement de totes les persones víctimes de la
guerra que formen part de la nostra vida local, donant a conèixer com a forma de reparació
històrica, les figures públiques de Josep M. Soler (1899-1989) batlle d'ERC, exiliat fins el
1977; Joan Grassot (1909-1941) militant del PSUC, conseller de Transports i Cultura en els
dos primers Consells Municipals, exterminat a Mauthausen i Domènec Perramon (19061976), militant del PSUC mort a l'exili anglès.
Tercer.- Crear una comissió ad-hoc per estudiar i investigar sobre els arenyencs morts i
desapareguts durant la guerra civil i preparar un acte per retre homenatge a les víctimes
arenyenques del règim franquista.
Quart.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Memorial Democràtic i al
Congrés del Diputats de Madrid.”
El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des del grup majoritari de
persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la CUP
d'Arenys de Munt, primer de tot el que volem fer és preguntar-nos com és que les dues
mocions que es presenten al Ple sobre la mateixa qüestió no s'han acabat ajuntant, tot i que
hi ha hagut un acord d'una moció que ha passat a l'altra. Nosaltres pensem que s'haurien
pogut ajuntar.
Desprès, també ens plantegem que com és que no han estat tractades aquestes mocions
com a 'precs' quan les altres dues mocions, que havíem presentat el grup de Convergència i
nosaltres, sí que ho havien estat, quan les resolucions són gairebé iguals: es demanen
propostes al Govern municipal o coses per fer en el poble, més enllà d'un últim acord en què
es diu de comunicar això a altres institucions.
Són coses que ens sobten, per sort els nostres precs, que són mocions, que no havien estat
tractats com a mocions passaran a ser-ho.
Respecte al tema de la moció nosaltres també rebutgem les actituds contra la llibertat
individual i col·lectiva que encara practiquen determinats sectors socials i polítics i que, a
nosaltres, ens volen impedir actuar en llibertat i en defensa dels veïns i veïnes que ens han
escollit democràticament en les darreres eleccions municipals.
També reivindiquem, com hem fet sempre des de la nostra assemblea de la CUP, la
memòria i el reconeixement de totes les persones víctimes de la guerra, especialment les
d'Arenys de Munt perquè són els nostres convilatans i les seves famílies ens són properes,
les reconeixem, ens les trobem pel carrer i algunes formen part també de la nostra
assemblea.
És per això que hem proposat que s'incorporessin tres noms a l'acord segon de la moció, el
nom de tres arenyencs que també van patir la guerra i que per les seves circumstàncies
haurien de ser recordats i als quals se'ls han fet actes concrets d'homenatge al poble.
Un és l’aviador Joan Fontbona i Pascual (23/8/1917- 7/3/1939), mort en una acció heroica
poc abans de la finalització de la guerra; un altre és en Josep Bigorra Colomer (1920 –
1966), integrat a la lleva del Biberó, militant del PSUC, que va participar a la Batalla de
l'Ebre, es va exiliar i va lluitar amb la resistència francesa contra el nazisme; igual que en
Joaquim Colomer Vilà. Tres veïns d'Arenys de Munt que se'ls ha recordat en actes públics.
Si la moció que ens presenten inclou el nom de tres arenyencs víctimes de la guerra, perquè
no es poden incloure tres més? Perquè no s'ho mereixen ells i les seves famílies? O és
perquè ho presentem nosaltres? Qui treballa pel poble? Qui fa exclusions?
Lamentem que no s'hagin incorporat aquests veïns en aquesta moció per recuperar la seva
memòria.
Però ells, aquest tres i els altres tres, no són els únics, des de la CUP sempre hem
reivindicat la recuperació de la memòria històrica i la condemna del franquisme, per això
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vam presentar diferents mocions, una el 5 de juny del 2008 contra la violència dels grups
neonazis; una altra el 24 de juliol del 2008 per recuperar la memòria històrica de la Batalla
de l'Ebre en el 70è aniversari del seu inici, gràcies a aquesta moció es va posar per primera
vegada a Arenys de Munt una plaça amb el nom dels arenyencs que van morir en aquesta
batalla; una altra moció la vam presentar el 30 de juliol del 2009, en el 70è aniversari de la
finalització de la guerra, per continuar recuperant la memòria històrica republicana d'Arenys
de Munt, gràcies a la qual es va posar una placa al cementiri amb el nom de tots els
arenyencs que en aquell moment es tenia constància que havien mort durant la guerra del
36 al 39, que per cert, ens sembla recordar que, a diferència del que diu la moció van ser 89
o més; i una altra moció el 3 de juny del 2010 per la ruptura amb el franquisme i la fi de la
impunitat dels crims de la dictadura.
Podem fer molts homenatges per recordar a les nostres víctimes i probablement els hem de
continuar fent, però no hauríem d'estar repetint acords en aquest Ple, com d'altres vegades
també se'ns recorda.
Des de la CUP sempre hem estat al costat dels nostres patriotes i contra el franquisme i és
gràcies a aquestes reivindicacions que avui tenim dues plaques a l'entrada al cementiri amb
el nom d'arenyencs morts durant la guerra, gairebé tots de les classes populars. Una guerra
provocada per la barbàrie franquista i també és gràcies a aquestes iniciatives, que vam
realitzar des del nostre grup polític, que avui a Arenys de Munt està lliure de símbols
franquistes.
Però encara queda molta feina per fer, hem de continuar reclamant, nosaltres mai direm que
ja s'ha reclamat prou i que ja no toca, hem de continuar reclamant que es depurin les
responsabilitats polítiques dels crims del franquisme, que a més de les desaparicions i
execucions, també contemplin els empresonaments, les tortures, les expropiacions de béns
a particulars i altres violències reconegudes en la Convenció de les Nacions Unides de
1968.
També hem de continuar demanant que es derogui la Llei preconstitucional d’Amnistia del
1977 que manté la impunitat dels crims franquistes i hem de continuar reclamant que es
decreti la il·legalitat de les mesures repressives del franquisme, com les derivades de la 'Ley
de responsabilidades políticas'.
També hem de continuar reclamant a l’òrgan competent del Poder Judicial que inici els
tràmits per tal de suprimir o substituir de forma legal l’Audiència Nacional, hereva dels
tribunals d’excepció de la dictadura i que també es revisi i es restitueixin les propietats
confiscades, i aquelles adquirides mitjançant compres forçoses a persones reprimides
(mortes, preses, exiliades o represaliades).
També hem de reclamar que es reformi la Llei de la memòria històrica, per tal que faciliti la
reparació judicial a les víctimes, i no només un reconeixement nominal per via
administrativa, que es creí un tribunal especial per afrontar aquest procés que ja fa anys
s’hauria d’haver obert contra la dictadura.
No podem oblidar que la dictadura franquista es va fonamentar en l’extermini planificat de
persones vinculades a sindicats, partits polítics d’esquerres i catalanistes, i també persones i
grups que compartien els objectius del projecte reformador de la República. Al cap i a la fi, el
cop d’estat de 1936 i la posterior dictadura s’ha d’entendre com la lluita del feixisme (recolzat
per una part important del capital) contra el projecte reformador frontpopulista, que la dreta
percebia que podia donar pas a un procés de transformació revolucionària.
Més de 130.000 persones van ser víctimes de desaparicions forçoses i execucions
extrajudicials al conjunt de l’Estat per part de l’exèrcit de Franco, tant durant la guerra com
els anys posteriors. Diversos estudis indiquen que als Països Catalans, aquesta repressió es
va situar a prop, o va superar, les 30.000 persones assassinades o mortes en centres de
detenció per fam, pallisses i malalties.
L’anomenada Transició democràtica iniciada després de la plàcida desaparició del ‘Caudillo’,
va perpetuar el silenci imposat sobre la repressió feixista per la dictadura i va defugir la
responsabilitat d’investigar els crims contra la humanitat del Franquisme. Aquells crims
poden ser qualificats de genocidi, ja que va significar la persecució i eliminació planificada
dels oponents polítics (sindicats, organitzacions de l’esquerra política, mestres, presoners de
guerra, etc.) per part de l’Estat franquista.
La Transició, i els governs que l’han continuat, no han impulsat les exigències que el dret
internacional estableix en la investigació i persecució dels crims contra la humanitat
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(concretades en la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims
contra la humanitat de les Nacions Unides del 1968 i més recentment la Convenció
Internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçoses del
2006). En canvi, va aprovar la Llei d’Amnistia del 1977, que ha permès no jutjar aquells
crims. Hem de recordar que l’any 2008 el Comitè pels Drets Humans de les Nacions Unides
va demanar-ne la derogació.
Al 2007 es va aprovar la Llei de la memòria històrica, que manté aquesta situació d’impunitat
perquè no revisa la qualificació jurídica de la violència de la Guerra i dels anys posteriors
que va fer la ‘Ley de responsabilidades políticas’ del febrer de 1939. Així doncs, aquesta llei
reactualitza el pacte posterior a la mort del dictador.
Després de més de quaranta anys de la fi del franquisme no ha estat jutjada cap persona
amb responsabilitats durant la dictadura. Això ha comportat que les classes que van resultar
beneficiades econòmicament pel franquisme hagin pogut mantenir els seus privilegis i
estatus. Per contra, les treballadores i treballadors hem continuat patint desigualtat i
explotació laboral. A més, el fet que no es fes un trencament amb la dictadura també ha
permès a l’Estat espanyol impedir exercir el dret a l’autodeterminació als Països Catalans i a
la resta de nacions que sotmet.
Per a caminar cap a la plena democràcia cal fer el trencament pendent amb la dictadura,
indispensable per avançar cap a una societat igualitària, normalitzada i equiparable a les
democràcies occidentals avançades i cap a la consecució de les llibertats individuals i
col·lectives.
Ara, entrat el segle XXI, quan fa més de mig segle dels judicis contra l’Alemanya nazi, quan
el Tribunal Internacional de la Haia ha aclarit i resolt amb diligència els casos de genocidi a
l’Europa de l’Est i Balcànica, quan a l'Argentina s'està duent a terme un procés contra el
franquisme, o la mateixa Argentina o Xile han avançat cap a la democràcia portant davant
de la justícia als col·laboradors amb les seves dictadures, Espanya i Catalunya continuem
ben lluny d’una digna reparació.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu que donada la similitud de les dues
mocions, faran una única intervenció i serà en aquesta. Seguidament, diu textualment: “El
cop militar, sagnant, colèric, venjatiu, protagonitzat pel General Francisco Franco suposà la
pèrdua de totes les llibertats democràtiques que s’havien assolit -sovint, després de patir
fam, malalties, discriminació, desigualtats i injustícies- a través de múltiples reivindicacions
on milers de persones varen sacrificar gran part del que tenien i del que eren.
Amb molt pocs anys, la República féu avançar el nostre país situant-lo en la primera línia
dels estats moderns d’Europa. L’educació es situà a l’avantguarda del continent i la sanitat pública i per a tothom- aconseguí uns nivells espectaculars -només cal recordar, com
exemple, els assoliments i compromís del Dr. Moisès Broggi, entre molts assoliments del
govern, legalment escollit a les urnes. Catalunya avançava i els catalans tenien una
excel·lent projecció de futur.
I Arenys de Munt tingué en les persones de Martí Basí -Josep Maria Soler- Joan Grassot i
Domènec Perramon, tres personatges cabdals de la seva història. Josep Maria Soler,
company de joventut del Molt Honorable President Heribert Barrera, desenvolupà un tarannà
participatiu, transversal i inclusiu, que féu que el poble l’apreciés i el visqués com a un digne
representant de les seves inquietuds i volences. La seva tasca racional i assenyada, i alhora
propera, senzilla, humil i popular, li valgueren una gran estima.
Joan Grassot i Grivé, militant de la Unió Socialista de Catalunya i posteriorment del Partit
Socialista Unificat de Catalunya, representant d’aquest partit al Comitè Popular Antifeixista
d’Arenys de Munt, Regidor i Conseller de transports, combatent de l’exèrcit popular de la
república i assassinat al camp de Mauthausen (Gusen, 31 de març de 1941). L’extermini de
Grassot deixà vídua Esperança Roig i dues filles de vuit i sis anys, la Núria i la Ramona,
sense l’aixopluc del pare. Com que això no era prou suplici, les varen desnonar, com a
moltes altres persones assenyalades pel compromís i la implicació que havien mostrat amb
la República, amb la democràcia i els drets humans. El calvari, que no havia d’haver-se
produït sota cap concepte va durar massa anys.
Domènec Perramon i Torrús, del qual vàrem commemorar el 40è aniversari de la seva mort
el passat 1 de febrer, compartí els seus ideals de llibertat, dignitat i catalanitat de la
generació republicana com a militant de la Unió Socialista de Catalunya i entrà a la Secció
