AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 2/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia onze de febrer 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 formula la següent esmena a l’acta per part del regidor Sr. Jiménez, el punt 1
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, pàg. 3:
On diu:
“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 què
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.”
Així mateix comenta que sembla que cada cop que volen demanar la paraula se’ls estigui
fent un favor, i estem en el Ple i cal que puguin ser escoltats.”
Ha de dir:
“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 què
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 dir el que considerem oportú.”
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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 demana la paraula i diu textualment: “Veig que avui ha canviat la
designació que ens fa vostè. 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 què 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.”

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS.
La regidora delegada de Ciutadania, Sra. Castillo, diu textualment: “L’Ajuntament d’Arenys
de Munt fins a la data actual ha disposat d’unes Bases generals de subvencions a les
entitats, aprovades l’any 2012, moment en què es va reprendre l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva.
Quan vam entrar a govern en el 2013 les vàrem modificar per tal de millorar-les.
I ara, en el 2016, és tracta de adaptar-nos als canvis normatius que obliguen a prendre
mesures con la instrumentalització de la transparència en la gestió municipal, la implantació
de la seu electrònica, entre d’altres.
Es donen dues confluències:
Per una part, la necessària revisió de tots els procediments i tràmits que realitza l’ajuntament
per tal d’adaptar-nos a la normativa actual.
I d’altra, el fet que també ha estat reformulada la Base de dades Nacional de Subvencions i
per tant, la informació que s’ha de publicar a través d’ella.
Precisament, l’atorgament de subvencions és un procediment de molta complexitat, tant per
la quantitat de deures i formalitats com per l’alta rellevància que té cap a les entitats.
És per això, justament, pel que hem volgut començar a revisar aquest procediment. Perquè
volem adaptar-nos a la normativa i millorar el propi procediment.
Volem que sigui una ordenança complerta i flexible, que pugui perdurar en el temps, així
com la resta d’instruments els quals volem que siguin consensuats.
Aquesta ordenança s’ha elaborat sobre la base d’un model proposat per la Diputació.
I tal com us vàrem explicar a la Comissió Informativa, aquesta ordenança recull
majoritàriament normativa, és el paraigües de les Bases reguladores, aquestes sí que
tindran tota la concreció que voldrem i que evidentment seran participades i tota l’oposició
podrà fer aportacions, així com les entitats.”
Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Generals:
“L’Ajuntament d’Arenys de Munt, a la vista del marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, fins a la data ha disposat d’unes
Bases Generals de Subvencions, aprovades l’any 2012, moment en què es va reprendre
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, després d’un llarg període
llarg en què no va ser possible per causa del context econòmic.
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L'any 2016 s'afronta com un any de complexa implantació de canvis normatius que obliguen
a prendre mesures com la instrumentalització de la transparència en la gestió municipal i
l'eliminació del paper amb la implantació de gestors d'expedients informatitzats i la posada
en funcionament de la seu electrònica. És aquest un moment que fa propici i necessària la
revisió de tots els procediments i tràmits que realitza l'ajuntament per a assegurar l'adaptació
plena a la normativa actual i l'estandardització així com l'optimització i simplificació, en la
mesura del possible, dels procediments, cercant alhora la màxima qualitat en cadascun
d'ells. La present Ordenança s'elabora en un moment en què també ha estat reformulada la
Base de Datos Nacional de Subvenciones i la informació que s'ha de publicar a través d'ella.
L'atorgament de subvencions és precisament un dels procediments de major complexitat,
tant per la seva durada en el temps i per l'alt contingut de deures i formalitats, com per la
quantitat d'agents que en ell hi participen, tenint alhora una gran rellevància per al ciutadà i
especialment per al teixit associatiu d'Arenys de Munt. És també el procediment que permet
a l'ajuntament canalitzar la seva activitat de foment en benefici d'aquelles accions que es
duen a terme per tercers i tenen un especial interès públic.
Això fa que el procediment per a l'atorgament de subvencions sigui un dels primers
procediments a revisar amb l'ànim de crear, en primer lloc, una ordenança complerta i alhora
flexible, que pugui perdurar en el temps i oferir per tant major estabilitat, així com la resta
d'instruments que hi derivaran, els quals seran creats amb el màxim consens i amb el mateix
objectiu de qualitat, permanència en el temps i simplificació.
Aquesta Ordenança s'ha elaborat prenent com a base el model proposat per la Diputació de
