AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 1/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint-i-u de gener 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.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es formulen les següents esmenes a l’acta per part del regidor Sr. Jiménez, la regidora Sra.
Castillo i la regidora Sra. Sánchez:
Sr. Jiménez:
En el punt núm. 4, PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL GAS
NATURAL, pàg. 4, abans de la intervenció del Sr. Jiménez, cal afegir el text següent:
“El Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu de la CUP, referint-se al regidor Ximenis, és crea
un moment de desconcert fins que finalment el regidor Ximenis pren la paraula.”
En el punt núm. 5, PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’ENERGIA
ELÈCTRICA, pàg. 7, en el torn de rèplica de la regidora Sra. Ballester, caldria fer constar
que la seva intervenció no és textual, sinó resumida, i incloure la següent frase:
“Puntualitzar que de tot això els veïns tindran accés a tota aquesta informació de seguida
que això s'aprovi o no s'aprovi.”
En els punts 10 i 11, sobre les beques menjador, en els quals es consensua una moció
conjunta entre els grups PSC i grup Mixt, pàg. 21, en el torn de rèplica de la regidora Sra.
Ballester, caldria fer constar que la seva intervenció no és textual, sinó resumida.
Així mateix, en aquest punt, cal fer constar que el Sr. Alcalde va dir que eren vuit vots a
favor, quan en realitat en van ser set.

_____

Per tant, per donar resposta a aquesta esmena, es posarà una nota a peu de pàgina amb el
següent text:
“1 S’ha esmenat d’ofici, en aquest punt, l’acta, perquè s’ha detectat un error en el recompte dels vots a favor de la moció, en
comptes de vuit vots a favor com es va dir, en són set.”

Sra. Castillo:
En els punts 10 i 11, sobre les beques menjador, en els quals es consensua una moció
conjunta entre els grups PSC i grup Mixt, pàg. 22, en la votació de la moció, cal fer constar
correctament el segon cognom del regidor Sr. Àngel Castillo i Vallcorba.
Sra. Sánchez:
En els punts 10 i 11, sobre les beques menjador, en els quals es consensua una moció
conjunta entre els grups PSC i grup Mixt, pàg. 18, al final de la lectura de la part expositiva
de l’acord i en el moment que cedeix la paraula a la regidora del grup PSC, on diu:
“(.../...) Cal pensar en l’interès prioritari del menor i, en funció d’aquest interès, trobar
solucions alternatives i recursos econòmics.
És per tot el que s'ha exposat que, des del grup municipal del PSC i 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:””
A partir d’aquí, llegeix la regidora Sra. Castillo:
“Primer.- Manifestar el nostre compromís de lliurar beques menjadors a tots els alumnes
(.../...)”
Ha de dir:
“(.../...) Cal pensar en l’interès prioritari del menor i, en funció d’aquest interès, trobar
solucions alternatives i recursos econòmics.
A continuació li cedeixo la paraula a la regidora Àngels Castillo, que llegirà els acords.
La regidora Sra. Castillo llegeix:
“És per tot el que s'ha exposat que, des del grup municipal del PSC i 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.- Manifestar el nostre compromís de lliurar beques menjadors a tots els alumnes
(.../...)”
Així mateix, en aquest punt, a la pàg. 21, en la intervenció Sra. Sánchez, on diu:
“La regidora Sra. Sánchez dóna les gràcies a la regidora del PSC per haver arribar a un
acord i presentar la moció conjuntament. Li diu al regidor Sr. Planas que no és un tema
identitari, sinó que estem parlant de beques menjadors.”
Ha de dir:
“La regidora Sra. Sánchez dóna les gràcies a la regidora del PSC per haver arribar a un
acord i presentar la moció conjuntament. Li diu al regidor Sr. Planas que treballar pels nens
perquè puguin menjar a les escoles i millorar el sistema de beques no és un tema identitari,
el que s’hagi dit de quin país som, és una cosa lliure i cadascú que pensi de quin país vol
ser.”