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de Premsa del Quarter General de l´Exèrcit de l´Est degut a les seves habilitats
periodístiques i literàries. S’encarregà de la redacció de “El combatiente”. El seu exili fou
agònic i dolorós, treballà dur per sobreviure. Col·laborà amb la BBC com a traductor i es
casà amb Brenda Hudson, que fou el seu suport emocional durant l’exili. Morí a Londres.
Per tot això, per les penúries que va suposar tot plegat, pels greuges infringits a la nostra
gent, per la vulneració de la justícia que es féu d’una manera habitual, planejada i
sistemàtica, creiem força escaient la creació d’aquesta Comissió per a la salvaguarda de la
dignitat de les persones, perquè la memòria històrica és necessària perquè avancin i
progressin els pobles, per garantir un futur molt millor als d’ara i als que vindran en
l’esdevenir de la propera República Catalana.
Per tot això, el nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu resumidament: “Condemnar el cop
militar i les seves conseqüències, sempre hi donarem suport, així com l’homenatge a les
víctimes i l’obligació de tenir molt en compte la memòria històrica i enaltir totes les persones
que ho van patir. El nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu resumidament: “Voldria començar la meva
intervenció fent una reflexió sobre la memòria històrica com a element cabdal de la
convivència democràtica. La memòria història entesa com a exercici crític i responsable,
sense maniqueismes ni reconstruccions a mida, és el que va permetre l’èxit de la transició
espanyola i la recuperació pacífica de les llibertats democràtiques i de les institucions de
l’autogovern de Catalunya. Una recuperació possible gràcies a la voluntat d’una generació
que, haguessin viscut o no l’horror indescriptible de la nostra guerra civil, varen expressar
una voluntat de reconciliació, de tancar ferides, de mirar al futur gens habitual en el que
havia estat la nostra història contemporània.
La història és mestra de la vida i els pobles que no comprenen ni entenen la seva història,
sovint estan condemnats a repetir-la. Nosaltres no tenim res d’oposar a fer
commemoracions acadèmiques, històriques o culturals. Però ens sembla que el que avui es
presenta a la consideració d’aquest Plenari no té res a veure amb la Història, sinó que
respon a la voluntat de dos partits polítics de treure legitimitat a la transició democràtica.
Haig de reafirmar –com no podia ser d’altra manera- el compromís del Partit Popular en la
condemna sense complexes ni ambigüitats del Cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 i de la
dictadura franquista, en els termes expressats en l’acord de la Comissió Constitucional 20
de novembre de 2002, que va acordar per unanimitat:
Els recordaré el que va votar el Congrés de Diputats –quan el PP tenia majoria absolutaamb el suport de tots els partits amb representació parlamentària:
“Primero. El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras
elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado,
como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus
convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la
dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad
democrática.
Segundo. El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra
convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió
la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a
la democracia.
Tercero. El Congreso de los Diputados reafirma una vez más, el deber de nuestra sociedad
democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que
fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la
represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las
familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local,
reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas
heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil.”
La transició democràtica va ser possible perquè entre tots, dretes i esquerres, varen fer un
pacte històric per allunyar dels debats polítics la temptació de passar comptes en un exercici
que, segurament, només ens podia portar a confrontar greuges d’uns contra els altres. I els
voldria recordar la posició exemplar de persones com Santiago Carrillo.
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Curiosament a mesura que desapareixen els darrers protagonistes vius de la tragèdia de la
guerra civil, sembla com si perdessin el seny que varen demostrar a l’hora de saber
perdonar i saber enterrar les ferides que uns i altres tenien. Perquè –sense entrar en judicis
històrics que corresponen als historiadors i no als polítics- és curiós que aquesta recuperació
instrumental del passat com arma política es produeixi ara i no al llarg de tots els anys quan
va governar el Partit Socialista amb Felipe González al capdavant.
Pel temps del que disposo no voldria entrar en detall en cap de les dues propostes que es
sotmeten a debat. Tinc la sensació que les dues, més enllà de les paraules, responen a una
obsessió malaltissa pel passat. Una obsessió per convertir la II República en un precedent
del que avui és una democràcia liberal avançada. I fer això no té res a veure amb
condemnar la guerra civil o el franquisme. Vostès pretenen confondre la condemna del cop
militar contra la República amb la santificació laica del règim republicà.
Podem glorificar un règim polític que va cometre violacions dels drets fonamentals abans del
18 de juliol de 1936, com fou la dissolució dels jesuïtes o prohibició de l'ensenyament als
religiosos?
Resulta curiós que aquesta iniciativa sigui presentada per formacions que són hereves
històriques de partits polítics existents a la II República.
Hem d’oblidar la insurrecció contra la legalitat republicana que va protagonitzar ERC el 6
d'octubre de 1934, amb el suport del PSOE? Hem d’oblidar totes les barbaritats que ERC i el
PSUC –avui IC- varen cometre en nom de la revolució i de la causa republicana? Han
passat molts anys des de la guerra civil i encara estem esperant a què els hereus polítics de
l'ERC i del PSUC de la II República i de la guerra civil demanin perdó pels crims que varen
cometre els seus antecessors.
O és que hem d'oblidar que un Conseller de la Generalitat, Andreu Nin, Conseller de Justícia
del Govern de Lluís Companys, fou segrestat per la policia política republicana i
posteriorment assassinat sense cap judici, després de ser torturat en una presó privada de
la NKVD a Alcalá de Henares? No ho dic jo o cap historiador revisionista, ho va demostrar
el documental "L'operació Nikolai" de Dolors Genovès i Llibert Ferri.
És cert que molts republicans defensaven la democràcia i varen morir per la democràcia.
Però no tots defensaven el mateix. Molts dels defensors de la República –i podeu llegir
Homenatge a Catalunya de George Orwell- volien fer de Catalunya i d'Espanya el que
després varen conèixer, després de la II Guerra Mundial, els països de l'Est d'Europa: una
democràcia popular que hauria tingut de democràcia el mateix que la democràcia orgànica
de Franco.
Podem parlar de democràcia quan -al març de 1934- el Govern d’ERC fa una Llei per
acomiadar als funcionaris sense justificació de causes, per declarar no executables les
sentències dels tribunals que havien ordenat la reposició de funcionaris il·legalment
desposseïts del seu càrrec, per exonerar de responsabilitat als judicialment condemnats al
pagament de responsabilitats per aquests conceptes.
Podem parlar de democràcia quan s’arriba a l’extrem de prohibir als tribunals de justícia que
acceptessin recursos sobre aquestes matèries, deixant als funcionaris sense la menor tutela
judicial. Ara sortosament les coses són diferents.
Podem parlar de democràcia quan el Govern de Lluís Companys decreta "la destitució de
tots els consellers dels partits no afectes al Front Popular i ordenà llur substitució per
militants dels partits d'esquerres" eliminant a l'oposició al Front Popular de la vida
democràtica municipal. Depuració continuada per les administracions locals progressistes
destituint a tots els funcionaris que no eren afectes al Front Popular, arribant-se a rebaixar
les pensions de persones conegudes per les seves idees conservadores.
Podem parlar de democràcia quan es van assassinar 19 diputats i dirigents de la Lliga
Catalana, sense respectar cap procediment judicial ni la seva immunitat parlamentària?
Podem parlar de democràcia si recordem –les xifres són del llibre "Violència i repressió a la
rereguarda catalana" Josep Solé i Sabaté i Joan Villarroya- quan a la nostra rereguarda
republicana es varen matar sense cap judici ni garanties unes 8000 persones?
Podem parlar de democràcia quan les institucions parlamentàries estan suspeses, amb un
Parlament de Catalunya que només es va reunir cinc sessions, la darrera de les quals tingué
lloc l'1 d'octubre de 1938?
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Jo prefereixo recordar les paraules de Manuel Azaña del seu discurs, pronunciat el 18 de
juliol de 1938, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, amb ocasió del segon
aniversari del començament de la guerra: "Paz, piedad y perdón"; és a dir, reconciliació
entre les dues Espanyes per conviure en pau i llibertat.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, demana al regidor Sr. Planas si ha sentit
“democràcia orgànica de Franco”?
El regidor Sr. Planas diu “Contra la democràcia orgànica de Franco”.
La regidora Sra. Ballester continua dient, resumidament, el següent: “D’acord, no, no, era
per saber si les meves orelles no m’havien enganyat.
Presentem en aquest Ple dues mocions amb una base que és la mateixa, que és la
denúncia de la guerra del 36 al 39 i el record de tot el que va suposar i es va patir. En
presentem dues perquè hi ha alguna part diferent. N’hem parlat amb la portaveu del grup
d’ERC i hem vist que la d’ERC fa un homenatge a totes aquelles persones que des de la
nostra vila hi van batallar i van patir la guerra, ho fan en la figura de Martí Basí però arran
d’això fa una homenatge també a tots les persones que ho van estar; per això també parla
de la creació d’una comissió per estudiar i investigar sobre el arenyencs morts, més enllà del
tres o quatre que es puguin mencionar aquí els que vol afegir el regidor Sr. Jiménez i tots
aquells que s’ho mereixen i que també han d’estar presents i perquè cal fer honor a
aquestes persones.
I per altra banda, una moció que el que pretén és denunciar el que pugui continuar succeint
en el futur; que per això serveix reivindicar la memòria històrica; per no repetir aquests
errors. La segona moció constata que encara vivim en una situació neofranquista i una
situació del règim del 78, moltes de les situacions que estem vivint avui dia, com acabem
d’escoltar fa una estona, encara ben presents i per això cal reivindicar aquest memòria;
perquè en un futur no continuem havent de veure i patir mostres feixistes com les que
encara s’estan continuant patint.
Per tant, reivindicar la memòria, donar-li tot l’espai que es mereix en un Ple i també donar tot
l’espai que es mereix en un Ple la constatació de què això no pot tornar a succeir i la de
saber en quina situació estem que encara és la del règim del 78.
Des del grup municipal de la CUP d’Arenys de Munt en posicionem, efectivament a favor de
la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, és moralment obligatori
recordar qui som i d’on venim. Una societat que ha estat perseguida i odiada pel feixisme
espanyolista. En aquests 80 anys des de l’aixecament militar, no veiem que s’hagi superat el
règim feixista degut a la falsa transició que van instal·lar d’esquenes al poble a través d’una
monarquia que anava de la mà del sistema franquista, i que encara avui en dia existeix.
Arenys de Munt, com tots els pobles i ciutats del territori dels Països Catalans, va patir
l’opressió del feixisme, i avui i cada dia hem de lluitar per recuperar i reconstruir la República
que ens van robar, emancipant-nos d’un Estat corrupte i aferrat als ideals més conservadors
i sovint propers al feixisme. No ens cansarem de lluitar, ja no tenim por.
Condemnem el feixisme aquí i arreu. Volem honorar totes aquelles persones que van lluitar
per aturar l’aixecament militar, preservant els drets d’esquerres i els ideals republicans.
Volem que s’honori a totes aquelles persones que van deixar la seva vida al camp de
batalla, en les presons i en les cunetes on els van afusellar i les que encara són en fosses
comunes pretesament oblidades. Persones que es van veure obligades a abandonar les
seves llars i les seves famílies per protegir la democràcia. A Arenys de Munt es va lluitar per
salvaguardar l’ideal democràtic i republicà.
Sí, volem que s’expliqui i que es recordi la gent que de manera anònima van lluitar per la
llibertat i contra el feixisme. Evidentment, votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en torn de rèplica, demana a la Sra. Ballester si l’ha anomenat
d’alguna manera directa en aquesta moció, perquè quan vegi el seu vot, els seus arguments
s’acaben de cop. Li torna a preguntar si l’ha nomenat d’alguna manera directa?
La regidora Sra. Ballester li diu que sí. Que l’ha anomenat hereu del franquisme.
_____