Barcelona, al qual s'hi ha introduït els matisos oportuns per a la seva plena adaptació a la
realitat del municipi d'Arenys de Munt.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances locals,
atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període d’informació pública i
audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i
suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el 63
del ROAS.
En virtut de tot això, a proposta de l’Alcaldia i de la Regidoria de Participació, la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
segons el redactat que s’adjunta com a Annex a tots els efectes legals.
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de 30 dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de
no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà
definitiu.
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Quart.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria Única,
l’entrada en vigor de la nova Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament, deixarà sense efecte
totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta nova
Ordenança, inclosa per tant les Bases Generals de Subvencions aprovades l’any 2012.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Valorem positivament aquesta
proposta d’ordenança, ja que establirem les bases generals de l’atorgament de subvencions
no només a les de finalitat social, esportiva o cultural, tal i com contemplen les bases
actuals, sinó que també s’amplia a les finalitats de promoció econòmica i comerç.
A part de donar compliment als canvis normatius, entenem que aquesta ordenança donarà
més seguretat jurídica a les entitats o persones que vulguin sol·licitar una subvenció a
l’Ajuntament.
A grans trets, i sense ànim d’allargar-me massa, creiem que és interessant destacar dos
canvis o novetats que comportarà l’aprovació d’aquesta ordenança, que considerem més
rellevants i a la vegada positius.
Per primera vegada es regula la concessió directa de subvencions. Tenir aquest marc
regulat pot facilitar que algunes entitats, d’acord amb el seu funcionament intern, estudien la
possibilitat d’establir un conveni amb l’Ajuntament. En primer lloc, saber l’import de la
subvenció de cada any, dóna més seguretat a l’entitat, sobretot per a projectes a llarg
termini, a la vegada que l’Ajuntament s’estalvia de valorar i puntuar cada any els projectes
presentats.
Per les subvencions que no superin els 3.000 euros anuals, que són la majoria dels casos,
es simplifica la càrrega administrativa a les entitats sol·licitants. L’ajuda burocràtica a les
entitats del poble és una demanda constant des del nostre grup municipal, i encara que
creiem que des de l’equip de govern es podria millorar l’esforç en aquest sentit, és un
començament.
Per altra banda, aquestes bases reguladores són de caràcter general. Això vol dir que alhora
de determinar qui pot rebre les subvencions i els requisits per poder-hi accedir, caldrà
establir unes bases específiques. Serà en aquest moment, on considerem molt important
establir un diàleg amb totes les entitats del poble per tal d’arribar al màxim consens, tal i com
s’esmenta en la proposta presentada. Agraïm també que la regidora Àngels Castillo ens
convidi a participar-hi.
Per tant, el nostre vot en aquest punt serà favorable.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “En aquest punt se'ns
proposa aprovar la nova ordenança general de subvencions seguint el model que la
Diputació de Barcelona ha proposat i substituint les Bases Generals de Subvencions.
Des del nostre grup, sempre hem valorat positivament que les entitats i associacions
poguessin tenir subvencions i és per això que, tal com diu la proposta, al 2012, governant la
CUP i sent alcalde en Josep Manel Ximenis, es van aprovar unes Bases Generals de
Subvencions per l'Ajuntament d'Arenys de Munt moment en què es va reprendre
l’atorgament de subvencions, després d’un llarg període en què no va ser possible per causa
del context econòmic.
O sigui que va ser durant el govern que encapçalava la CUP autèntica i malgrat totes les
dificultats econòmiques que ens vam trobar en aquell moment, vam començar a regular
d'una forma clara i transparent les subvencions públiques que s'atorgaven a les entitats.
Aleshores vam ser molt criticats per grups de l’oposició, potser es podien haver fer millor les
coses, però desgraciadament la situació econòmica no era la més favorable, i malgrat això
vam poder donar subvencions a les entitats.
Ara fem un pas més en el procés de disposar d'uns procediments totalment clars per
l'atorgament de subvencions a les entitats amb l'establiment d'aquesta ordenança i
substituint les Bases Generals de Subvencions que teníem fins l'actualitat.
Aquesta Ordenança continuarà regulant les subvencions en règim de concurrència
competitiva, com les Bases Generals que teníem fins ara, ja que és com ho estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i perquè no pot ser de cap altra
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manera. I també hem de considerar que s'hauran de fer, posteriorment a l'aprovació
d'aquesta ordenança, unes Bases Reguladores, que podran perdurar en el temps o que es
podran canviar exercici a exercici.
Valorem positivament que en aquesta ordenança també es reguli les subvencions directes.