_____

Posada a votació l’acta, amb les esmenes efectuades, 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.
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, i no estem d'acord a que
aparegui d'aquesta manera a les actes. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions
municipals per la CUP d'Arenys de Munt, som càrrecs electes per la CUP tal com evidencien
les nostres credencials com a regidors, emeses per la Junta Electoral. És per aquest motiu
que votem en contra de l'aprovació d'aquesta acta. I lamentem que cada vegada que
demanem la paraula sembla que se'ns estigui fent un favor quan això és el Ple i en el Ple
hem de tenir llibertat d'expressió per poder el que considerem oportú.”
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde fa una breu introducció al tema indicant que és un acord que fa revisió de
l’aprovat al 2006 i que, a més de l’actualització normativa, s’ha fet una entesa entre
Ajuntament i treballadors, entre d’altres, en els següents punts: jornada laboral,
s’introdueixen modificacions substancials respecte l’acord anterior, com la compactació de la
jornada els mesos de juliol i agost; a més, també té elements que ajuden a la gestió dels
recursos humans, com és el control de presència; canvis en el tema d’assumptes personals
pel termini de gaudiment; baixes per temes de malaltia que es pot cobrar fins el 75% en la
primera baixa de l’any (va més enllà de l’estrictament normatiu); es contempla un tema de
productivitat a través d’objectius; inclou la limitació horària en el cobrament de les hores
extres; regula la formació dels treballadors amb un màxim de 40h/any; i l’eliminació dels
complements “ad personam”. El govern té la voluntat d’anar corregint disfuncions.
El Sr. Alcalde llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials:
“Havent negociat amb els representants sindicals dels funcionaris de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt un nou acord de condicions laborals, per tal de regular-les en el proper any, en
virtut del que determina la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i l’Estatut dels Treballadors.
Vistos els informes de secretaria i intervenció emesos al respecte.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari al
servei de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i publicar aquest acord en el BOPB, DOGC i en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Segon.- Trametre aquest acord a la Delegació de Govern i a la Direcció General de la
Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucional de la Generalitat de
Catalunya.
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Tercer.- El present acord tindrà eficàcia una vegada s’hagi publicat íntegrament el text
definitiu.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que des del seu grup municipal, a través de la
premsa, ha vist que el Sr. Alcalde ha tingut un nou nomenament i aprofiten per felicitar-lo.
Respecte el punt de l’ordre del dia, diu que podrien haver entrar a valorar els informes i la
situació precària o no, però que han preferit preguntar a les persones afectades, que
majoritàriament van comentar que estaven d’acord amb aquest text i, per tant, votaran a
favor.
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, vol aprofitar, també, per felicitar al Sr. Alcalde
pel nou nomenament. I respecte el punt, diu textualment: “En relació a la proposta
d’aprovació de l´acord de condicions de treball del personal funcionari de l´Ajuntament de la
nostra vila, i un cop revisat el text complert de l’acord on consten les condicions tant
generals com de treball, així com les retribucions establertes i millores socials, i tota la
normativa relativa a seguretat i salut laboral, i la seva normativa i vigència actual dins del
marc legal corresponent.
I vist que el citat acord de regulació ha estat acordat i aprovat entre els Representants de
l’Ajuntament i els Representants dels Funcionaris, el grup de Convergència dóna el seu vot
favorable per l’aprovació del citat punt només quedant pendent vetllar, a partir d´aquesta
aprovació, per la correcta aplicació i posterior seguiment d’aquestes condicions de treball
durant el període establert per les mateixes fins la propera negociació.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Aquesta és una proposta
de caràcter administratiu, per regular i adaptar les condicions de treball del personal
funcionari de l’ajuntament d’Arenys de Munt a la llei i normativa vigent i que és producte de
la negociació amb els treballadors funcionaris de l'Ajuntament.
En l'informe de Secretaria, podem llegir que l’acord de condicions laborals, que és va
aprovar en el Ple del 9-03-2006, es manté el mateix text referent a drets i deures del
treballadors, però amb l’actualització normativa. També es destaca que, després de la seva
aprovació en el 2006, s’havien d’incloure en el text la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de
conciliació familiar i l’EBEP (Estatut Bàsic de l'Empleat Públic), que es va aprovar a l’abril del
2007. I també s’ha hagut d’incorporar l’aprovació de diferents normatives que repercuteixen
en les condicions funcionarials.
Trobem molt important que aquest acord sigui producte de les negociacions amb els
representants sindicals dels funcionaris, fet que també evidència que aquest col·lectiu ha
arribat a un acord per les condicions que avui es porten a Ple.
Després de llegir aquest acord, volem destacar positivament, a allò que es refereix,
especialment, al tema de conciliació familiar, sobretot el fet de facilitar la jornada laboral a
les dones que són mares i que volen compaginar la seva vida laboral amb la familiar. També
volem destacar que hi ha una millora en el fet de poder gaudir de permisos retribuïts: com el
prenatal, per atendre a fills prematurs, el de paternitat, per atendre a fills discapacitats i,
també, que es faciliti la vida laboral a les dones que puguin patir alguna violència de gènere i
hagin de marxar, puntualment, del seu lloc de treball per rebre assistència social.
Podríem destacar moltes més coses positives d’aquest acord, però per finalitzar la meva
intervenció, només afegir que ens agradaria que aquestes condicions laborals fossin
extensives a tots el sector laborals de la nostra societat, per aconseguir una societat més
justa i igualitària, amb més qualitat de vida per tots els treballadors del nostre país.
El nostre vot serà a favor.”
El Sr. Alcalde indica que amb un col·lectiu de 63 treballadors hi ha dos tipus de regulació de
les condicions laborals: la dels funcionaris i la dels laborals. I el fet que hi hagi dos
regulacions diferents, porta al fet que hi hagi situacions diferents i els problemes que això
pot generar pels recursos humans. Aquest tema ja s’està treballant amb els representants
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dels laborals, per tal d’arribar a una entesa i acostar-se a l’Acord de funcionaris i les
condicions que aquest regula. Però això no està en les seves mans.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN
ÒRGANS COL·LEGIATS.
El regidor delegat de Coordinació, Sr. Sánchez, fa una breu introducció prèvia i indica que hi
ha hagut un canvi en l’equip de govern i això ha implicat un canvi en el tema de
representació en els òrgans col·legiats que ha motivat aquesta proposta. Seguidament
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data 14/07/2015 i en compliment de
l’art. 38 del Reial Decret 2568/86, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, va nomenar els representants de la
corporació en diferents consells sectorials, òrgans supramunicipals, fundacions privades,
associacions, mancomunitats, consorcis i entitats urbanístiques.
Atès que s’ha considerat necessari ampliar el número de representants de la Corporació
davant d’aquests òrgans col·legiats, nomenant un titular suplent, per tal que pugui
representar a l’Ajuntament, amb veu i vot, en cas d’absència del titular.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple la realització dels següents
nomenaments:
Primer.- Aprovar l’ampliació del nomenament de representants en els següents òrgans
col·legiats:
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF): JOAN RABASSEDA I FERRER (Titular) /
ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA (Suplent)
PARC MONTNEGRE-CORREDOR: JOAN RABASSEDA I FERRER (Titular) / MARTA DE
LA IGLESIA I FORMATGER (Suplent)
ENTITATS URBANÍSTIQUES: JOAN RABASSEDA I FERRER (Titular) / JOSEP SÁNCHEZ
I CAMPS (Suplent)
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME:
JOAN RABASSEDA I FERRER (Titular) / FUENSANTA MARIA BALLESTER I JIMÉNEZ
(Suplent)
CONSORCI LOCALRET: FUENSANTA MARIA BALLESTER I JIMÉNEZ (Titular) / JOSEP
SÁNCHEZ I CAMPS (Suplent)
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME: JOSEP SÀNCHEZ I
CAMPS (Titular) / ÀNGELS CASTILLO I CAMPOS (Suplent)
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: ÀNGELS CASTILLO I
CAMPOS (Titular) / MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER (Suplent)
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS (Titular) /
FUENSANTA MARIA BALLESTER I JIMÉNEZ (Suplent)
CONGIAC: JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS (Titular) / FUENSANTA MARIA BALLESTER I
JIMÉNEZ (Suplent)
XARXA LOCAL DE CONSUM: MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER (Titular) / JOSEP
SÁNCHEZ I CAMPS (Suplent)
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: JOAN RABASSEDA I FERRER
(Titular) / ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ (Suplent)
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AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU): ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA
(Titular) / ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ(Suplent)
XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: JOAN RABASSEDA I FERRER
(Titular) / ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ (Suplent)
Segon.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se als regidors afectats pel seu
coneixement i als efectes oportuns, fent constar que hauran de mantenir informada a
l’alcaldia de les gestions realitzades en l’exercici de les seves delegacions.
Tercer.- Comunicar-los, així mateix, als organismes afectats pel seu coneixement.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Aquesta és una proposta
que podem considerar protocol·lària, perquè qui decideix quins són els representants del
nostre ajuntament, en aquests òrgans col·legiats, és l’equip de govern.
En el Ple del 14 de juliol del 2015 es va aprovar la designació obligatòria d'aquests
representants, a l'inici del mandat. Ara se'ns porta a Ple la proposta per nomenar suplents, i
algun canvi com a conseqüència de la nova incorporació d’un nou representant al govern.
Aquest nomenament que es fa ara, de suplents, s'hauria hagut de fer en aquell Ple del 14 de
juliol. Per tant, hem d'entendre que si no es va fer va ser per un error administratiu, ja que, al
no designar suplent, si el titular no podia assistir a aquests òrgans, l'ajuntament es quedava
sense representant.
Aquest possible error administratiu, implicarà burocràcia, escrits, cartes, correus, amb els
costos que comporten. I ens plantegem si no ens ho podíem haver estalviat fent els passos
oportuns en el mes de juliol?
Som crítics en determinades maneres de fer que es poden millorar, però valorem que el
nostre ajuntament estigui representat en tots els òrgans possibles, i quan més millor, per
defensar de forma correcta els interessos dels arenyencs i arenyenques.
Per tant, tal i com ja ens vam posicionar en el passat Ple de juliol, quan es va formar el nou
govern municipal amb la designació dels seus representats, el nostre vot serà a favor.”
El Sr. Alcalde fa, abans de procedir a la votació, una observació a la regidora Sra. Sánchez.
Li diu que celebra que siguin crítics en estalviar escrits, cartes i correus, que, si recordem
tots el que han fet ells amb el grup Mixt, dient això que els expliquen a cada Ple que ells es
van presentar com una assemblea primitiva i tot el paperam escrit, denúncies, tota la feinada
que ens han provocat, segurament és nímia comparat amb aquest canvi dels representants
en els òrgans col·legiats. Celebra que li preocupi estalviar paper a la Casa Consistorial.
La regidora Sra. Sánchez fa la següent rèplica: “Nosaltres ho fem per defensar els nostres
drets personals, com assemblea i com a partit, i nosaltres el que estem valorant avui és que
potser hi ha hagut un error administratiu, perquè quan es posa un representant en un òrgan
si no hi pot anar, no hi pot anar ningú, és el que estem criticant.”
El Sr. Alcalde celebra que afavoreixin que hem d’estalviar paper, cartes, escrits, correus,
que són les paraules que ha dit i, evidentment, aquest govern s’equivoca molt sovint i ho
reconeixen sempre que fa falta i perquè fan moltes coses mal fetes, però perquè en fan
moltíssimes de ben fetes i qui no fa coses no s’equivoca.
El regidor Sr. Sánchez, en el torn de rèplica, agraeix el comentari del grup Mixt, reconeixen
que hi va haver un error en el seu moment, però que avui aprofiten per esmenar-lo.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde 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
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Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i grup Mixt; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI
D’AIGUA AMB L’EMPRESA SOREA.
En la Junta de Portaveus s’ha acordat deixar aquest punt sobre la taula.

5. MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER DONAR RECOLZAMENT A LA ILP PER UNA LLEI
DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment:
“Abans de llegir aquesta moció vull agrair al grup de Convergència, que hem arribat a un
acord i només hem variat una mica els acords finals per poder portar endavant aquesta
moció.
Moció que presentem el grup majoritari de persones que es vam presentar a les eleccions
del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt PER DONAR RECOLZAMENT A LA ILP PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU
DE CATALUNYA.
L'Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una
Iniciativa Legislativa Popular per tal que el Parlament del Principat de Catalunya aprovi una
Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, per aconseguir un ensenyament sota els principis
de democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no discriminació i de qualitat.
Aquesta ILP, que va ser registrada al Parlament de Catalunya el passat 7 de juliol del 2015
amb un recolzament de 94.321 signatures, ve motivada perquè tant l'actual Llei d'Educació
de Catalunya (LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
anomenada també Llei Wert, no garanteixen, en la seva totalitat, el dret a l'educació pública
des de la llar d'infants fins a la universitat.
La Generalitat del Principat de Catalunya, mitjançant el seu sistema educatiu, ha de treballar
per recollir l'ideal pedagògic d'escola catalana del qual en puguin gaudir totes les persones
del nostre país, fent incidència especial en l'exercici del dret a la democràcia real en la presa
de decisions. Amb aquesta ILP es pretén aconseguir varies iniciatives:
 recuperar una gestió democràtica dels centres, fent que la presa de decisions i la
seva gestió sigui autònoma i pròpia de cada centre, sense direccions imposades des
de fora i amb projectes discutits a la pròpia escola;
 realitzar una avaluació que permeti millorar els centres i els estudiants;
 donar estabilitat i seguretat a les plantilles dels centres educatius;
 assegurar una participació vinculant dels Consells Escolars, com a òrgan de trobada
de famílies i professorat per la presa de decisions.
Hem d'entendre la diversitat lluny d'un món heteronormatiu, de manera que es tingui en
compte la diversitat de la societat actual, no només des de la procedència o l'origen biològic,
sinó que també s'hi reconeguin el màxim respecte per les diferències de gènere i de les
identitats sexuals.
Al mateix temps la presència d'homes i dones ha de ser equitativa en els òrgans de
coordinació i de decisió. Així com, també, la presència masculina entre el professorat ha de
ser equitativa especialment tant en l'educació infantil com a la primària, ja que actualment és
mínima.
L'aplicació de les actuals lleis d'educació, en els últims anys, ha donat com a resultat que els
Consells Escolars han perdut importància com a òrgan representatiu i de debat entre els
diferents sectors de la comunitat educativa: família, professorat i alumnat. També hauria de
ser essencial que els Consells Escolar fessin una ratificació posterior de les eleccions dels
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òrgans de govern i direcció dels centre educatius, atès que aquests Consells haurien de ser
la representació àmplia de tota la comunitat educativa.
Però, ara, la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de
plans d'entorn potents i d'altres actuacions. Amb més recursos podríem pluralitzar els agents
que intervenen en l'educació de les noves generacions, tot incloent altres persones no
necessàriament docents i remunerades.
En aquest sentit s'han de buscar estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics
i d'innovació a l'escola primària i/o secundaria, així com projectes d'investigació a les
universitats i, també, s'han de proposar uns sistemes de beques-salari per garantir l'accés
als ensenyaments postobligatoris.
Atesa la importància que tenen els educadors per fer avançar la nostra societat, s'han
d'establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i familiar, tant per a
dones com per a homes, del personal docent i d'altres persones que treballen en els centres
educatius. Al mateix temps les condicions de feina del professorat han de ser dignes, sent la
jornada de treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació
inferior al 50%. Per altra banda els processos per formar part de la funció pública,
especialment en l'àmbit educatiu, han de ser transparents i objectius.
És per donar recolzament a aquesta Iniciativa Legislativa Popular presentada per
l'Assemblea Marea Groga al Parlament de Catalunya 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.- Instar al Govern de la Generalitat del Principat de Catalunya a què no apliqui la
LOMCE.
Segon.- Instar al Parlament de Catalunya, com planteja aquesta ILP, a debatre una nova Llei
del Sistema Educatiu de Catalunya.
Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els
recursos necessaris per aconseguir recolzaments populars a la vila d'Arenys de Munt.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora d'aquesta Iniciativa Legislativa
Popular a través del portal web 'http://ilpeducacio.cat/'.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció no entren ni en el fet ni
en la forma i, per tant, hi votaran en contra.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Estem davant d’una moció
que barreja dues qüestions i dues lleis diferents: la LOMCE (espanyola: Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa) i la LEC (catalana: Llei d’Educació de Catalunya).
Aquesta qüestió no es pot abordar correctament si no partim de la base que són dos textos
diferents i que, per tant, exigeixen de respostes diferents.
 Convergència i el nostre Govern han combatut sempre, des del primer moment i de
manera molt bel·ligerant la LOMCE:
 Recurs d’inconstitucionalitat en contra de la llei per part del Govern de la
Generalitat.
 Recurs d’inconstitucionalitat en contra de la llei per part del Parlament de
Catalunya amb el suport de tots els grups de la cambra a excepció del PP i
Ciutadans.
 El Departament d’Ensenyament sempre ha dit que defensarà el model
d’escola catalana i que seguirà aplicant la Llei d’Educació de Catalunya.
 La consellera Rigau ha anat més enllà i en diverses ocasions ha deixat plantat
al ministre a la conferència sectorial.
 Estem encontra de la LOMCE perquè representa:

_____



Un atac a l’autogovern de Catalunya perquè ignora les competències en
matèria educativa de la Generalitat recollides en el consens de la LEC i
l’Estatut.
 Un atac al nostre model educatiu i lingüístic que des de fa més de 30 anys
garanteix el coneixement equivalent del català i del castellà (en les proves
d’avaluació del Ministeri d’Educació al 2010 el nivell de coneixement del
castellà per part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana de
l’Estat), així com també la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots
els alumnes de Catalunya independentment de la seva llengua i origen.
 Un atac a la comunitat educativa i als criteris pedagògics, tècnics i acadèmics
ja que únicament s’han atès criteris polítics i partidistes.
 Un cop defensat el nostre posicionament en contra de la LOMCE, el nostre partit
defensa la validesa i vigència de la LEC. La Llei d’Educació va ser aprovada l’any
2009 i va ser fruit d’un ampli consens entre les tres principals forces polítiques del
moment: Convergència i Unió, PSC i ERC (tots tres sumaven 106 diputats dels 135
del Parlament, el 78,5%). Va ser una fita important perquè es va pactar un marc
educatiu que garantia la seva permanència governés qui governés. De fet, va ser el
primer cop a l’Estat espanyol que el govern (en aquell moment, el Tripartit) i la
principal alternativa (CiU, llavors) van pactar una llei d’educació. Estem, en definitiva,
davant d’una llei de país.
 La LEC ha suposat uns grans avenços en el funcionament de l’escola a Catalunya
perquè:
 Desenvolupa un model educatiu d’interès públic propi que garanteix als
catalans una educació de qualitat en condicions d’igualtat.
 Garanteix una escola catalana en llengua i contingut.
 Prepara als alumnes en el plurilingüisme.
 La llei assumeix que la unitat bàsica del sistema és el centre.
 La formació dels docents és bàsica i el seu reconeixement, també.
 Amb el concepte de posar el centre escolar al focus del sistema, s’opta també
per la seva autonomia i el rendiment de comptes.
 S’avança en la gratuïtat real.
 La llei preveia uns terminis clars per a l’homologació de tot el professorat per
avançar cap a la igualtat de condicions laborals d’aquests professionals.
 Es lluita contra la desvalorització dels continguts i de l’autoritat.
 S’aposta per la innovació pedagògica, pel lideratge, pels serveis digitals, pels
nous entorns d’aprenentatge i per tot allò que adequa l’educació a les
exigències de la societat del segle XXI.
 L’aplicació de la LOMCE és exclusivament administrativa. Si no fos així, tots els
alumnes que acaben els seus estudis no tindrien un títol homologat. No obstant això,
el model i els continguts educatius són els de la llei catalana. Si ens quedem en la
mera desobediència el que fem és perjudicar als nostres estudiants ja que es
quedarien sense el seu títol.
 En el marc del procés de transició nacional i del procés constituent, la LEC serà la llei
de partida per tal d’assolir una nova llei d’educació pel nostre país. Així doncs, no
estem davant de la llei definitiva per a la Catalunya Estat en l’àmbit de
l’ensenyament.”
Finalment, agraeixen els canvis que el grup Mixt ha fet i per tant, votaran a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La preocupació per
l'educació catalana ha motivat l’inici d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular. A través
d’aquesta iniciativa, des de la societat civil catalana, es proposen les bases per una nova llei
d’educació pública catalana, democràtica, laica, gratuïta, coeducadora, inclusiva, no
discriminatòria i de qualitat.
Pels socialistes sempre l’educació ha estat una prioritat, per això hem recolzat i recolzarem
aquesta iniciativa.