El regidor Sr. Planas li diu que si l’ha anomenat hereu del franquisme, doncs està admetent
que és un feixista?
La regidora Sra. Ballester li diu que li està dient hereu del franquisme.
El regidor Sr. Planas continua dient, resumidament: “Que sóc hereu del franquisme? Vol que
es concreti com l’està anomenant. Diu que podria argumentar el que diu la Sra. Ballester,
però com ha dit abans, en la Junta de Portaveus, votarà a favor i ha argumentat el perquè.
La memòria històrica està per recordar-la i per no tornar a caure en les mateixes
equivocacions. Una cosa és això, i donar dates històriques del que va passar i, una altra
molt diferent, que ell ha nascut el 1979 i, per sort, ha viscut en democràcia i en llibertat per
expressar el que pensa, i a ell ningú el coartarà, sigui aquí o sigui al carrer, o sigui on sigui,
d’expressar la seva llibertat, com a català i com a espanyol. Ni vostè ni ningú d’aquest
ajuntament podrà limitar la seva manera d’expressar-se i intenta ser el més respectuós
possible. El que no pot tolerar és que el comparin, l’assimilin o li diguin que és com aquestes
persones. Això no és cert. Ell no és aquestes persones. És Ramon Planas, d’Arenys de
Munt, que defensa uns ideals de partit que van a vegades està a favor i a vegades en
contra, milers de cops. El que no vol que es torni a repetir és que el comparin o que li diguin
que és el que vostè ha dit abans. Això no li permetrà.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