També valorem positivament que es puguin incloure altres àmbits municipals per ser
subvencionats.
Dos punts que considerem que s'hauran d'aclarir i, potser millorar, són els articles 7 i el 9.2.
En l'article 7, 'Finalitat de les subvencions', veiem que es cita varies vegades 'província' per
referir-se a la cooperació amb altres entitats locals o per finançament d'actuacions o per
fomentar interessos generals. És correcte que l'ordenança es refereixi a la 'província'? O
s'hauria de referir a 'Arenys de Munt'? Potser ha sigut un error de no adaptació del model de
la Diputació.
També veiem que a l'article 9.2 es diu que: 'Les subvencions no han d’excedir, normalment,
del 50 % del cost de l’obra o activitat a què s’apliquin' quan les Bases Generals actuals
permeten arribar fins al 90% del cost de l'activitat. Ens agradaria saber quins són els motius
d’aquesta reducció en l’import màxim que esta permès.
Ja per acabar, ens agradaria que quedés regulat i estipulat que les quantitats
pressupostades en un exercici que no siguin gastades passin automàticament a acumularse a l'exercici següent per les subvencions a les entitats.
El nostre vot serà a favor, perquè entenem que és un pas endavant en la regulació de les
subvencions per les entitats.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que creuen que és un pas més en regular les
subvencions per a entitats, i ja han dit i referit que es tracta de complir la normativa i, per
aquest motiu, hi votaran a favor. I ja treballaran per adaptar-la, en temps i forma, a cada
entitat.
La regidora Sra. Castillo demana torn de rèplica i diu que l’art. 7, que fa referència a la
província, miraran si és un error de transcripció, i respecte el 50% diu que es revisarà per si
no s’entén bé la redacció, doncs és un mínim 50% i atorgar fins un màxim del 90%, com
regulen les actuals.
El regidor Sr. Tarrés diu que té el text davant i diu que posa fins un màxim del 100%.
El Sr. Alcalde i la regidora Sra. Castillo agraeixen el seu aclariment.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINES
D’ÚS PRIVAT A ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde, com a regidor d’Urbanisme, indica que aquest tema no estava regulat i es
volia fer, sobretot, en l’àmbit de les urbanitzacions, doncs es garanteix que omplin les
piscines amb cubes. El grup CIU va presentar al·legacions per un tema de compliment de
normativa, i resoltes a nivell tècnic i jurídic, s’han acceptat parcialment amb la modificació
d’un article, el 7, per si donava confusió en la seva lectura. Seguidament, llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 12-11-2015 va aprovar
inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la construcció de piscines d’ús privat a
Arenys de Munt.
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Vist que es va donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB de
data 25-11-2015, al tauler d’edictes des del 16-11-2015 fins el 16-12-2015 i al web municipal
des del 16-11-2015, per tal que els interessats poguessin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients.
Vist que finalitzat el termini atorgat a l’efecte, només es va presentar al·legacions per part de
CONVERGÈNCIA I UNIÓ GRUP LOCAL, amb registre d’entrada núm. 5574/2015, de data 3
de desembre.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data de 28-1-2016, pel que es proposa
estimar en part l’al·legació primera de manera que es consideri oportú canviar el text de l’art.
7 de l’Ordenança reguladora de la construcció de piscines d’ús particular d’Arenys de Munt
en el que respecta a què tal i com està redactat, pot donar confusió en l’Edificació alineada a
vial, que és l’única que no marca cap distància a veïns en relació a la implantació d’obres
auxiliars que no comportin volum edificat per sobre de la cota natural del terreny.
Vist que l’informe, a més, proposa desestimar l’al·legació segona doncs l’atorgament de
llicències urbanístiques relatives a les obres a què fa referència l’article 47 implantades
legalment no es requereix l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica ja que es
compleix amb el supòsit definit en el punt b) “La implantació d’obres auxiliars que no
comportin volum edificat per sobre de la cota natural del terreny.” i la tercera per ser
reiterativa.
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per part de CONVERGÈNCIA I UNIÓ
GRUP LOCAL, amb registre d’entrada núm. 5574/2015, de data 3 de desembre, en el sentit
de què es canvia el text del art. 7 de l’Ordenança reguladora de la construcció de piscines
d’ús particular d’Arenys de Munt, doncs tal i com està redactat, pot donar confusió en
l’Edificació alineada a vial, que és l’única que no marca cap distància a veïns en relació a la
implantació d’obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre de la cota natural del
terreny. L’article queda redactat de la següent manera:
Article 7. Separacions
Les piscines hauran de respectar les separacions mínimes als llindars segons el tipus de sòl i
l’ordenació de l’edificació de la següent manera:
Sòl no urbanitzable amb habitatge, 10m de qualsevol límit de propietat, camins públics, rieres
i torrents.
Sòl urbà consolidat i no consolidat
Edificació alineada a vial,1m dels límits de parcel·la.
Edificació aïllada 2m dels límits de parcel·la.