_____

Des de la Comissió Sectorial d’Educació del PSC vàrem elaborar un argumentari per
explicar el nostre posicionament a favor davant la ILP que demana una nova llei d'educació.
-Ho fem per responsabilitat política. Perquè l’educació sempre ha estat, i continuarà sent, el
principal tret distintiu dels i les socialistes a Catalunya. Creiem que l’Educació ha de formar
part d’un debat permanent i continu de la societat catalana, per vetllar contínuament per la
seva millora o per denunciar els elements que poden influir negativament en els seus
objectius, que no són altres que el de proporcionar els nens i les nenes, els nois i les noies
una formació que els permeti ser lliures, autònoms i competents en una societat cada cop
més complexa i en la qual ningú, sense excepció, ha de quedar al marge del seu progrés,
individual o col·lectiu.
-Donem suport amb la convicció que cal arribar a consensos amplis i estables. Només amb
l’acord i el consens de tots els agents implicats, amb un debat profund i serè sobre tots els
elements que intervenen en l’educació, aconseguirem que la seva funció social estigui al
nivells que la ciutadania mereix. Malgrat creiem que la ILP té vaguetats i només expressa
principis generals, estem disposats a debatre en profunditat cada un d’ells per a oferir a la
ciutadania el millor sistema que doni resposta, sense cap mena de discriminació, a les seves
necessitats i interessos.
-També ho fem amb l’ambició per defensar els principis socialistes que inspiren el nostre
sistema educatiu. Aquests principis que, com a PSC, hem defensat i hem impulsat dins el
nostre sistema educatiu i que han demostrat sobradament en el passat que en l’educació
hem assolit plegats avenços molt importants i significatius. La igualtat d’oportunitats, l’accés
a l’educació en condicions d’igualtat (equitat) i l’excel·lència educativa són, per a nosaltres,
irrenunciables.
-I acabo llençant un missatge a la comunitat educativa i a la societat catalana de compromís
del PSC amb l’Educació. Els missatges populistes, malgrat poden il·lusionar, sovint estan
buits de contingut que puguin refermar les possibilitats reals de transformació i millora social.
Cal compromís i fermesa, sí, però també convicció i mesures que es puguin dur a terme.
Aquest ha estat i continuarà sent el nostre compromís amb la societat i amb l’educació:
garantir el progrés individual per tal que cada persona pugui desenvolupar-se com a ciutadà
o ciutadana, per assolir així el progrés col·lectiu i social en comú.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu resumidament: “Agraïm i donem el
nostre suport a la moció, que és la moció tipus que facilita l’Assemblea Groga des de fa
temps, amb la que hi estem plenament d’acord. Volem actualitzar una mica la situació
posant sobre la taula el que continua succeint i com s’està agreujant, tot i les lluites.
Les polítiques que ataquen l'escola pública continuen augmentant i és necessari traçar línies
d'acció que, des de la nostra realitat concreta, ens permetin lluitar col·lectivament per una
educació pública, laica, coeducadora, inclusiva, universal, en català i de bressol a
universitat.
El curs anterior la comunitat educativa va destinar grans esforços a una gran
tasca impulsant una ILP, que sent perfectible, incorpora moltes de les demandes per
capgirar el sistema educatiu. S’ha recollit prop de 100.000 signatures, organitzat més de 200
xerrades públiques i aproximadament el mateix número de debats als centres educatius,
(això suposa un mínim d'unes 8000 persones participant en debats).
També s’ha lluitat per la construcció de nous centres, per les beques menjadors, s'han
declarat viles grogues contra les retallades, s'ha lluitat per la gestió comunitària dels
menjadors escolars, s'han organitzat referèndums a les universitats, s’han defensat les
condicions laborals de la gent que treballa al sector... En resum, hem estat actives defensant
que la Lluita Educa.
Malgrat tota aquesta tasca i estant en un moment d'excepcionalitat política de cara a l'any
vinent hi ha la previsió de tancament de més d'un centenar de línies de P3 a l'escola pública,
la desaparició definitiva i total d'escoles públiques senceres, eliminació de llocs de treball...
Continuem sense tenir les substitucions des del primer dia, infants i joves no tenen garantit
un àpat al dia... Una llarga llista de reivindicacions que hem de fer nostres per a defensar el
dret a l'educació i a una vida digna.”

_____

La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “La LOMCE és una llei amb
una forta concepció conservadora que pretén convertir l’aprenentatge en una tasca
fonamentalment memorística, on els alumnes passaran més temps reproduint el que han
après que no pas participant activament del seu procés d’aprenentatge.
El grup municipal d’ERC està completament en desacord amb aquesta llei centralitzadora i
uniformadora, que imposa la cèlebre frase del ministre Wert “d’españolizar a todos los niños
catalanes”; una llei que trenca primer amb el concepte d’autonomia de centre, no permetent
la presa de decisions i segona trenca el principi de participació democràtica de la comunitat
educativa, suprimint el consell escolar com a òrgan de govern dels centres.
Amb la nova república catalana ens hem de dotar d’una llei d’educació pionera i ambiciosa i
convindrà blindar-la de tot canvi polític al Parlament. Tantes lleis educatives porten
desconcert i inestabilitat a la comunitat educativa. Per aconseguir els millors resultats cal
desenvolupar la llei amb un llarg recorregut que permeti consolidar els coneixements i els
procediments emprats. Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Sánchez vol donar les gràcies a tots els regidors i regidores del consistori
que han donat recolzament a aquesta moció, perquè veu que hi ha un compromís ferm de
fer una nova llei d’educació que garanteixi tots els drets, tant d’escola catalana, laica,
gratuïta i de cohesió per al nostre país.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i grup Mixt; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

El regidor Sr. Planas abandona la sessió, excusant la seva assistència.
PART DE CONTROL
6. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER ADOPTAR MESURES PER FER FRONT A
L’ASSETJAMENT I VIOLÈNCIES MASCLISTES QUE S’ESTAN DUENT A TERME A
LA PREMSA I XARXES SOCIALS A LES DONES QUE ES DEDIQUEN A L’ACCIÓ
POLÍTICA.
El Sr. Alcalde diu que les declaracions institucionals no tenen torn de paraules i que si algun
grup municipal vol intervenir, ho haurà de fer en l’apartat de Precs i preguntes.
La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, llegeix la següent declaració
institucional:
“Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i part de l’opinió pública
a peu de carrer han normalitzat amb total impunitat insults masclistes adreçats a dones que
ocupen càrrecs electes o orgànics en diversos partits polítics, plataformes o altres espais de
participació política i ciutadana. Davant aquest fet és moment de no posar tabús, dir amb
veu forta i clara les coses pel seu nom i denunciar que les valoracions sobre el físic de les
dones polítiques, la sexualitat, la manera de vestir, l’edat, la identitat sexual o les
responsabilitats familiars sembla que estan per sobre de la praxis política o la qualitat
discursiva de qui exerceix amb valentia, dignitat i professionalitat els seus càrrecs. Insults i
valoracions sexistes com
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“gorda, vella, puta, lletja o Que abans de tenir relacions sexuals passa per
assemblea, Idiota. Mala puta, traïdora, Sense atractiu. Filla de puta amargada,
Calladeta estàs més guapa, Aquesta diputada està boníssima. És una Musa,
Barriguita, pivón, histèrica (...)”
i un llarg etcètera són els qualificatius i els usos lingüístics i de comunicació de qui pretén
socialitzar i generar opinió pública des dels estereotips masclistes, el dictat de normes de
comportament pròpies dels grups dominants i, en definitiva, des de la desigualtat.
Els darrers episodis d’assetjament col·lectiu han saltat de manera alarmant a Catalunya on
les decisions polítiques s’han vist deslegitimades per un assetjament col·lectiu del tot
condemnable.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt fa anys que destina recursos i esforços, tant polítics com
tècnics, per a la igualtat de gènere, la coeducació i l’eradicació de les violències masclistes.
En aquesta línia, seguint el compromís de les mocions aprovades els darrers anys respecte
les violències masclistes, denunciem enèrgicament l'assetjament que en les darreres
setmanes estan patint dones que es dediquen a l'acció política des de diferents partits,
plataformes i col·lectius.
Considerem intolerable que a legítims posicionaments polítics i ideològics es respongui amb
insults clarament masclistes que pretenen el descrèdit personal i intel·lectual de les dones.
La irrupció de la veu i el fer de les dones en l'espai de la política per alguns encara suposa
un desafiament que desincentiven i intimiden mitjançant violència. Afirmem rotundament que
es tracta d'un tipus de violència masclista que ha de ser rebutjada i perseguida.
Per tot això, el Ple de l'ajuntament d'Arenys de Munt acorda:
Primer.- Incrementar la vigilància per tal de detectar aquest tipus de violència per part de
persones del municipi o xarxes socials pròpies, demanar la retirada de les publicacions i
informar que aquestes pràctiques estan qualificades com a violències masclistes.
Segon.- Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya que prenguin mesures per
eradicar aquestes violències masclistes atès que s’ha detectat que diferents càrrecs electes
del Parlament de Catalunya i també electes municipals han fet ús d’aquestes violències
sense haver tingut repercussions públiques ni polítiques al seu càrrec.
Tercer.- Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar
públicament l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l'acció política des de
diferents partits, plataformes i col·lectius.
Quart.- Instar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes
de Catalunya i als mitjans de comunicació de premsa escrita i digital de major difusió
nacional a què prenguin mesures per exigir dimissions i/o expulsions dels mitjans de
comunicació a aquelles persones que facin ús d’estils de comunicació i usos de comunicació
masclistes.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i especialment dirigit a tots
els grups parlamentaris, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de Catalunya “Ca
la Dona”, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de
Catalunya, a la premsa més representativa del país segons elecció del Consell Municipal
dels Mitjans de Comunicació i a la Federació de Municipis de Catalunya i Associació
Catalana de Municipis a efectes de desplegar aquesta moció a nivell municipal.
A nivell local, també els volem fer arribar a l’Associació Donaviva d’Arenys de Munt, a
l’Institut Domènec Perramón i als dos col·legis de Primària, en concret al professorat del 2n
Cicle.”