El regidor Sr. Planas abandona la sessió.

6. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN MOTIU DELS 80 ANYS DE L’INICI DE LA GUERRA
DEL 1936-39.
La regidora Sra. Ballester llegeix la següent moció:
“El 18 de juliol, fa tot just 10 dies, ens recorda la data de l’inici de la guerra del 1936-39, que
va acabar amb la victòria militar del bàndol feixista, com a conseqüència de la qual
s’instaurà una dictadura que va durar 40 anys i que ha condicionat la nostra història
individual i col·lectiva.
Durant el procés de la Transició que va reinstaurar la monarquia, no es va produir una
ruptura amb les estructures franquistes, que restaren incrustades a l’administració i en la
vida quotidiana en el concepte conegut com a “franquisme sociològic”. N’és una trista prova
la manca de memòria i reconeixement que caracteritza la Transició i que s’ha allargat fins
als nostres dies.
Dècades després, constatem que el model polític i econòmic resultat de la Transició,
conegut com a règim del 1978, representat per la monarquia borbònica i la Constitució
espanyola d’aquell any, manté el control dels òrgans del poder polític, econòmic i militar a
mans dels mateixos que l’ostentaven durant la dictadura, i després en democràcia, en el que
és conegut com a neofranquisme.
Conseqüència d’aquesta situació, observem darrerament un increment continuat d’actituds
feixistes en la nostra societat, les més explícites i properes a Tordera amb la manifestació
dels Legionarios, aquest hivern, o els actes vandàlics enaltint el feixisme a diferents pobles
de la nostra comarca. En altres casos, en les institucions, en forma d’autoritarisme legalista i
subordinació del poder judicial, com és el cas de l’Operació Catalunya i les converses entre
el ministre de l’Interior, Jorge Fernàndez-Diaz i el cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
La CUP entenem que només a partir del trencament amb el regim hereu del franquisme es
pot establir l'única base possible de relacions solidàries entre pobles lliures i iguals i per a la
plena sobirania dels pobles i les treballadores.
_____

És per això que la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Condemnar les formes de feixisme hereves del franquisme, que en la forma d’un
autoritarisme legalista trobem en el procedir algunes administracions i en la subordinació del
poder judicial a l’executiu. Rebutgem així les actituds contra la llibertat individual i col·lectiva
que encara practiquen determinats sectors socials i polítics.
Segon.- Subscriure i donar suport, en tot allò que les competències municipals permetin, els
acords aprovats en la moció 9/XI, el 3 de març de 2016, del Parlament de Catalunya sobre
la memòria històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai
públic.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a Memorial Democràtic i al
Govern de la Generalitat de Catalunya.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu, només, que hi votaran a favor, com ja
han dit abans i donada la similitud dels temes de les dues mocions.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Aquests dies es
commemoren els 80 anys del cop d’estat del general Franco, que va donar lloc a la Guerra
Civil (1936-1939) i que va tenir com a conseqüència centenars de milers de morts, a més
d’una llarga etapa de privació de llibertats.
Una primera aproximació als fets ens podria fer pensar que es tracta d’un episodi remot; un
simple objecte d'estudi per a historiadors i erudits, que hauria de quedar circumscrit a l’àmbit
acadèmic i que, per tant, hauria de trobar el seu lògic reflex en una cada cop més llarga llista
bibliogràfica d'estudis, investigacions, monografies o portals telemàtics dedicats als diversos
aspectes d'un conflicte tan complex com aquest.
En realitat, però, el nostre país i la nostra societat encara estan ben lluny d'haver madurat
els esdeveniments i les conseqüències de la contesa que va sorgir com a resultat d’un acte
de rebel·lia contra el govern legítim i democràtic de la II República, i que va culminar, durant
gairebé 40 anys, en una dictadura que va suprimir les llibertats individuals i col·lectives. Al
llarg d’aquest període de la nostra història comuna més de 600.000 persones van perdre la
vida a causa la guerra i les seves conseqüències.
A diferència del que ha passat en altres democràcies europees -com és el cas d’Alemanya
en relació al seu passat nazi-, a l'Estat espanyol no s'ha produït cap mena de catarsi. Pocs
reconeixements de culpa han tingut lloc.
Tampoc la memòria de segons quines víctimes no ha estat objecte de cap reconeixement
des d’instàncies governamentals. Al contrari, la llarga dictadura franquista va afavorir una
visió maniquea de la guerra, plena de tergiversacions, inexactituds i falsedats, que
l'anomenada transició democràtica no ha estat capaç de superar del tot.
Tot plegat ens ha portat a un autèntic fenomen de desmemòria col·lectiva contra la qual hem
de lluitar decididament. Cal que tots aquests fets siguin coneguts pel gran públic, sense
sectarismes de cap mena, per tal que mai més no es puguin repetir.
Les institucions públiques hem d'afavorir la divulgació d'aquest coneixement entre l'opinió
pública i honorar la memòria de totes les persones que van ser perjudicades, d'una manera
o altra, per aquells fets tràgics, independentment del bàndol al qual pertanyien o del qual
foren víctimes.
Tot això sense oblidar el drama dels milers de persones exiliades (algunes de les quals van
acabar als camps de concentració nazis), empresonades, de les famílies partides, dels
orfes, de la forta caiguda de la natalitat d'aquells anys o els efectes de la brutal misèria de la
postguerra, en part a conseqüència de la política autàrquica del govern franquista; inspirada
en els règims feixistes i impulsada sobretot pels elements falangistes, aquesta política va
permetre, gràcies a l'estraperlo i a la corrupció consegüents, l'enriquiment de determinades
famílies properes al règim.
Certament, de vegades la veritat pot ser incòmoda. Però mai si el seu objectiu és la lluita
contra l'oblit i a favor de la justícia històrica, allunyada de qualsevol mena de revenja.
_____

El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des del grup majoritari de
persones que ens vam presentar a les eleccions municipals sota les sigles de la CUP,
manifestem el següent sobre aquesta moció, la lacra del feixisme no només la hem patit els
espanyols i catalans, també altres països, però molts països que han patit una dictadura
com nosaltres, han demanat perdó i han condemnat els fets.
En l’Estat espanyol no només no es condemna l’aixecament feixista del 18 de juliol del 36, ni
la guerra civil que va esdevenir després, sinó tampoc el que malauradament va succeir a la
postguerra on van ser assassinades moltes dones i homes i a data d’avui no s’ha jutjat a
ningú per aquest fets tan foscos de la nostra historia recent.
Per a tota la gent que lluitem per la igualtat de classes el respecte i la democràcia, és
vergonyós que 80 anys desprès d’aquests fets, encara just fa 10 dies, hi hagi gent de
ideologia feixista que commemori aquest fets amb el vist i plau dels que governen a Madrid,
en un acte totalment antidemocràtic.
Condemnem totalment l’aixecament feixista del 36 i el nostre record a totes les dones i
homes que van lluitar i van ser assassinades per voler fer un país millor, més social, per
protegir la seva cultura i la llengua catalana.
I que aquesta valentia i sacrifici ens ha fet a molts catalans 80 anys després seguir
defensant aquells valors per els que molts vam perdre la seva vida.
Votarem a favor de la moció.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.
En Junta de Portaveus s’ha acordat incloure aquestes mocions:
7. MOCIÓ DEL GRUP CIU SOBRE EL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES MOCIONS
APROVADES PEL PLE, I LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL PORTAL DE LA
TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Campasol, llegeix seguidament, la següent moció:
“Atès que fa més d’un any que ha començat la legislatura actual i s’estan adoptant i
s’adoptaran acords plenaris com a conseqüència de les mocions presentades pels grups
municipals.
Atès que les forces polítiques representades al Ple, presenten iniciatives amb la finalitat de
millorar la vida de la ciutadania, donant resposta a necessitats o peticions de la població
arenyenca.
Atès que el fet de dilatar o desatendre l’execució de les mocions aprovades pot repercutir de
manera negativa en el benestar col·lectiu i pot arribar a tindre conseqüències no desitjables.
Atès que les mocions són els instruments fonamentals per fer efectives les funcions de
control, orientació política i crítica propositiva de l’oposició, què amb el seu exercici garanteix
la qualitat democràtica municipal.
Atès que les mocions, quan són aprovades, es converteixen en actes administratius i el seu
compliment s’ha de garantir pel Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Atès que el Ple és l’òrgan més representatiu i amb major legitimitat de l’Ajuntament per
aprovar iniciatives i, els seus acords són el millor reflex de la voluntat popular.
Atès que la Corporació ha de complir i respectar els acords plenaris, la qual cosa és
necessària, legalment exigible i és un acte de coherència política, responsabilitat i respecte
vers la ciutadania.
_____