Segon.- Desestimar parcialment l’al·legació presentada per part de CONVERGÈNCIA I
UNIÓ GRUP LOCAL, amb registre d’entrada núm. 5574/2015, de data 3 de desembre,
doncs l’atorgament de llicències urbanístiques relatives a les obres a què fa referència
l’article 47 implantades legalment no requereix l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació
específica ja que es compleix amb el supòsit definit en el punt b) “La implantació d’obres
auxiliars que no comportin volum edificat per sobre de la cota natural del terreny.”
Tercer.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la construcció de
piscines d’ús privat a Arenys de Munt, amb les esmenes indicades en l’apartat primer.
Quart.- Donar publicitat del contingut íntegre de l’Ordenança al BOPB, al tauler d’edictes i al
web municipal, segons indica la disposició final 2a.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria d’Urbanisme.”
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El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Primer de tot, agrair que
s’hagin revisat les al·legacions per part dels serveis tècnics i jurídics de l’ajuntament, a l’hora
que també s’han tingut en compte per fer rectificacions en l’ordenança presentada
inicialment. Però tenint en compte que com es diu en la proposta de la regidoria de gestió
urbanística i territorial que , “... es justifica la redacció d’una ordenança, que a més tingui
com a finalitat la protecció de la seguretat dels usuaris i l’adaptació al planejament
mitjançant l’establiment de criteris tècnics de l’edificació i la instal·lació de piscines. L’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma són les piscines d´ús particular situades en sòl urbà (consolidat i
no consolidat) i no urbanitzable del municipi d’Arenys de Munt ...” hem de dir que justament
per garantir la seguretat dels usuaris i del mateix ajuntament, sol·licitem que es demani un
informe jurídic per part de la Diputació de Barcelona perquè segons el que especifica la llei
referent a les construccions en sòl no urbanitzable, ho trobem del tot necessari.
En primer lloc, expressar la nostra voluntat que s’atenguin de la manera més immediata
possible totes aquelles sol·licituds de permisos d’obres per totes aquelles urbanitzacions
recepcionades i no recepcionades del nostre municipi, i no només pel que fa a la construcció
de piscines sinó de reformes en general, sempre dins del marc legal. Som conscients que es
una demanda fortament sol·licitada i per aquest motiu volem que es desencalli el més aviat
possible.
En segon lloc, no entenem a qui beneficia el fet de poder construir piscines en sòl no
urbanitzable i perquè seria necessari o convenient.
En sòl no urbanitzable, a més de la utilització d'acord amb la seva naturalesa rústica, només
es poden admetre usos, construccions i obres previstos en la Llei d'urbanisme 3/2012, que
es descriuen a continuació, respectant en tot cas les incompatibilitats i determinacions de la
legislació sectorial i del planejament territorial i urbanístic.
RÈGIM D’ÚS DEL SÒL NO URBANITZABLE (Art. 47 Text Refós de la Llei d’Urbanisme)
1.- Estan prohibides les parcel·lacions urbanístiques en Sòl No Urbanitzable.
2.- És permès seguint el procediment de l’article 50
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o
socials.
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del
primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui
preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental
o paisatgístic negatiu.
3.- Són permeses les actuacions específiques en sòl no urbanitzable d’interès públic.
4.- Són permeses les noves construccions recollides a l’article 47.6. TRLU Noves
construccions en sòl no urbanitzable (art. 47.6 TRLU)
a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera,
d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica.
b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones
treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les
activitats d'explotació a què fa referència la lletra a.
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa
viària.
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que
exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.
f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.
Per tot l’exposat també hem demanat que es faci una diferenciació dins d’aquest punt de
l’ordre del dia separant el que seria el sòl urbanitzable del sòl no urbanitzable i posant-lo a
votació de manera separada per tal d’aconseguir l’agilització en tots aquells permisos
pendents en sòl urbanitzable.