_____

El regidor Sr. Jiménez demana la paraula.
El Sr. Alcalde li respon que abans de llegir la declaració ja ha explicat que la normativa diu
que en les declaracions institucionals no hi ha intervencions i que al final de l’ordre del dia
podrà parlar del que cregui convenient sobre el que s’ha tractat en el Ple.

7. INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, els informes emesos per
la Intervenció i per la Tresoreria municipals:
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 001/16
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 31/12/2015
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants 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 31/12/2015.
Segon- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar
compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe
agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació, quan
aquest existeix.”
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI CONTRA
LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 30
DIES (EXERCICI 2015)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Motivat per canvis recents en la fórmula de càlcul de la data de venciment de les
factures registrades en el programa comptable amb la finalitat d’adequar-la a l’aparició de la
factura electrònica, considera la data d’entrada en el registre administratiu de factures o
plataforma de facturació + número de dies per conformar la factura (termini legal són 30
dies) + número de dies per pagar la factura des de la data de conformitat (termini legal són
30 dies).
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Segon- Que d’acord amb el nou criteri de càlcul, les obligacions de despesa per les que han
transcorregut el número de dies dins del termini legal per l’exercici 2015 des de la data de
registre administratiu de factures o plataforma de facturació sense que s’hagi efectuat el seu
pagament, s’eleven a un total de 0 factures 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
31/12/2015

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
31/12/2015

31/12/2015

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.”

8. INFORME DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2015.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, el següent informe emès
per la Tresoreria municipal:
“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
quart trimestre de l’exercici 2015:

Rati Operacions
pagades

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP
(Període
mig de
pagament)

-4,67 dies

1.242.992,99 €

-19,93 dies

284.087,26 €

-7,51 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.”
El regidor Sr. Sánchez diu que l’objectiu és, no només complir els terminis de pagament, que
és el que marca la llei, sinó que tothom cobri.

_____

9. DESPATX OFICI
El Sr. Alcalde llegeix resumidament el 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 328 a la 347, ambdues incloses, des
del 4/12/15 al 31/12/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 13
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria d’organització municipal: 1
Resolucions en matèria de contractació: 3

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 4/12/15 i el 31/12/15, en matèria de:
-

Seguretat: 7
Espai públic: 1
Joventut (Escorxador): 1
Obres menors: 1

En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia emeses, des de la 1 a la 5, ambdues incloses,
des de l’1/01/16 al 17/01/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 2
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’1/01/16 i el 17/01/16, en matèria de:
-

Seguretat: 1
Obres menors: 1

A continuació, per unanimitat dels regidors presents en el Ple, s’aprova la inclusió en l’ordre
del dia del Ple, per urgència, del següent manifest, que és llegit per la regidora Sra. Vila:
“MANIFEST PEL RESPECTE I LA CONVIVÈNCIA QUE PRESENTA EL CONSISTORI DE
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT AL PLE DEL DIA 21 DE GENER DE 2016
La nit de naps i cols és una tradició fortament arrelada al nostre poble. Els seus orígens són
molt antics i inicialment era una festa pròpiament masculina, en la que els nois sortien a
penjar naps a les noies. Més tard, s’hi van afegir les noies, que surten a penjar cols als nois.
Els tubercles van sempre acompanyats de versos i escrits de to picant i agosarat. Com tots
sabeu, aquesta festa va sempre acompanyada de bromes satíriques que fan referència a la
vida política del poble amb cartells i pamflets.
Aquests darrers anys, el caire de la festa ha anat canviant substancialment; un sector de
joves ha aprofitat aquesta nit per a portar a terme bretolades que van més enllà del que
haurien de ser les bromes; cremar un contenidor no és una broma, és un acte irresponsable,
violent i incívic.
Però a més de les bretolades, enguany s’han trobat pancartes i pamflets que han
sobrepassat el llindar del que és permissible. Bromes insultants i amb continguts que
atempten la dignitat de les persones i de les seves famílies. No s’hi val insultar i injuriar una
persona emparant-se en l’anonimat; aquests fets són intolerables en una societat lliure i

_____

tolerant, basada en el respecte a les persones i a les seves idees polítiques, religioses i
morals. Entenem que les diferències polítiques són lícitament expressables i han de
configurar debat, ara bé, sempre des del respecte.
El fet de reproduir a les xarxes socials aquests pamflets perjudica encara més la imatge de
les persones afectades. Imatges i comentaris intolerables tant a Facebook com a Twitter,
són l’expressió del tarannà de les persones que hi ha al darrere. Tots sabem que el que
entra a les xarxes socials, difícilment és controlable i no es pot eliminar.
En aquest escenari els regidors i regidores de l’ajuntament d’Arenys de Munt condemnem
tota manifestació pública que atempti contra el dret a l'honor i el dret a la imatge de les
persones, amb la clara intenció de desacreditar-les per la seva opció política, religiosa o
moral.”
PRECS I PREGUNTES
10. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
TRANSPARÈNCIA PER PART DEL GOVERN D’ARENYS DE MUNT, QUE ÉS
D’OBLIGATORI COMPLIMENT DES DE L’1 DE GENER DEL 2016.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presentem des del grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per
Arenys de Munt sobre el compliment de la Llei de transparència per part del govern d'Arenys
de Munt, que és d'obligatori compliment des de l'1 de gener del 2016.
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, és d'obligat compliment des de l'1 de gener d'aquest any per a totes les
administracions públiques locals. I ha estat elaborada i aprovada pel Parlament de
Catalunya.
Aquesta llei dóna més capacitat al ciutadà per exigir informació pública a l'Ajuntament i és
una norma transcendental per a regular la transparència de l'activitat pública. A més,
garanteix el dret dels ciutadans d'accés a la informació i documentació pública. Al mateix
temps també concreta les obligacions de bon govern dels alts càrrecs, del personal al servei
de l'administració i altres persones relacionades.
Atès que aquesta llei és d'obligatori compliment des de l'1 de gener per aquest govern, atès
que tenim una regidoria especifica per a Transparència, atès que no hem vist que s'hagi
habilitat cap instrument per a què els vilatans puguin exercit els seus drets a l'accés a la
informació pública,
Els hi volem preguntar:
 Com és que encara no s'està aplicant aquesta llei a l'Ajuntament d'Arenys de Munt?
 Quan tenen previst que s'apliqui?
 Com s'informarà als veïns i veïnes d'Arenys de Munt que tenen aquest instrument al
seu abast per aconseguir informació del nostre Ajuntament?
 Com podran, aquests veïns i veïnes, accedir a les dades que aquesta Llei estableix
com a obligatòries?
 Quina informació suplementària, a part de l'obligatòria que estableix la llei, tenen
previst que estigui a l'abast dels arenyencs i arenyenques?”
La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, diu, resumidament: “Li contesto
directament les preguntes:
A la primera: sí, s’està aplicant.
A la segona: Evidentment que ho preveiem, ja li hem contestat que sí la complim, i anem i
anirem més enllà del mer compliment
A la tercera: Els veïns i veïnes ja estan informats puntualment; però s’obtindran aviat noves
eines per millorar l’accés, en les que estem treballant des de fa dos mesos. Quan es penja
una nova informació sobre una acció del govern, s’anuncia un Ple, es reten comptes o es
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presenta el PAM, etc... sovint se’n fan notícies, es presenta en jornades participatives, en els
Consells o en les publicacions municipals.
Quarta: Podran i ja poden accedir a la informació municipal per tots els mecanismes
telemàtics, en la URL de l’ajuntament i també sol·licitant-ho expressament o pertanyent a un
grup d’interès.
Cinquena: Des de l’aplicació del portal Govern Obert, la informació no obligatòria accessible
quasi dobla la que demana estrictament la Llei, sobretot perquè en molts casos la Llei no té
efectes retroactius i aquests document ja hi són i en format editable.
El que creiem que succeeix és que hi ha alguna confusió. Cal aclarir que complir amb la Llei
de transparència no és tenir un portal web. Llei de transparència no és igual a portal web.
El que és obligat és, segons la Llei, difondre les activitats i regular-ne l’accés, tal com diu la
llei en l’article 1.2. El llegeixo textualment:
“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.”
I, en resum, com diu el jurista i co-redactor de la Llei, el Dr. Jiménez Asensio: podem
identificar 3 punts bàsics:
1- Informació activa (pública proactivament)
2- Informació passiva (que el ciutadà la demani)
3- Registre de grups d’interès (que són iniciativa ciutadana amb l’acompanyament de
l’Ajuntament)
Una altra cosa és que un dels instruments per a fer-ho sigui un portal concret que, per
facilitar la tasca dels ajuntament, ha posat a l’abast la Generalitat: el portal de la
transparència de l’AOC.
Repeteixo que tenir aquest portal no és una obligació. L’ajuntament ja té un web i té un
espai anomenat Govern Obert on dóna accés a aquestes informacions, igual que té l’espai
del perfil del contractant; però entenem que serà molt útil pels ciutadans trobar totes les
administracions en un sol espai.
Nosaltres aprofitarem aquest recurs i del que es tractarà serà simplement d’abocar la
informació que ja tenim, a la qual ja s’hi pot accedir, en aquest nou portal i seguir afegint-ne
de nova.”