Atès que el compliment dels acords implica una oportunitat per millorar la qualitat de la
democràcia local i l’eficàcia en la gestió pública, tot això, en benefici de l’interès general.
Atès que s’han d’establir mecanismes de control per a evitar que mocions aprovades pel Ple
no s’executin, o bé, l’execució trigui més de l’acordat, previst o desitjable, o bé, les mesures
adoptades no siguin del tot fidels a l’esperit de la moció o als objectius perseguits pel
proponent de la iniciativa.
Atès que els grups municipals han d’estar informats de l’estat d’execució dels acords, de les
gestions realitzades, de les actuacions iniciades, de les possibles incidències i, en el seu
cas, dels motius del no compliment de l’execució de les mocions.
Atès que els mecanismes de control també han de servir perquè els grups de l’oposició
puguin assumir un compromís de participació destinat a enriquir i fer realitat les propostes
elevades al Ple.
Atès que el major òrgan de control de l’execució dels acords plenaris és la ciutadania i s’ha
de garantir el seu dret a la participació, informació i transparència; les mocions aprovades
s’han de publicar en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament, amb la informació
referent al termini d’execució, el pressupost destinat, les fases en què es troba l’execució i
qualsevol altre aspecte d’interès.
Per tot el que hem exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció
dels següents acords:
ACORD 1. Establir trobades trimestrals per informar als portaveus municipals sobre el grau
d’execució, les actuacions iniciades, les incidències, i en el seu cas, els motius del no
compliment de les mocions aprovades.
ACORD 2. Adaptar un espai al web municipal dedicat a les mocions aprovades, que es
posaran a disposició de tota la ciutadania quan l’acta del corresponent Ple hagi estat
aprovada, amb tota la informació relativa i disponible sobre l’evolució del seu compliment.
ACORD 3. Que per a garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la màxima
transparència, des del Portal de la Transparència les associacions, els col·lectius o la
ciutadania en general, pugui sol·licitar informació mitjançant correu electrònic o ordinari
sobre el grau de compliment íntegre o parcial de les mocions.
ACORD 4. Que els efectes d’aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades des
de l’inici d’aquest mandat.
ACORD 5. Donar trasllat al Parlament de Catalunya que el Ple d’Arenys de Munt ha acordat
donar compliment a la llei aprovada en matèria de transparència pel que fa al seguiment de
les mocions presentades i aprovades en aquest òrgan municipal.”
L’Alcalde demana el torn d’intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu resumidament: “La veritat és que està
constant força aquest qüestió perquè inicialment havia estat una moció, després va passar a
ser un prec i ara ha tornat a ser una moció. Hem estat parlant amb el regidor i per això crec
que estem plenament d’acord en quin és l’esperit que hi ha al darrere d’aquest moció que és
la de la total transparència en la gestió i en la governança i establir mecanismes de control
perquè sobretot els ciutadans, més enllà del propis regidors si no sobretot els ciutadans que
són al qui ens hem de dirigir puguin saber com s’estan desenvolupament les polítiques que
es porten a terme des del govern, des del conjunt de l’ajuntament. Aquest és un dels
objectius.
Un altre dels objectes dels que he estat parlant és que sovint ens preocupa, i jo mateixa he
mostrat aquesta preocupació altres vegades, és que a vegades es presenten mocions que
_____

tenen algun punt de brindis al sol o tenen algun punt d’enunciat on posem sobre la taula
voluntats i posicionament però que tenen un concreció difícil a l’hora de ser executades com
a polítiques actives, és a dir, és complicat a vegades a determinades mocions posar-li un
pressupost o posa-li una data o passar-li una planificació. M’estic referint a mocions com,
per exemple, no sé, la de Felip V que van presentar fa un temps els regidors del grup Mixt.
Són difícils de concretar amb dates, són difícils de concretar amb pressupost i per tant
aquest seguiment que demana aquesta moció és difícil d’executar.
I aleshores també té el sentit d’intentar que aquelles mocions que es presentin siguin
accions que reverteixin en polítiques concretes en el poble. Si m’equivoco suposo que ja ho
dirà el Sr. Campasol.
Tenia aquest doble vessant la moció que es presenta.
Tinc que dir que el que diu aquesta moció ho farem. Ho fem i ho seguirem fent tant sí com
no, tant si es present aquesta moció com i no es presenta. També per un doble motiu:
Perquè és el que vol fer aquest govern i aquest ajuntament, i per això hi ha una regidoria de
Transparència que amb més fortuna o amb menys però amb tot l’esforç del món i bona
voluntat està tirant endavant que tot això sigui possible, en un entorn complicat d’eines i de
recursos; però que ho estem fent i aquesta és la voluntat.
I també perquè hi ha una llei que així ho demana.
Per tant, que tot allò que es demana a través d’una moció sigui el que ja t’està demanant
una llei és on teníem la recança de perquè hem d’aprovar una moció on per llei ja ha de fer
el que diuen els seus punts. Per tant, ho faríem sí o sí, tant si vostès haguessin presentat
aquesta moció com si no l’haguessin presentat, tant si s’aprova com si no s’aprova.
Permeti’m si us plau que llegeixi una cosa que vaig llegir en el seu moment; però perquè
quedi constància:
“La finalitat d’aquesta llei és establir un sistema de relació entre les persones i
l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de
l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la
informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la
responsabilitat en la gestió pública.”
En el títol tercer respecte del dret d’accés a la informació pública que és el que vostès
mencionen si m’equivoco en el punt número 4 la llei diu que les persones tenen el dret
d’accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol
persona jurídica legalment constituïda. L’exercici d’aquest dret, a més a més, no és
condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni resta subjecte a motivació i ni
requereix la invocació de cap norma; és a dir, qualsevol ciutadà pot demanar la informació
perquè sí i punt. I, a més a més, això poden fer-ho a partir dels setze anys. És a dir, tot això
que recullen aquests punts, ja ho diu la llei. Per tant, és igual si l’aprovem o no l’aprovem;
perquè la voluntat d’aquest govern és dur-ho a terme i a més a més si això no fos així, si
hagués una ombra de dubte –i això és el que li he transmès abans, em sembla que és que
té aquest moció- que això no sigui així ja hi tenim una llei al darrere que ens la creiem.
No dubti que aquesta regidoria té ganes d’establir trobades amb els grups municipals per fer
seguiment de les mocions i també adaptarà un espai al web municipal dedicat a les mocions
aprovades i que es posarà a disposició de la ciutadania com tota al resta de la informació i si
no s’ha pogut posar a disposició; en qualsevol moment i qualsevol mitjà es pot venir i
preguntar i se li concedirà aquesta informació, perquè no els nostra si no que és dels
ciutadans.
I, per tant, bé, sincerament és una moció que... no sabria dir ni si l’hem d’aprovar o no l’hem
d’aprovar perquè la farem igualment.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Com regidora d’aquest
consistori que he pogut presentar moltes mocions de moltes temàtiques, vull agrair al grup
de Convergència que presentin aquesta moció, perquè totes aquestes mocions siguin
aprovades per unanimitat o no, van dirigides a institucions superiors i haurien d’arribar
aquestes institucions.
Trobo molt bé que es demani al Govern que faci un seguiment i que sigui tot més
transparent.”

_____

El regidor Sr. Campasol diu que no saben si fan de govern o oposició. Doncs ells van
presentar aquesta moció dins de termini, se’ls va denegar per no complir requisits i es va
negociar per tal que continués com a moció. Així, no volien, però van afegir més articles. Ells
volien votar en contra del punt exposat pel Sr. Sánchez i per l’explicació l’han canviat.
Preveu que per l’explicació, el vot de l’equip de govern serà en contra, malgrat que s’han
adaptat a les seves peticions per tal de modificar els acords de les mocions. Agrairia que es
pronunciessin sobre el sentit del seu vot. Si bé algunes mocions no es pot fer un seguiment
pressupostari, tal i com s’ha explicat, sempre es pot fer una comissió de seguiment per tal
que la gent sàpiga si es compleixen o no. I cap moció hauria de ser un brindis al sol, i si
algun moment això passés, quedaria palesa una situació. Agrairia que aquesta moció de
transparència, que s’ha presentat en altres municipis, sigui aprovada.
El Sr. Alcalde diu que el regidor Sr. Campasol ha fet tota una explicació sense saber el sentit
del vot.
La regidora Sra. Ballester diu, resumidament, el següent: “Breu i amb l’ànim de rebaixar una
mica el to. A més a més, la calor tampoc ajuda i celebro el moment de distensió amb
l’anècdota de les municions.
A més a més, tota aquest conversa abans també l’hem tinguda: una de les coses que també
reivindica aquest moció és que tot els regidors, tots els grup polítics, tinguin moment de fer
revisió trimestral com diu aquí de les polítiques. Perquè venim aquí a tractar temes: ja siguin
declaracions institucionals, mocions o precs i preguntes, perquè s’executi allò o altre, en
defensa de les opcions de qui ens han votat portem aquí, perquè s’escolti, perquè es faci,
aquesta és la voluntat, jo li estic dient que un ajuntament que té una regidoria de
Transparència com pot no complir la Llei de transparència independentment que això sigui
una moció o sigui un prec com ha arribat a ser en algun moment. Si vostè fa un prec sobre
aquests temes a la regidoria de Transparència evidentment la regidoria de Transparència no
pot dir que no, en absolut perquè és la seva voluntat i perquè és Llei, ho torno a repetir.
Jo no sóc tot el Govern, jo no sóc tots els grups polítics que hi ha al Govern, només parlo
per la regidoria de Transparència i pel què li pertoca com a tema d’aquesta moció. Jo votaré
a favor com a CUP i com a regidoria de Transparència, per què? No perquè ens faci falta, i
permeti’m que ho torni a dir perquè no va en detriment del que vostès estan dient, perquè no
ens fa falta una moció per fer això, perquè això ja ho farem, però si això ha de ser objecte
perquè anem una mica més a la una en aquest temes i rebaixem una mica el to de les
coses, doncs ho farem.
Vot a favor.”
El regidor Sr. Campasol diu que és cert que ha fet una intervenció llarga sense saber el
sentit de vot, però és perquè li semblava que votarien en contra. I creu que és molt important
que un govern voti favorablement sobre la transparència. I sobre el límit de temps, el regidor
Sr. Sánchez ha tingut temps d’explicar-se sense limitació.
El Sr. Alcalde diu que no s’ha limitat el temps a ningú.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MIXT PER DECLARAR ARENYS DE MUNT
MUNICIPI COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la CUP d'Arenys de Munt
presentem la moció per declarar Arenys de Munt municipi compromès amb la banca ètica.
Abans de llegir la moció, volia dir que, com ja he dit abans en un altre punt, aquest matí he
estat parlant amb el regidor Josep Sànchez que ens ha demanat que introduíssim alguna
modificació en els acords, com així ens vam manifestar en la Comissió Informativa en què
no teníem cap mena de problema fer alguns canvis, perquè enteníem que, probablement, hi
_____