_____

Així doncs el nostre vot serà contrari.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que troba coherent el plantejament de CIU
per saber que el que s’està aprovant és correcte normativament, i malgrat que creuen que
els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament han fet el que pertoca, consideren que cal un
segon informe d’una administració externa que doni verificació de què no incomplim cap
normativa. Per aquest motiu, s’abstindran.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “En el ple del 12 de
novembre, es va portar la proposta inicial d’aprovació d’aquesta nova ordenança, i ja vam
manifestar que consideraven necessari de disposar d’una ordenança municipal reguladora
de construcció de piscines d’ús privat, per fer una bon control i regulació.
Nosaltres sempre hem defensat polítiques que tingui cura del nostre entorn, i sobretot no
malbaratar els recursos naturals que tenim, és per això que estem d’acord de què no podem
estar amb aquest buit legal, cosa que pot afavorir que qualsevol persona pugui construir una
piscina on vulgui sense cap criteri.
Hem revisat tota la informació del expedients sobre aquesta proposta, i veiem que
l’ordenança resta igual que la que es va proposar inicialment, només amb una petita
modificació en l’article 7 referent a la separacions mínimes que hauran de respectar les
piscines amb els llindars que determina el planejament vigent.
Però no tenim cap resposta ni aclariment, sobre els dubtes que vam plantejar en el passat
ple de novembre sobre l’article 4 i 8, quan el Sr. Alcalde es va comprometre que ho posaria
en coneixement dels serveis tècnics de l’ajuntament i que ens aclariria aquests punts abans
de l’aprovació definitiva.
Sobre l’article 4 que diu ”que quan la piscina sobresurti del nivell de terres més de 0’50cm,
segons el planejament vigent, computarà a efectes d’edificabilitat”, veiem que no s’ha
canviat la mesura de 0’50 cm, per tant, hem de suposar que qualsevol piscina que no es
trobi totalment encastada a nivell de terra, ja computarà a efectes d’edificabilitat.
I sobre l’article 8, també veiem que no s’ha modificat ni incorporat res diferent al que ja
sortia, i per tant seguim amb els mateixos dubtes, de si es poden posar elements auxiliars
com (dutxes, vestidors etc.) amb el que regula el planejament vigent.
També ens agradaria que una vegada estigui aprovada i s’apliqui aquesta ordenança ens
facilitin informació sobre el total de permisos demanats per a la construcció de piscines d’ús
privat tant en sòl urbanitzable, com no urbanitzable.
El nostre vot serà favor, prioritzem tenir una ordenança sobre aquesta qüestió que fins ara
no teníem, però pensem que hem de fomentar altres hàbits més respectuosos amb la
natura.”
El regidor Sr. Campasol demana novament la paraula per demanar que es notifiqui
l’aprovació d’aquesta ordenança a Urbanisme.
El Sr. Alcalde vol comentar que tenim una ordenança que abans no teníem, que és un pas
endavant i que el tema de notificar-ho a Urbanisme creu que és l’últim acord que han llegit.
Les ordenances s’estan revisant, com les fiscals, que es fa cada any, per anar millorant. En
aquests moments hi ha diferents regidories que estan treballant: la revisió de l’ordenança de
terrasses, que també ocupa espai públic i no hi ha cap tipus de calendari que obligui a
aquesta revisió. El compromís del govern que s’ha tramès a la Junta de Portaveus ha estat
que si aquesta ordenança és millorable, evidentment, també s’incorporaran els aclariments
que calgui, però com ja han pogut comprovar en l’expedient, els informen que l’avalen han
estat d’acord amb el que consideren serveis tècnics i serveis jurídics d’acord amb la
normativa.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde 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, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CUP, PSC i
grup Mixt; una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i tres vots en
contra dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Marc
Tarrés i Cruanyes, del grup CIU.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI
D’AIGUA AMB L’EMPRESA SOREA.
El regidor delegat d’Economia i President de GUSAM, Sr. Sánchez, indica que aquest és un
tema que s’està treballant des del 2011, quan SOREA va deixar de prestar el servei de
subministrament d’aigua potable. Es va tancar la concessió en fals i el Govern de llavors va
demanar una auditoria que va encarregar a Diputació de Barcelona, per tal d’acreditar que
els diners que reclamava SOREA eren correctes, i malgrat aquest document, es van haver
de demanar més informes, SOREA va presentar un contra informe i quan ell va entrar al
Govern es va trobar amb aquest tema no tancat. Van entendre que havien de ser rigorosos i
donar seguretat jurídica, doncs qualsevol que treballi amb l’ajuntament ha de tenir la
seguretat que l’ajuntament complirà amb els seus compromisos. Llavors, revisant la
concessió dels darrers anys, a nivell econòmic i a nivell tècnic, es van arribar a uns acords i
a unes col·laboracions. A l’any 2015 es va arribar a un resultat i es va descobrir que hi havia
despeses que s’imputaven per part de SOREA que no corresponien, respecte a les
inversions no amortitzades. A més, l’informe de l’empresa GUSAM, en relació a les cates
d’obres realitzades durant la concessió, va implicar un informe de serveis tècnics per saber
l’impacte econòmic d’aquestes inversions. De tot això, es va arribar a la conclusió que hi
havia inversions no realitzades i facturades, el rendiment de la xarxa en el moment en què
es va entregar el servei no era el pactat, fet que perjudicava a la nova empresa que gestiona
el servei. A més, hi ha un informe d’Intervenció, que d’acord amb els resultats de l’auditoria
econòmica, la imputació de les despeses era superior a l’habitual motiu pel que es va revisar
la concessió en tota la seva durada, descobrint que havia tingut més beneficis dels que
havia indicat a l’Ajuntament, motiu pel que SOREA hauria de pagar a l’Ajuntament i no a la
inversa (cànons i lloguers als que l’Ajuntament va renunciar per indicar SOREA que els
números de la gestió eren negatius). En base a tot això, s’han fixat uns número de liquidació
de la concessió que són els que ara s’aproven. Seguidament, llegeix, resumidament, la
següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que en data 10/09/2011 va finalitzar el contracte de concessió del servei públic de
subministrament d'aigua potable al municipi d'Arenys de Munt, signat amb l’empresa SOREA
en data 16/03/2000, després d’haver estat prorrogat en diverses ocasions, els anys 2003 i
2010. Finalitzat el contracte amb SOREA, es va iniciar la prestació del servei de
subministrament d'aigua potable per part de l'empresa de capital íntegrament municipal
GUSAM SA.
Vist que en data de 29/09/2011 es va constituir una Comissió liquidadora de la concessió, i
que des de llavors fins el dia 02/12/2015 s’han realitzat diverses reunions encaminades a
liquidar la concessió.
Atès també que, dins del procés de liquidació, s’han incorporat a l’expedient els següents
documents:
-

_____

Auditoria realitzada per l’empresa auditora EFIAL Consultoria SLU fruit de l’assistència
sol·licitada a la Diputació de Barcelona per determinar la quantia de la liquidació de la
concessió. Aquest fet va ser comunicat a SOREA i va suspendre temporalment les

reunions de la Comissió liquidadora fins obtenir-ne el resultat. L’informe va ser entregat a
l’ajuntament al març de 2013.
-

Informe aportat per SOREA en data de 02/10/2013 per tal de donar resposta a l’informe
emès per l’empresa EFIAL.

-

Resultat de les cates en la xarxa de distribució d’aigua sol·licitades per SOREA en data
6/11/2014 per aportar com a prova pericial en el Recurs contenciós administratiu obert,
les quals van ser autoritzades per resolució d’alcaldia presidència de data 17/11/2014.