11. PREC DEL GRUP MIXT PER CREAR UNA COMISSIÓ ESPECIAL INFORMATIVA
PER DECIDIR SOBRE LA MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS I PER CREAR UN
CONSELL MUNICIPAL DE MUNICIPALITZACIONS OBERT A TOTS ELS VEÏNS
D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Prec que presentem des del grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per
Arenys de Munt per crear una comissió especial informativa per decidir sobre la
municipalització de serveis i per crear un consell municipal de municipalitzacions obert a
tots els veïns d'Arenys de Munt.
Atès que el govern ha decidit crear una regidoria especifica per la municipalització de
serveis,
Atès que per dur a terme la voluntat política de municipalització de serveis s'haurà
d'analitzar quins són els serveis més adequats per ser municipalitzats,
Atès que les possibles municipalitzacions hauran de comptar amb el consens més ampli
possible de totes les formacions polítiques d'aquest consistori, així com l'aprovació dels
veïns i veïnes d'Arenys de Munt, per tal que les possibles municipalitzacions perdurin en el
temps,

_____

Atès que per aconseguir aquests consensos s'haurà de lliurar la informació necessària,
s'haurà de treballar conjuntament i s'haurà d'anar avançant gradualment, de forma pública i
transparent en aquest treball i en aquesta informació,
Proposem
 Que es creï una Comissió Especial Informativa sobre Municipalitzacions, en la qual
formin part totes les formacions polítiques amb representació al consistori.
 Que es creï el Consell Municipal de Municipalitzacions, en el qual pugui formar part
tots els veïns i veïnes d'Arenys de Munt que desitgin participar.”
El Sr. Alcalde diu que un prec no requereix resposta, però la regidora delegada de
Municipalitzacions, Sra. Ballester, la dóna, dient, de forma resumida, el següent: “Agraïm el
suggeriment i en prenem nota.
Estem totalment d’acord en què cal analitzar els serveis més adequats, cal assolir el
consens més ampli possible de les formacions polítiques i lliurar tota la informació
necessària.
Però volem fer notar que en aquest moment de consells sectorials a Arenys de Munt en
tenim de:
Joventut
Municipal d'ensenyament
Cultura
Urbanisme
Medi Ambient
Acció social i solidaritat
Comunicacions
Esports
Economia
Seguiment de la riera
I el Consell de Poble
I que justament fa ben poc que s’han modificat els estatuts de GUSAM perquè en el seu
Consell d’Administració hi estiguin representades totes les formacions polítiques i també
veïns i veïnes de poble.
Municipalització és una regidoria transversal que abasta temes diferents que tenen cabuda
en un o altre consell ja existent. Per garantir tot el que hem descrit, a data d’avui, creiem que
no fa falta afegir més consells. Per escriure un llibre no s’ha de començar per comprar el
bolígraf, s’ha de començar per tenir una història.”

12. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE L’AUGMENT DEL CONSUM DE GAS
NATURAL D’UN 18% PER PART D’AQUEST GOVERN.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presentem des del grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per
Arenys de Munt sobre l'augment del consum de gas natural d'un 18% per part d'aquest
govern.
En el darrer Ple del 10 de desembre es va aprovar fer la delegació de competències en el
Consell Comarcal per la contractació del gas natural per un període de 2 anys, prorrogable 2
anys més.
Aquesta contractació és va autoritzar amb una despesa màxima de 68.544,10 euros per al
pressupost del 2016 i 68.544,10 euros per al pressupost del 2017, el que fa un total de
137.088,20 euros pels dos pressupostos.
Hem pogut comprovar que en el pressupost del 2013 es va autoritzar una despesa màxima,
pel mateix concepte, de 58.119,10 euros. Estem parlant d'un increment de despesa màxima
de 10.425 euros, o sigui un 18%, en aquest poc temps, quan s'hauria hagut de fer tot el
contrari, reduir aquesta xifra, si s'hagués gestionat eficientment el consum de gas natural.

_____

En la intervenció del Ple els hi vam plantejar les següents preguntes que no ens van
contestar, és per aquest motiu que ara els hi tornem a preguntar i esperem que ara sí ens ho
puguin respondre:
 A què és degut aquest augment tant important de despesa màxima?
 Quins han estat els consums exactes de gas natural dels exercicis 2012, 2013 i
2014, més enllà de les despeses màximes autoritzades?”
El Sr. Alcalde diu que la resposta queda ajornada per la següent sessió, doncs les dades no
s’han pogut obtenir fins fa poc.
El regidor Sr. Sánchez diu que no poden fer una resposta ara mateix a la pregunta doncs vol
fer un estudi analític de la contractació anterior i actual, i la seva evolució. També indica que
cal ser conscient que una cosa és el pressupost que s’aprova i una altra el que finalment es
gasti, i potser per l’evolució s’ha ajustat a la despesa real.

13. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE LA TARIFA REDUÏDA D’ESCOMBRARIES
PER L’ÚS DE COMPOSTADORS, APROFITANT QUE ESTEM DINS DEL TERMINI
PER SOL·LICITAR-LA.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presentem des del grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per
Arenys de Munt sobre la tarifa reduïda d'escombraries per l'ús de compostadores, aprofitant
que estem dins del termini per sol·licitar-la.
En el Ple del 18 de setembre del 2014 es van aprovar les ordenances fiscals pel 2015 amb
una novetat, entre d'altres, que en la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals (Taxa d'escombraries), es va introduir una tarifa reduïda per aquelles habitatges
que facin ús del compostador.
Per acollir-se a aquesta tarifa s'ha de presentar una sol·licitud per part dels veïns que s'hi
puguin acollir, entre l'1 de gener i el 31 de març, a l'oficina d'Atenció de la Vila, signant el
document formal d'adhesió a la campanya d'autocompostatge mitjançant un model que es
facilitarà des de la pàgina web municipal o a la mateixa OAV, tal com s'ha informat en
l'informatiu diari de l'Ajuntament i tal com apareix en la pàgina web.
Aprofitant aquesta informació apareguda i que actualment som en període de sol·licituds, els
hi preguntem:
 Crearan algun enllaç a la pàgina web, més enllà de la notícia publicada, per tal que
sigui visible durant tot el període de tràmit de la sol·licitud per part dels veïns i veïnes
que utilitzin autocompostadores en els seus habitatges?
 Tenen previst fer alguna difusió més d'aquesta tarifa abans del 31 de març?
 Tal com s'ha informat a la notícia publicada, durant l'any 2015 s'han rebut 13
peticions que ja han estat resoltes favorablement per poder-se beneficiar de la
reducció en el preu de la taxa d'un 10%, però, atès que aquesta tarifa reduïda va
entrar en vigor l'1 de gener del 2015, voldríem saber a quantes taxes se'ls hi va
aplicar aquesta reducció durant l'exercici del 2015?
 I també volem preguntar si els beneficiaris d'aquesta taxa reduïda l'hauran de
sol·licitar cada any o si ja s'aplicarà de forma indefinida fins que es deixin de complir
els requisits?”
El Sr. Alcalde, com a regidor de Medi Ambient, diu, sobre donar visibilitat, que s’ha donat
publicitat al web i si cal fer informació permanent, la regidora de Transparència decidirà
aquest tema, doncs si es posen enllaços permanents per tot el que hi ha actiu, potser el web
no serà operatiu. Si es pot fer, es farà, tenint en compte que el web ha millorat molt des de
que han tingut oportunitat de millorar-la doncs fa molts anys que era la mateixa.