hauria algun tema de terminis que podien condicionar al govern. El Sr. Sànchez ens ha
demanat aquests canvis, els hem acceptat i diria que la moció ara està tal com ell ens ha
proposat aquest matí.
I abans que ho digui, que aquesta moció és un brindis al sol, el que volem fer és una reflexió
profunda sobre l'activitat que tenen els bancs, les entitats financeres, amb les seves
inversions, que moltes vegades estan vinculades a temes de guerra, justament, i en canvi hi
ha altres banques, que són les banques ètiques, que aquestes qüestions no els fan i a les
hores el que ens agradaria és que la gent comencés a agafar aquesta consciència que molt
probablement és molt millor treballar amb una banca ètica que no pas amb bancs comercials
que el que prioritzen són els seus beneficis abans que qualsevol altra cosa.”
Seguidament, llegeix, la següent moció:
“L’actual context de crisi prolongada en el que ens inserim, ha deixat sense justificacions al
sistema capitalista. Actualment, es fa palès que les desigualtats no han estat quelcom
casual, sinó que són producte intrínsec i premeditat d’un sistema concret que es nodreix
d’elles per a la seva subsistència i creixement.
La realitat és que el neoliberalisme ha anat guanyant terreny a la democràcia imposant la
dictadura dels mercats. Les entitats financeres han estat part i alhora promotores
d’accentuar i alimentar aquest sistema especulador, posant el seu propi benefici per sobre
del de la ciutadania.
Aquestes entitats no només han estat còmplices de generar desigualtat, sinó que també
n’han estat i, en segueixen sent, responsables. Mentre segueixen ordenant desnonaments
de forma sistemàtica – més de 178.950 des del 2008 als Països Catalans, que suposen més
de 90 desnonaments diaris al nostre país-, segueixen imposant a la ciutadania la
socialització de les seves pèrdues fruit de l’especulació i l’afany de lucre, que puja a més de
100.000 milions d’euros que el Govern espanyol ha assumit com a propi.
Paral·lelament a la voràgine de les retallades socials, de precarització laboral, creixement de
la pobresa i destrucció dels serveis públics a les que s’ha subordinat a la ciutadania, les
entitats financeres han seguit augmentant els seus ingressos de forma exponencial. Només
amb el 10% dels beneficis d’entre 2007 i 2013 de les entitats bancàries, s’hauria pogut evitar
i revertir les retallades que Zapatero i Rajoy van imposar.
D’altra banda i, de forma recorrent, les entitats financeres s’han tacat les mans de sang
internacional. És més que conegut que entitats com BBVA, Banc Santander, Bankinter,
CaixaBank, Banc Sabadell, Bankia, Catalunya Caixa tenen vincles financers amb les
principals empreses d’armament del món, tals com: EADS, Honeywell, General Dynamics,
Raytheon, Textron o Instalaza.
Els informes ‘Inversions que són la bomba. Negocis de la banca amb empreses espanyoles
d’armament’ o ‘Evolució de la banca armada a Espanya’ o 'Els bancs que inverteixen en
armes' així ho avalen, tots tres informes del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (entitat que es
dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme). Més enllà del
comerç internacional d’armes, els informes identifiquen fins a 30 empreses d’armament
espanyoles que reben suport financer de la banca que opera a l’Estat espanyol.
Entre les dades que aporten aquests informes, i només cenyint-nos al BBVA, entre 2005 i
2013, va concedir crèdits a empreses d’armament per valor de 2.657 milions d’euros; entre
2009 i 2013 va emetre bons i pagarés d’empreses d’armes per valor de 338,9 milions
d’euros, o entre 2000 i 2012 va finançar exportacions d’armament italià per valor de 598,5
milions d’euros.
El BBVA lidera el rànquing de banca armada espanyola de 2013, l’últim exercici del qual es
disposen dades tancades i fiables, amb un valor superior als 3.600 milions d’euros. En el
tercer, sisè, setè, vuitè i novè lloc del rànquing s’hi situen Bankia, CaixaBank, Catalunya
_____

Caixa, Banc Sabadell i Banc Popular, entitats amb les quals l’Ajuntament d'Arenys de Munt
també està operant en aquests moments.
L’anonimat i poca transparència com a metodologia recorrent del sistema capitalista, ha
provocat que sovint les ciutadanes i ciutadans hàgim estat còmplices quotidianes en petites
accions que alimenten i enforteixen la dinàmica neoliberal i, per tant, també de les seves
conseqüències. També administracions municipals com el nostre Ajuntament.
Actualment, l’Ajuntament d'Arenys de Munt manté la seva operativa corrent amb CaixaBank i
Banc Sabadell, a més de continuar mantenint préstecs amb aquestes mateixes entitats i
BBVA, Catalunya Caixa i Bankia per prop de 600.000 euros, segons l'estat del deute pel
pressupost d'aquest 2016.
La necessitat immediata de transformar aquesta realitat desigual i injusta ens porta a
responsabilitzar-nos de qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió.
És per tot els motius exposats que, des del grup majoritari de persones que es van presentar
a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Economia i
Hisenda i a la Diputació de Barcelona, la negociació amb les banques ètiques i/o
cooperatives, com ara Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d'Enginyers, per l'establiment de
línies de préstecs especifiques per les administracions públiques catalanes.
Segon.- Realitzar, des de l'Ajuntament, un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’estudiar la
viabilitat de dur a terme les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques
i/o cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.
Tercer.- Cancel·lar els comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques,
un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu
extraordinari demanem que l'informe de l'acord segon ho pugui contemplar i passar-lo als
diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.
Quart.- No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa
dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible, es seguiria el mateix
procediment explicat a l’acord segon.
Cinquè.- Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d’aquest tipus.
Sisè.- Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a la nostra
vil·la.
Setè.- Informar d'aquests acords al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a les entitats supramunicipals que són les que
possibiliten aquests finançaments.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC; diu que des del punt de vista ideològic
aprovaria aquesta moció, però la situació real d’Arenys de Munt és que no es tenen deutes
pendents amb bancs que financen armaments. Encara que sí tenen préstecs amb BBVA,
Santander. Es tenen crèdits amb DIBA en les condicions que aquesta brindi i són a interès
zero. I si bé es podrien buscar crèdits en aquestes institucions que indica, pel tema de
prudència financera i pel temps de gestionar aquests nous crèdits, es fa amb DIBA que
treballa amb Banc de Sabadell.
L’ajuntament d’Arenys de Munt té una dependència altíssima als préstecs per poder fer front
a l’obra pública, necessitaria 1 milió d’euros a l’any per posar-se al dia amb obres i serveis
durant 12 anys. I això s’ha de fer amb préstecs i les condicions de DIBA, per l’interès zero,
són les millors. Es poden demanar per prudència 700.00€/any. Volen deixar la caixa de
_____