-

Auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2009 i 2010 del servei de subministrament
d'aigua potable al municipi gestionat per SOREA, contractada en data 3/03/2014 amb
l’empresa EFIAL. La realització d’aquesta auditoria va ser pactada en la Comissió
liquidadora de data 27/01/2014, entre els representants de l’Ajuntament i de la pròpia
empresa SOREA, davant dels dubtes formulats per l’Ajuntament i amb la voluntat de les
dues parts d’avançar en el procés de liquidació, acordant-se que fos acotada als
exercicis esmentats. L’auditoria va ser rebuda en data 12/05/2015, posant de manifest
que algunes de les quantitats sol·licitades per l’empresa SOREA no corresponen ser
abonades per l’Ajuntament en aplicació del plec de clàusules que regia la concessió.

-

Informe de l’empresa municipal GUSAM, actual gestora del servei, en el qual considera
que la petició d’amortitzacions d’obres feta per SOREA no es correspon a obres que
hagin de ser abonades per l’Ajuntament, i que s’ha detectat alguna discordança entre
l’obra que l’empresa valora i la realment executada.

-

Informes emesos per la Intervenció municipal i l’enginyer, a instàncies de l’Alcaldia, per a
la determinació de l’import final de la liquidació. En concret es van emetre per la
Intervenció de fons l’informe núm. 59/15 de data 9/10/2015 i per l’enginyer l’informe núm.
SSTT 07/2015 de data 30/10/2015. Ambdós informes han estat examinats en la reunió
de la Comissió liquidadora celebrada en data de 2/12/2015.
En data de 2/12/2015, amb registre d’entrada núm. 5550/15, SOREA presenta escrit
d’al·legacions als informes de la Interventora i de l’enginyer, tot manifestant que la
liquidació d’aquest contracte està essent objecte del Recurs Contenciós administratiu
113/2013, motiu pel que l’Ajuntament no hauria de continuar intentant liquidar el
contracte.

Vist que SOREA, certament, va interposar l’any 2013 un recurs contenciós administratiu
contra l’Ajuntament i que aquest encara no s’ha resolt. Però atès que en aquests moments
l’Ajuntament ja disposa de tota la informació que estima necessària per poder valorar la
liquidació, després d’haver-se donat la corresponent audiència al concessionari en formar
part de la Comissió liquidadora i a l’haver conegut el contingut de tota la documentació i dels
informes que obren a l’expedient.
Vistes les conclusions derivades dels informes de la Intervenció i de l’enginyer municipals, les
quals donen un saldo a favor de SOREA de 486.331,36 euros pels béns pendents
d’amortitzar, i un saldo a favor de l’Ajuntament de 746.167,32 euros (en cas de no
actualitzar valors a data actual), d’acord amb el següent resum:

_____

saldo favor
SOREA
valor inicial

Liquidació:
consens Com.Liquidadora: Amortització tècnica
sg. informe enginyer:

saldo favor Ajx.
valor inicial

saldo favor Ajx.
valor actual

624.992,45

valor considerat excessiu
inversió de la que no s'ha pogut constatar existència
valor de bens que desmantellats que no reverteixen
reajust per referència valors ITEC-BEDEC
Estat de deutes:

-

57.575,26
47.825,70
3.729,40
29.530,73

sg. informe enginyer: Danys i perjudicis:

104.598,74

104.598,74

87.542,49
17.056,25

87.542,49
17.056,25

132.648,00
60.800,00
448.120,58
746.167,32

138.193,78
63.341,94
574.744,37
880.878,83

259.835,96

394.547,47

perjudicis directes varis
comptadors antics
sg. informe intervenció: Cànon renunciat 2009 i 2010
Fons reposició renunciat 2009 i 2010:
Renúncies 2000-2008/2011
TOTALS

486.331,36

DIFERENCIA

Atès que es considera més oportú no actualitzar valors a partir de la data de fi del contracte,
pel que es descarten les xifres a valor actual.
Tenint en compte que, a més, SOREA és deutora de l’ajuntament del pagament dels
següents conceptes i imports ja reconeguts en la comptabilitat municipal i pendents de
cobrament, que s’eleven a un total de 85.388,02 euros (sense actualitzar els valors fins a la
data):
saldo favor Ajx.
valor inicial
Deute reconegut pendent de pagar
Cànon 2007
Cànon 2008
Cànon 2009
Cànon 2010
Cànon 2011
Lloguer oficina 2011
Despeses varies oficina 2011
Interés legal del deute reconegut
Interés demora (Diferència amb interés legal)
subTOTAL

85.388,02
23.024,23
1.309,94
19.242,41
14.843,98
18.437,53
8.161,68
368,25

85.388,02

Vist que la suma del deute reconegut més el que deriva de la liquidació suma el següent
saldo a favor de l’Ajuntament:
saldo favor Ajx.
valor inicial
SALDO A FAVOR AJUNTAMENT

345.223,98

Essent la normativa aplicable la següent:
-

_____

Llei 13/1995, de contractes de les Administracions Públiques (LCAP), vigent en el
moment de la licitació, i normativa de contractació vigent.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals. (ROAS)
Llei 2/2015, de desindexació de l’economia

-

Decret de 17 de juny de 1955, pel que s’aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals

I vist l’informe emès per la Secretària municipal en data 1/02/16 a petició de SOREA i
d’aquesta Alcaldia, el qual conclou que:
Primer.- Si bé la liquidació de la concessió del servei d’aigua potable amb l’empresa
SOREA s’ha demorat en el temps, l’Ajuntament en tot moment ha estat actiu per tal de
poder arribar a l’efectiva liquidació, no preveient la normativa cap termini màxim per
assolir-la, sinó únicament un termini mínim, descrit en els arts. 283.2 del TRLCSP 3/2011,
261.1 ROAS i 262 ROAS.
Segon.- És procedent la revisió de les liquidacions anuals que encara no hagin prescrit,
considerant que s’estan fent reunions per a la seva revisió des de setembre de 2011
(amb interrupció de la prescripció), doncs, tal i com va manifestar l’auditoria externa,
l’Ajuntament va prendre decisions en base a les dades facilitades per l’empresa SOREA
en les liquidacions anuals que no eren correctes, motiu pel que aquestes liquidacions i la
darrera del 2011 no aprovada, són objectes de revisió des de la finalització de la
concessió.
Atès, doncs, que des del 29/09/2011, moment de la constitució de la Comissió liquidadora
de la concessió, i fins el 2/12/2015, s’han realitzat múltiples actuacions totes elles
encaminades a determinar un import just de liquidació final del contracte, i tot i no haver-se
finalitzat el procés amb consens de les dues part, es consideri suficient tota la informació
recavada per poder aprovar el valor final de la liquidació.
És per l’exposat, que a proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposta al Ple d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió del servei públic d’abastament d’aigua potable
al municipi d’Arenys de Munt, derivat del contracte signat amb l’empresa SOREA SA en data
16/03/2000 i que va finalitzar en data 10/09/2011, fixant-se un import a favor de l’ajuntament
de 259.835,96 euros (impostos exclosos), d’acord amb el següent detall, com a resultat de la
diferència entre el saldo de 486.331,36 euros valorat a favor de SOREA per les inversions
realitzades i pendents d’amortitzar a la fi de la concessió, i el saldo a favor de l’ajuntament
valorat en 746.167,32 euros:

_____

saldo favor
SOREA
valor inicial

Liquidació:
Amortització tècnica

saldo favor Ajx.
valor inicial

624.992,45

valor considerat excessiu
inversió de la que no s'ha pogut constatar existència
valor de bens que desmantellats que no reverteixen
reajust per referència valors ITEC-BEDEC
Estat de deutes:

-

57.575,26
47.825,70
3.729,40
29.530,73

Danys i perjudicis:

104.598,74
perjudicis directes varis
comptadors antics

Cànon renunciat 2009 i 2010
Fons reposició renunciat 2009 i 2010:
Renúncies 2000-2008/2011
TOTALS

87.542,49
17.056,25

132.648,00
60.800,00
448.120,58
746.167,32

486.331,36

DIFERENCIA

259.835,96

Segon.- Reclamar a SOREA SA el pagament del deute contret en exercicis anteriors, que
suma un total de 85.388,02 euros, segons el següent detall:
saldo favor Ajx.
valor inicial
Deute reconegut pendent de pagar
Cànon 2007
Cànon 2008
Cànon 2009
Cànon 2010
Cànon 2011
Lloguer oficina 2011
Despeses varies oficina 2011
Interés legal del deute reconegut
Interés demora (Diferència amb interés legal)
subTOTAL

85.388,02
23.024,23
1.309,94
19.242,41
14.843,98
18.437,53
8.161,68
368,25

85.388,02

Tercer.- Establir com a termini de pagament dels imports dels apartats Primer i Segon, el
que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. En cas de
no efectuar-se el pagament dins del període voluntari, s’iniciaran els tràmits oportuns per a
prosseguir amb la incautació de la corresponent fiança dipositada per l’adjudicatari en el
moment de formalitzar el contracte.
Quart.- Comunicar els presents acords a l’empresa SOREA SA, així com a la Secretaria
municipal i a la Intervenció municipal als efectes oportuns.
Cinquè.- Comunicar també els presents acords al Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de
Barcelona i al bufet Subirachs Advocats en tant que representant de l’Ajuntament en el litigi
obert amb SOREA, recurs contenciós administratiu núm. 113/2013 F.”