_____

Sobre si es farà més difusió, es farà tota aquella que calgui i en el moment en què sigui
possible.
Sobre quantes s’han fet, diu que entra en vigor al 2015 i la bonificació es fa per l’any
següent i per tant, encara no se n’ha fet cap.
La petició s’haurà de fer cada any, doncs cal enviar una fotografia i que un any s’hagi fet
reciclatge no vol dir que l’any següent es torni a fer, i per tant, anualment caldrà sol·licitar-ho.
Per al·lusions, la regidora Sra. Ballester diu que això ho treballaran conjuntament amb el
regidor de Comunicació i estudiaran el poder-ho deixar en algun lloc visible.
El regidor Sr. Sánchez diu que en l’apartat que va canviant en la part inicial del web
s’aprofitarà per fer tot aquest recordatori dels temes vigents.

El Sr. Alcalde comenta que el regidor Sr. Planas ha marxat, però es donarà resposta a les
seves preguntes, tot llegint el títol que és prou significatiu, sense llegir el text complet de la
pregunta.
14. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE PER QUIN MOTIU ENCARA NO HAN REBUT
LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA SOBRE EL PROJECTE I L’OBRA DE
SOTERRAMENT I URBANITZACIÓ DE LA RIERA.
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular volem saber l’estat en què es troba la
sol·licitud de documentació referent al projecte i obra de soterrament i urbanització de la
riera atès que aquesta fa ser requerida mitjançant instància de data 18 d’agost de 2.014 (un
any i cinc mesos), a les 12.08 hores, amb número de registre d’entrada 3502/2014.
Pregunta: Per quin motiu encara a data actual no hem rebut la documentació requerida?
Tenen intenció de facilitar-la vist els precedents? En cas afirmatiu, en quin termini?”
El Sr. Alcalde comenta que la pregunta és una mica reiterativa, perquè ja en van parlar el 7
de maig. Als Serveis Tècnics hi ha a disposició de tots els regidors tota la informació de la
urbanització superficial i, pel que fa a la canalització, és una obra que va fer Ministerio de
Medioambiente, que està a Madrid, i tal i com se li va contestar al Sr. Planas, una part de la
documentació ja se li va facilitar l’agost de 2014 i, pel que fa a la resta, es va adreçar la
petició al Ministerio que, com a administració, havia fet les obres, la proporcionés al regidor
del PP. En aquell moment, ja es va traslladar la petició la Ministero i, que sapiguem, no hi ha
hagut cap mena de resposta.

15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL COBRAMENT RETROACTIU DE LA TAXA
SOBRE LA TINENÇA ANIMALS DE COMPANYIA.
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que aclareixin els motius pel
quals, no ha estat requerida als subjectes passius la taxa per la prestació del servei
d’inscripció i manteniment en el registre d’animals així com de control de la salubritat pública
en el moment en què es va començar a produir-se el fet imposable, al 2.012, i es fa ara amb
caràcter retroactiu.
Hem rebut nombroses queixes de veïns i veïnes, que no es neguen a abonar la taxa, però
que no troben ni tampoc nosaltres trobem ètic que el cobrament es vulgui fer ara amb
efectes retroactius pel que entenem ha estat una situació creada per causes imputables
únicament a aquest Consistori.
Tanmateix, i aprofitant, ens agradaria incloure a l’Ordenança reguladora de la citada taxa
una manera més equitativa de pagament d’acord amb les característiques físiques de
l’animal domèstic, fet pel que ja engegarem les accions pertinents.
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Pregunta: El Grup Municipal del Partit Popular demana quins són els motius pel quals no ha
estat requerida als subjectes passius la taxa per la prestació del servei d’inscripció i
manteniment en el registre d’animals, així com de control de la salubritat pública, en el
moment en què es va començar a devengar el fet imposable, al 2.012, i es fa ara amb
caràcter retroactiu?
Els sembla una acció ètica?
Estarien disposats a condonar l’abonament de la taxa dels anys 2012 a 2015, i començar a
fer efectiu el seu pagament a partir del present any?
Els sembla correcte el plantejament d’incloure una forma més equitativa de pagament de la
taxa d’acord amb les característiques físiques de l’animal domèstic?”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu resumidament: “Aquesta taxa encara no ha
estat delegada a l'ORGT, i degut a què el cobrament el teníem que fer des de l'Ajuntament, i
donat que les dades que constaven dataven de més dos anys, no era aconsellable carregar
sense comunicar als afectats de la situació. És per això que des de la Intervenció-tresoreria
es va considerar més assenyat comunicar als afectats la liquidació pertinent. Així, hem pogut
depurar aquest padró per poder-lo traspassar a l'ORGT pel que fa als rebuts del 2016,
doncs estan entrant al·legacions de tipologia variada i que en té constància la regidoria
pertinent per donar resposta.
En quant al cobrament de la taxa amb efectes retroactius des de l’any 2013, malgrat no ens
agrada haver-ho de fer, estem donant compliment amb la normativa tributària vigent. El fet
imposable s'ha produït atès que es va aprovar la taxa i el padró, malgrat fina ara no hem
portat a terme el cobrament.
El fraccionament del rebut no és viable en la majoria de casos, atès que estem parlant
d’imports molt petits, dels 194 rebuts, 54 són de 9 euros, 49 de 18 euros i 72 de 27 euros.
Només ens trobem amb imports destacables en 4 casos de 57 euros.
En quant a les incidències, aquestes han estat menors, només ens consten 11 situacions
per manca d’actualització del padró, d’aquest només han estat 5 casos d’anys anteriors al
2015; baixes per morts de l’animal, 1 canvi de nom, i dos erros per no tractar-se d’animals
perillosos.
Fins a dia d’avui, s’ha recaptat un 40,61% del total, sobre un padró de 4.059,50 € si sumem
els anys 2013, 2014 i 2015. Aquesta taxa ens ajudarà a sufragar les despeses derivades
d’inversions i serveis relacionats amb els gossos, que són molt superiors a la recaptació de
la taxa, com és per exemple inversions en pipi-cans, l’espai dedicat a Can Jalpí per passeig
de gossos o les bosses que es poden recollir a l’OAV. La tasca del govern serà explicar els
beneficis de pagar aquesta taxa i com així es pot contribuir en sufragar les despeses que es
generen amb els serveis que oferim des de l’Ajuntament en relació als animals de
companyia.”

16. PREC DEL GRUP PP SOBRE LA RETIRADA RÀPIDA DE LES BROSSES
SENYALITZADES COM A MAL DIPÒSIT.
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que ateses les informacions
rebudes i les queixes de diferents persones que habiten en diferents indrets de la nostra vila
referent als dies en què es queden dipositades les bosses de brossa que contenen
l’advertència de què llur contingut no es correspon amb el que tocava recollir aquell dia
segons calendari de recollida selectiva.
Atès que en molts casos aquesta recollida es perllonga durant més de dos i tres dies.
Atesos el perjudicis que això causa als vianants i veïns.
Prec: Demanem que amb caràcter preferent es garanteixi que aquesta recollida es dugui a
terme al dia següent com a màxim, per evitar majors perjudicis als veïns i vianants, ja que
entenem estaran d’acord amb nosaltres que no és una acció normal d’un bon servei la
descrita en la nostra exposició.”

_____

El Sr. Alcalde, com a regidor de Medi Ambient, diu que s’ha de creure en la recollida
selectiva, i que ells hi creuen. Diuen que al 2020, si continua el volum de residus que hi ha
els dissabtes, anirem a un punt de no funcionament d’aquest sistema. Si una persona treu la
brossa fora de dies i hores i en hores passa un servei i el recull, no s’aconseguirà res. I
llavors, quan una brossa s’etiqueta per mal dipositada, ha de ser la persona que l’ha deixat
malament, qui l’ha de retirar l’endemà.