l’ajuntament més endreçada de com se la van trobar. També es podrien finançar amb
subvencions, però tothom sap com funcionen aquestes, com per exemple, les de la
Generalitat que triguen en pagar. Tenint en compte que es poden fer inversions a través de
préstecs, i aquests només es poden signar fins que es tanca el pressupost (abril-maig) i es
fan amb DIBA, ens n’anem a juliol, el mes d’agost inhàbil i es pot començar a treballar al
mes de setembre fet que implica haver de córrer per part dels Serveis tècnics per executar
les obres. Interessaria fer-ho d’una altra manera, però es depèn dels préstecs. Així, el que
demana és que les entitats supramunicipals amb les que nosaltres signem préstecs treballin
amb aquesta banca ètica, doncs són aquestes les que donen aquests préstecs als
municipis.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies, Sr. Alcalde.
El capitalisme és una lacra social que hem d’eradicar conjuntament amb el patriarcat en el
procés d’alliberament nacional i construcció dels Països Catalans.
Estem per la banca ètica, però sabem que desfer-nos de tot el que ens lliga a les altres
entitats és complicat i requereix temps. Apostem per començar a engegar una feina de
formiga, que a poc a poc i de manera ben feta anem trencant amb el passat per començar,
no només a Arenys de Munt sinó també a la Diputació i a la resta d’administracions, a
participar d’unes entitats financeres que contribueixin amb la justícia social i que estimin les
vides de les persones, entitats amb valors socials completament allunyats dels del
capitalisme més neoliberal.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu que no té preparada l’explicació doncs era
una moció, després un prec i ara torna a ser una moció. Però que també havien pensat
presentar-la des del seu grup municipal, doncs en alguns ajuntament així ho han fet. Però
diu que no sap ben bé a què es refereixen amb neoliberalisme/capitalisme i que no cal
culpar als instruments sinó a l’ús que es fa d’ells. La banca ètica diu que aplica criteris
positius per fer inversions en temes ambientals i temes socials, i criteris negatius per no ferles amb temes armamentistes o empreses d’explotació socials. Amb la moció que s’ha
aprovat anteriorment, es podrà fer seguiment d’aquesta moció.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Vull agrair els vots a favor. Només volia dir que
entenc tot el tema de les xifres que ens ha donat el regidor d'Economia, ell les té molt més
clarament identificades. Nosaltres hem vist la situació del deute i hem extret d'allà els
préstecs del BBVA i de Caixa Catalunya. Evidentment hi ha molts préstecs que surten com a
'Caixa de Cooperació' o com 'Diputació' i aquí no sabem qui els acaba donant i no els volíem
posar perquè no s’acabés dient alguna cosa així.
Entenem les dificultats que ell expressa per poder tancar préstecs en un futur i nosaltres en
cap cas el que pretenem amb aquesta moció és fer ofegar a l'Ajuntament econòmicament, ni
molt més. Sinó el que volem és començar a fer aquesta feina de formiga en els terminis i és
per això que hem dit que les coses es puguin fer en la mesura de les possibilitats i en la
mesura que un informe ho determini.
Si l'informe diu: no podem obrir un préstec nou amb una entitat ètica perquè ... (no sé quin
problema es pugui produir) i s'ha d'obrir amb el BBVA, si l'informe ho diu i es justifica,
podrem continuar avançant.
Però la voluntat hauria de ser anar cap a la banca ètica mica a miqueta. Probablement a
partir del 2025 igual podem tenir tots els préstecs amb la banca ètica. Falten 9 anys, igual sí
que podem, però és qüestió d'anar treballant-ho.
I agrair de nou els vots favorables.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.
PART DE CONTROL
9. INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016.
_____

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, de forma resumida, el següent:
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 22/16
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 30/06/2016
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de despesa
respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que
s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 € a data 30/06/2016.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar
compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe
agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació, quan
aquest existeix.”
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI CONTRA
LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 30
DIES (EXERCICI 2016)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Motivat per canvis recents en la fórmula de càlcul de la data de venciment de les
factures registrades en el programa comptable amb la finalitat d’adequar-la a l’aparició de la
factura electrònica, considera la data d’entrada en el registre administratiu de factures o
plataforma de facturació + número de dies per conformar la factura (termini legal són 30
dies) + número de dies per pagar la factura des de la data de conformitat (termini legal són
30 dies).
Segon.- Que d’acord amb el nou criteri de càlcul, les obligacions de despesa per les que han
transcorregut el número de dies dins del termini legal per l’exercici 2016 des de la data de
registre administratiu de factures o plataforma de facturació sense que s’hagi efectuat el seu
pagament, s’eleven a un total de 0 factures i per un import total de 0,00 €.

_____

Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar fora
del termini legal a
30/06/2016

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
30/06/2016

30/06/2016

0

0,00 €

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

10. INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, de forma resumida, el següent:
“INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES ENTITATS
LOCALS D’ACORD AMB EL RD 635/2014, DE 25 DE JULIOL.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, on s’introdueix el
concepte de període mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard en el
pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques han de
fer públic el seu període mig de pagament calculat amb una metodologia comú i definit en el
RD 635/2014, de 25 de juliol.
INFORMO:
Primer.- Que d’acord amb les dades que obren a la Tresoreria municipal, es posa en
coneixement les següents dades del càlcul del Període mig de pagament corresponents al
primer trimestre de l’exercici 2016
Rati Operacions
pagades

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP
(Període
mig de
pagament)

3,46 dies

880.841,74 €

-17,73 dies

143.201,44 €

0,50 dies

Segon.- Tots els ratis resultants del càlcul del període mig de pagament o pendent de
pagament poden prendre valor negatiu, bé perquè les factures han estat pagades abans de
que hagin transcorregut 30 dies naturals des de la presentació de la factura o bé, en les
factures pendents de pagament, si al final del període de càlcul encara no han transcorregut
en les operacions pendents de pagament aquests 30 dies.”

11. DESPATX OFICI
El Sr. Alcalde dóna compte del següent:
“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 137 a la 171, ambdues incloses, des
del 27/06/16 fins al 24/07/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 16
Resolucions en matèria d’economia: 14
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1
Resolucions en matèria d’activitats: 1
Resolucions en matèria de delegació de competències: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 27/06/16 i el 24/07/16, en matèria de:
_____

Espai Públic: 1
Seguretat: 6
Benestar Social: 12

-

Sanitat: 1”

PRECS I PREGUNTES
12. PREC DEL GRUP PP SOBRE EL SANEJAMENT DEL PI GROS.
Donat que el regidor Sr. Planas, del grup municipal PP, està absent, el Sr. Alcalde llegeix el
següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atès l’estat de manteniment
en què es troba el pi situat al barri del Pi Gros, es procedeixi al seu sanejament i poda a fi
d’evitar que la caiguda de pinyes puguin causar danys personals a tercers, al vehicles, o
puguin causar accidents.
Prec: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que l’Equip de Govern procedeixi a
realitzar el sanejament i poda del pi detallat a fi d’evitar que la caiguda de pinyes puguin
causar danys personals a tercers, al vehicles, o puguin causar accidents.”
El Sr. Alcalde diu que hi ha previst un pla de poda que està pendent de ser publicat i que
contempla actuacions en 1.196 arbres en el municipi, i es veurà si es pot incloure aquest pi
al desembre de 2016.

13. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES ACCIONS DE MANTENIMENT DEL
PIPICAN DE CAN JALPÍ.
Donat que el regidor Sr. Planas, del grup municipal PP, està absent, la regidora Sra. Castillo
llegeix la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem a l’Equip de Govern:
Atès el precari estat de manteniment en què es troba el pipican de la zona de Can Jalpí.
Atesa la necessitat de què es realitzin accions de desparasitació que actualment sembla ser
no s’estan duent a terme, segons manifestacions dels usuaris.
Atès l’excés de vegetació a la zona d’ús.
Pregunta: El Partit Popular volem saber quin és el protocol de manteniment dirigit al pipican
esmentat? Quantes vegades es neteja? Quantes vegades es desparasita? Tenen previst
realitzar més actuacions per millorar l’estat del recinte?”
La regidora delegada d’Ocupació, Sra. Castillo, diu textualment: “Ja ho tenim previst per ferho en breu. Es farà amb la Brigada jove, per tant prenem nota i ho farem.”

14. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE UNA INCIDÈNCIA EN UN ARBRE AL CARRER
DE LLUÍS COMPANYS.
Donat que el regidor Sr. Planas, del grup municipal PP, està absent, el regidor Sr. Castillo
llegeix la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem a l’Equip de Govern que:
Atès que al carrer de Lluis Companys a l’alçada a tocar de la Carretera de Sant Celoni es
troba un arbre talat que provoca les queixes del veïns donat que s’ha transformat en un lloc
on els gossos orinen.
Atès que entenem que no té sentit mantenir les arrels i el tros de tronc del mateix donat que
està talat.
Atès que sostenim que allò viable seria la retirada del que resta de l’arbre i llurs arrels per
evitar aquesta situació o bé procedir a la plantació d’un nou arbre.
Pregunta: El Partit Popular volem saber si es pot procedir a la retirada de l’arbre talat indicat
o bé la seva restitució per un nou arbre?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu que prenen nota del seu comentari i tan
bon punt sigui possible trauran l’arbre que molesta.
_____

15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’ACTUACIÓ DE SULFATACIÓ DE L’ARBRAT
DE LA RIERA.
Donat que el regidor Sr. Planas, del grup municipal PP, està absent, el Sr. Alcalde llegeix la
següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem a l’Equip de Govern que faciliti
tota la informació sobre el procediment de sulfatació de l’arbrat de la riera, així com la forma
i periodicitat en què aquesta s’ha de dur a terme segons la normativa vigent.
Pregunta: El Partit Popular volem saber quin és el procediment de sulfatació de l’arbrat de la
riera? Com es duu a terme aquest? Amb quina periodicitat?”
El Sr. Alcalde diu que aquest tractament es va fer la setmana passada i que aquesta
informació està disponible a la pàgina web.

16. PREC DEL GRUP MIXT PER DECLARAR ARENYS DE MUNT MUNICIPI
COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA.
Aquest punt ha estat reconduït a moció en el punt 8è.

17. PREGUNTA DEL GRUP MIXT DE COM ÉS QUE L’ALCALDE NO VA INFORMAR
ALS REGIDORS DE L’OPOSICIÓ DEL REQUERIMENT AL PROCÉS
D’INDEPENDÈNCIA, TOT I ESTAR IMPLICATS PEL VOT AFIRMATIU.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Des del grup majoritari de persones que ens vam presentar a les eleccions del 24 de maig
sota les sigles de la CUP d'Arenys de Munt presentem la pregunta com és que l'alcalde no
va informar als regidors de l'oposició del requeriment de l'Audiència Nacional per haver
donat recolzament al procés d'independència, tot i estar implicats pel vot afirmatiu.
El passat 2 de juny, l'Ajuntament d'Arenys de Munt va rebre un requeriment del Jutjat
Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, reclamant informació sobre el
recolzament que aquest Ple va donar, al novembre del 2015, a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya per avançar cap a la independència del nostre país.
El 14 de juny del 2016, l'Alcalde va donar resposta a aquesta reclamació.
Més enllà de la resposta que s'ha donat a l'Audiència Nacional, volem recordar que en el Ple
del 12 de novembre del 2015, a la moció de la CUP PER ADOPTAR MESURES DE
DESCONNEXIÓ DEMOCRÀTICA I OBERTURA D’UN PROCÉS CONSTITUENT NO
SUBORDINAT A L’ESTAT ESPANYOL, hi vam votar a favor, a més de l'alcalde i els
regidors del govern, els regidors de l'oposició Lluís Campasol, Marc Tarrés, Lourdes Paituví,
Josep Manel Ximenis i Esther Sánchez, però aquests regidors no han estat informats per
l'Alcalde, ni per ningú, de quin era el requeriment del Jutjat Central d'Instrucció sobre aquest
recolzament.
Tampoc es va consensuar amb els regidors de l'oposició la resposta a aquest requeriment,
tot i ser regidors implicats pel nostre vot afirmatiu.
Per la transcendència que pot tenir aquest requeriment de l'Audiència Nacional preguntem a
l'Alcalde:
 No creu que hauria estat convenient informar, amb detall, d'aquest requeriment als
regidors de l'oposició?
 Com és que no es va realitzar cap reunió per consensuar la resposta a donar a
l'Audiència Nacional?”
El Sr. Alcalde diu que els regidors i regidores tenien coneixement que estaven els mossos a
l’ajuntament doncs estaven en una comissió i l’alcalde va haver d’abandonar la reunió i així
ho va dir. La carta anava adreçada a l’alcalde i l’alcalde, al donar la resposta, va
_____

consensuar-ho amb l’equip de govern. De tota manera, si volien més informació, la podien
haver demanat en aquell o en posteriors moments, que s’hagués facilitat.

18. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE L’ESTAT D’ALGUNS ESCOCELLS DE LA
RIERA ON ENCARA RESTEN CABLES DELS ANTICS FANALS.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Des del grup majoritari de persones que ens vam presentar a les eleccions del 24 de maig
sota les sigles de la CUP d'Arenys de Munt presentem la pregunta sobre l’estat d’alguns
escocells de la riera on encara resten cables dels antics fanals:
En el Ple del 12 de novembre del 2015, vam manifestar que no enteníem perquè no s’havien
tret els cables dels antics fanals, aprofitant les obres d’urbanització de la Rambla Francesc
Macià, concretament a l’alçada dels números 37 i 41.
El senyor Alcalde, ens va dir que agraïa la nostra aportació, que podrien actuar directament i
que en el ple de desembre ens donaria la resposta.
A data d’avui, 28 de juliol del 2016, 8 mesos després, encara no tenim cap resposta del
senyor alcalde, ni tampoc tenim constància que s’hagi resolt aquest tema, ja que alguns
veïns ens han informat que els cables no s’han tret i que encara són més visibles.
Es per aquest motiu que els hi preguntem:
 Si tenen previst treure aquests cables.
 I els motius perquè encara no s’han tret.”
El regidor delegat de Via Pública, Sr. Castillo, diu que creu que en el darrer ple el Sr.
Sánchez ja va explicar que s’estava pendent de fer més aportació de sorra per tal de tapar
aquests cables que estaven a la vista. I que actuaran sobre això, donat que aquests cables
no tenen corrent i no té sentit que estiguin allà.

19. PREC DEL GRUP MIXT PERQUÈ S’INCORPORIN A LES ACTES DELS PLENS
LES INTERVENCIONS REALS QUE FA L’ALCALDE I NO S’AMAGUIN SOTA
L’EMBOLCALL DE LES NORMATIVES, TAL COM VA FER AMB LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LA RIERA.
El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec:
“Des del grup majoritari de persones que ens vam presentar a les eleccions del 24 de maig
sota les sigles de la CUP d'Arenys de Munt presentem el prec perquè s'incorporin a les actes
dels plens les intervencions reals que fa l'alcalde i no s'amaguin sota l'embolcall de les
normatives, tal com va fer amb les contribucions especials de la riera.
En el Ple del 12 de maig del 2016, en la proposta de 'modificació de l’aprovació definitiva de
les Contribucions Especials de la urbanització de la calçada de la Rbla. Francesc Macià i de
la Rbla. Eixample', el senyor alcalde, en la lectura, va modificar el final de l'acord primer de
la proposta.
Allà a on havia de dir 'havent minvat la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris, que
serà de 336.807,08€, corresponents al 50 % del cost total.', va dir: 'corresponents al 50% del
cost de la calçada' (minut 17:40 de l'àudio de Ràdio Arenys de Munt). Com tots els veïns de
la Riera de ben segur saben, és prou evident que el cost de la calçada no és el mateix que
el cost total, ja que el cost total inclou el cost de la calçada i de les voreres.
Abans de l'aprovació d'aquesta acta, en el Ple del 30 de juny, vam demanar que constés a
l'acta aquest modificació en la lectura dels acords, però se'ns va dir que, segons la
normativa, no feia falta fer-ho constar, atès que l'acta només hauria de recollir els acords i
només s'acceptarien modificacions sobres les pròpies intervencions.
Realment la normativa no diu això.
Es per aquest motiu que, en un exercici de transparència, claredat i 'parets de vidre',
demanem que:
 a les actes dels plens es faci constar el que realment es diu i passa en els Plens o
que com a mínim les esmenes que es produeixin a petició dels regidors s'incorporin a
_____

les actes dels plens, després de comprovar que realment s'ha dit o ha passat allò
que s'esmena.”
El Sr. Alcalde explica que les actes han de recollir els acords dels plens, els àudios estan a
disposició de tothom per tal que ho puguin consultar i des de la Regidoria de Transparència
s’han iniciat iniciatives per tal de fer més transparents les actes i sessions dels plens.

20. PREC DEL GRUP CIU EN RELACIÓ A L’ESTAT DE BRUTÍCIA I DEIXADESA EN
EL QUE ES TROBA EL POLÍGON INDUSTRIAL TORRENT D’EN PUIG EN EL SEU
PASSEIG LATERAL.
La regidora Sra. Paituví formula el següent prec:
“Vist l’estat en el que es troba actualment el Torrent d’en Puig en la seva zona lateral des de
davant d’Espai Tonyina i al llarg de tot el passeig, tant de brutícia com de falta de
manteniment, tal i com es pot comprovar a les fotos que adjuntem, i donat que és una tònica
general a la resta de la població de la qual això n’és una mostra, demanem:
- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt actuï sobre l’àrea esmentada per tal de deixar-la
en les condicions desitjades i que alhora actuï sobre la resta d´àrees de la població
que estiguin en un estat similar.”
El regidor delegat de Via Pública, Sr. Castillo, diu que és evident que és un punt detectat
amb problemàtica i concretament, afecta molt a l’estat de la zona verda els baixant pluvials
de les naus que creen reguerons que afecten a la sorra de la zona verda i en breu, esperen
el darrer trimestre de l’any, es volen canalitzar i portar a la canalització corresponent.
Respecte la resta de punts del poble, també hi ha voluntat d’actuar. Avui ha sortit un pla de
xoc en temes de neteja publicat al web, i amb les carències de recursos humans i materials
que s’intenten solventar.
La regidora Sra. Paituví diu que no és només els desaigües sinó que també hi ha brutícia.
El regidor Sr. Castillo diu que sí, que ho tenen present i que ha començat dient el tema de la
brutícia però que no ajuda en res el tema dels desaigües, que encara ho dificulta més.

21. PREC DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE EL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES
MOCIONS APROVADES PEL PLE, I LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL PORTAL DE LA
TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
Aquest punt ha estat reconduït a moció en el punt 7è.

22. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Només volia dir, perquè la gent que hagi escoltat el
Ple haurà vist que només teníem dues preguntes i un prec, només volia dir que en aquest
Ple havíem presentat tres preguntes i un prec, que no passa res, però que en el proper Ple
esperem poder presentar les quatre opcions entre 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 quinze minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari accidental, CERTIFICO.

_____