17. PREC DEL GRUP PP SOBRE DEIXAR SENSE EFECTE LA PROHIBICIÓ D’ACCÉS
ALS ANIMALS DE COMPANYIA PEL PAS EXISTENT A CAN BORRELL I QUE
COMUNICA L’ESCOLA SANT MARTÍ AMB EL CAP.
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu que vol llegir el prec, i el llegeix, juntament
amb la resposta:
“Ateses les nombroses queixes que ens han fet arribar veïns i veïnes sobre la prohibició
d’accés d’animals domèstics en el pas existent a Can Borrell que comunica el carrer al
costat del CEIP Sant Martí amb el CAP.
Atès que aquest és un pas emprat per nombroses persones, essent a major part d’elles
persones grans donat que és el camí m´és curt d’accés al CAP des de la zona centre.
Prec: Demanem que es deixi sense efecte la prohibició d’accés d’animals domèstics en el
pas existent a Can Borrell que comunica el carrer al costat del CEIP Sant Martí amb el CAP,
a fi de facilitar l’accés a aquest últim dels veïns i llurs animals domèstics.”
Resposta: “Tots els parcs d’Arenys de Munt on es troben instal·lacions lúdiques per nens, és
prohibit entrar amb gossos, com: Can Cosme amb Ctra. de Lourdes, Plaça de la Lluna, Lluís
Companys, Sant Jordi, Sant Carles, Can Sala de Baix o Verge de Montserrat.
No tenim previst revocar aquesta prohibició, a més, tenint en compte que al CAP no es
poden entrar gossos, no veiem l’interès d’autoritzar el seu pas, perquè entenem, que els
avis que van al CAP, i saben que no poden entrar amb ells, molt probablement no els
porten.”

18. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Com que abans no hem pogut parlar, ara
manifestem la nostra opinió.
En la Junta de Portaveus ja hem comentat que faríem una intervenció en la Declaració
Institucional per adoptar mesures per fer front a l'assetjament i violències masclistes que
s'estan duent a terme a la premsa i xarxes socials a les dones que es dediquen a l'acció
política i és per això que l'alcalde a fet aquesta intervenció en què no es podia donar la
paraula i que no es podia parlar.
Diu que, segons sembla, hi ha una normativa que no permet fer intervencions en les
declaracions institucionals i en els manifestos, nosaltres li agrairíem que ens digués quina és
aquesta normativa.
Nosaltres lamentem que no s'hagi pogut donar la paraula en aquesta declaració institucional,
així com en el manifest.
I respecte a aquesta declaració, li hem donat recolzament, com no podia ser de cap altra
manera. Però hem de fer una lectura que vagi més enllà de la discriminació i el
maltractament per una qüestió de gènere, ja que al darrere d'aquestes desqualificacions i
d'aquesta violència hi ha l'intent de desqualificació d'unes ideologies polítiques que no són
les predominants en la nostra societat, però que ara comencen a condicionar-la i que
podrien acabar canviant-la.
Darrerament també hem vist com s'intentava desqualificar, desprestigiar, a polítics homes,
amb les qualificacions de 'pollosos, bruts, que no es dutxen, que fan pudor, que porten

_____

rastes, que vesteixen malament, etc.', perquè no són polítics a l'ús i a conveniència d'aquest
'estato quo' imperant que es resisteix a perdre poder.
Està bé que fem manifestos contra la violència masclista, que els hem de fer i totes les
vegades que calgui, però això no ens ha de privar de llegir el que realment està passant i
d'adonar-nos que, més enllà de la critica per l'estètica i per la higiene, hi ha un intent de
desqualificació, de censura i d'anorreament d'idees polítiques diferents a les imperants,
idees que estan agafant molta força.
Respecte al tema del Manifest pel Respecte i la Convivència que s'ha llegit abans, hem de
dir que ha estat la nostra assemblea la que ha decidit que havíem de fer intervenció tant en
la declaració anterior com en aquest manifest. I per tant, com hem dit abans, la volem fer i
també volem manifestar que els regidors som l'expressió de la nostra assemblea.
En aquest manifest hem donat recolzament, també, com no podria de ser d'una altra
manera, però al mateix temps voldríem dir alguna cosa.
De tots és sabuda la tradició de la Nit de Naps i Cols a Arenys de Munt i també la voluntat
de mantenir-la, ja que forma part del patrimoni cultural del nostre poble. És una nit especial
pels joves d'Arenys de Munt, que fa molts i molts anys que s'està fent i que s'aprofita per fer
sàtira, mofa o escarnir de polítics, persones i institucions del poble.
En aquest manifest es diu que 's'han trobat pancartes i pamflets que han sobrepassat el
llindar del que és permissible'. Però el matí del dia Reis, pels carrers, no hi havia pancartes
que, en general, tinguessin un to diferent del d'altres anys. És més, fins i tot es podria dir que
en altres anys l'escarni va ser molt pitjor.
Segons sembla, pel que es va dir a la Comissió Informativa, es van retirar algunes pancartes
durant la nit. Per tant, si es van retirar i ningú les ha vist, ara hem de fer un manifest des de
l'Ajuntament per condemnar allò que la gent no ha vist pel carrer?
Es diu que 's'han reproduït a les xarxes socials'. Hem de recordar que a la pàgina web de
l'ajuntament, la Nit de Naps del 2014, es van penjar un munt de fotografies amb la sàtira i
l'escarni que es va realitzar aquella nit. Per tant, va ser aquest govern qui va incentivar l'ús
de les xarxes socials, al 2014, perquè aquestes imatges es van reproduir per les xarxes
socials pel fet d'haver estat penjades a la pàgina web institucional.
I si, durant aquesta nit, es van treure mofes del carrer, com és que es va deixar una, a la
porta de l'Ajuntament, simulant unes tombes pels nous regidors del PP? Com és que no es
va treure? O és que no es va treure perquè només afectava a la gent del PP? Nosaltres,
aquesta, la trobem especialment greu. Potser la que més, perquè pot significar una
amenaça personal més enllà de la simple burla. I no es va treure.
Per altra banda, hem de recordar que aquest Ajuntament s'ha posicionat a favor de la
llibertat d'expressió en moltes ocasions. Per exemple en aquella portada de 'El Jueves' en
que sortien en Felipe i la Leticia en una relació sexual molt concreta i que va ser censurada.
També ens vam posicionar a favor de la llibertat d'expressió amb les portades de 'Charlie
Hebdo'. Potser a algú li van molestar aquelles imatges i van considerar que eren
intolerables. Però aquest Ajuntament es va posicionar a favor de la llibertat d'expressió.
Ahir, a l'APM, a TV3, en horari de màxima audiència, vam poder veure un muntatge de
l'entrevista de la Mònica Terribas al President Puigdemont, en què es donava a entendre
que el President li proposava tenir relacions intimes a l'entrevistadora i parlava de les
dimensions del seu 'nap' per convèncer-la. Això podria ser titllat de masclisme, d'obscenitat,
d'atemptat al dret a l'honor, d'atemptat el dret a la imatge d'aquestes dues persones i de
moltes coses més. Aquests muntatges fa molt de temps que surten a l'APM, i ningú s'ha
queixat, amb un munt d'audiència. I si fan aquests muntatges és perquè agraden a la
majoria d'espectadors. Ah! I després s'acaben reproduint a les xarxes socials.
Avui, s'ha fet escarni d'en Mariano Rajoy, amb el muntatge d'una trucada telefònica. I amb
distribució massiva per les xarxes socials.
Les xarxes socials agradaran més o menys, s'utilitzaran d'una forma correcta o no, però hi
són. Són el nou mur a on penjar cartells i potser els càrrecs públics hem d'acceptar aquesta
realitat que no està sota el nostre control.

_____

Potser que, com a institució, acceptem la sàtira, la burla, tradicional d'Arenys de Munt, tal
com l'han acceptat, en aquesta nit, moltes altres arenyencs i arenyenques durant molts anys
enrere. Ja que és l'expressió popular i lliure dels joves del poble.
Nosaltres considerem que la iniciativa duta a terme aquest any amb l'institut per la
celebració de la Nit de Naps i Cols és una bona iniciativa, una iniciativa que vam proposar
nosaltres al Ple del setembre del 2007, i en la qual, creiem, que s'ha de continuar insistint.
Ja que és amb pedagogia entre els joves, i no amb manifestos, com es pot aconseguir
reconduir aquestes situacions.
Hem donat recolzament a aquest manifest perquè, pensem, no es pot atemptar contra les
persones amb la intenció de desacreditar-les, però també hem de ser conseqüents amb el
que representem els càrrecs públics i amb allò que és propi d'Arenys de Munt.”

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

_____