_____

El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Se'ns presenta per a la seva
aprovació la liquidació de la concessió que es va fer a SOREA per la gestió de l'aigua al
poble d'Arenys de Munt entre el 16-03-2000 i el 10-09-2011.
Aquesta liquidació dóna un saldo a favor de l'Ajuntament de 259.835,96 euros.
A més, també s'haurà de reclamar a SOREA l'import de 85.388,02 euros de deute dels
exercicis del 2007 al 2011 que aquesta empresa té amb l'Ajuntament.
En total, SOREA haurà de liquidar a l'Ajuntament d'Arenys de Munt la xifra de 345.223,98
euros, que, si no es paguen en els terminis establerts, es rescabalaran de la fiança
dipositada per aquesta empresa quan es va fer la concessió del servei.
La pregunta que ens agradaria fer, i que ens agradaria que ens respongués el Sr. Sánchez,
si disposa de la informació, és: quina és la xifra de la fiança dipositada? Si és un import
superior a aquests 345.223,98 euros.
També ens hauria agradat trobar en l'expedient els informes emesos per l'enginyer assessor
municipal, el Sr. David Montells, en data 26/05/11 i 19/09/11, que es citen a l'informe
d'intervenció, i que no hi són. Ens agradaria que es poguessin facilitar a tots els grups
municipals una copia dels mateixos.
També trobem a faltar molta altra documentació analitzada i citada en l'informe d'Intervenció.
Volem recordar que després de la finalització de la concessió del servei d'aigua, al setembre
del 2011, SOREA va reclamar a l'Ajuntament gairebé 624.000 euros per liquidar la
concessió, en concepte d'amortitzacions pendents d'imputar a tarifes.
En aquell moment, amb la CUP autèntica al govern, i al capdavant de la regidoria
d'Economia, vam considerar que aquesta xifra era excessiva, que sobrepassava en molt
l'import que realment s'havia de liquidar, i, perquè no se'ns pogués qüestionar la nostra
imparcialitat en un tema tant complexa i important com aquest, al 2012, des del govern i des
d'Alcaldia de la CUP autèntica, vam sol·licitar assistència a la Diputació de Barcelona perquè
ens revisés i analitzés la concessió gestionada per SOREA, en el període que va de l'any
2000 al 2011.
En aquell moment, i preguntats pels grups que en aquell moment hi havia a l'oposició, es va
informar que el resultat d'aquesta revisió podria ser molt favorable als interessos municipals.
Tot i això, aquesta informació era qüestionada per aquests grups que abans eren a l'oposició
i que ara són al govern.
Després, al mes de juliol del 2013, es va lliurar a l'Ajuntament un informe emès per
l'empresa auditora EFIAL Consultoria SLU i encarregat per la Diputació de Barcelona.
Aquest estudi, elaborat amb moltes dificultats perquè l'empresa SOREA no va col·laborar
per poder-lo fer de forma rigorosa, fet que va quedar reflectit en l'informe, deia que
l'Ajuntament d'Arenys de Munt no hauria de pagar cap indemnització a SOREA. Sinó tot el
contrari: que, amb un anàlisi més estricte, probablement hauria de ser l'empresa SOREA qui
hagués d'indemnitzar a l'Ajuntament.
Posteriorment, el govern encarrega un nou estudi, que és lliurat a l'ajuntament el maig del
2015. Es fan unes cates. Es realitza l'informe dels serveis tècnics d'enginyeria de
l'Ajuntament, l'informe d'Intervenció i l'informe de GUSAM -actual gestora del servei- i
s'arriba a la conclusió que -per diferents conceptes- l'Ajuntament hauria d'indemnitzar a
SOREA en 486.331,26 euros, però que SOREA hauria d'indemnitzar a l'Ajuntament -per uns
altres conceptes- per 746.167,32 euros. El que dóna un saldo a favor de l'Ajuntament de
259.835,96 euros.
Aquests 259.835,96 euros, més els 85.388,02 euros que se li deuen a l'Ajuntament, dóna un
total de 345.223,98 euros a favor de l'Ajuntament.
Per tant, aquella sospita que nosaltres teníem quan estàvem governant, que la
indemnització que se'ns estava demanant era excessiva, estava encertada. I que la decisió
que vam prendre al 2012 d'encarregar un estudi imparcial a la Diputació, per tenir les dades
el màxim d'ajustades possibles, va ser una decisió encertada, responsable i de bona praxi
en la gestió de l'interès públic, quan estàvem governant.
Estem satisfets que la conclusió final sigui allò que nosaltres intuíem: que s'haurà de liquidar
a l'Ajuntament d'Arenys de Munt en 345.223,98 euros. I que si SOREA no ens ho liquida
s'haurà de rescabalar de la fiança depositada a l'Ajuntament.
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Nosaltres el que demanem ara és que aquesta xifra de 345.223,98 euros serveixi
exclusivament per millorar la xarxa d'aigua del poble per intentar resoldre el baix rendiment i
les fuites que tenim a la mateixa.
No cal dir que el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, indica que en aquest tema porten molta tasca,
doncs és un treball feixuc saber com es desenvolupen aquests procediments. S’ha detectat
una mala praxis per part de SOREA en els informes que s’han anat elaborant durant aquests
anys, i que els resultats són a favor de l’Ajuntament. Des del primer dia, que governava un
altre grup municipal, ja van dir i van reiterar el seu suport a qui estigués governant en el
sentit de portar beneficis als vilatans, i ara segueixen en aquesta tònica. Per tant, hi donaran
suport.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, vol destacar l’esforç que hi ha hagut per part
dels Serveis Tècnics, d’enginyeria, d’Intervenció, l’esforç ha sigut important i és una
demanda que, com veiem, tots els grups municipals la valorem de manera positiva i sí que
cal destacar que el vot d’avui sigui favorable, perquè tots anem units, per donar-nos força
davant el judici. Destacar, com deia el grup Mixt, que l’import retornat reverteixi en la millora
del rendiment i vol recordar que quan SOREA va agafar el compromís de què en els cinc
primers anys tindríem un rendiment del 75 %. No essent això així, sinó quan va agafar el
servei GUSAM, al cap de deu anys, el rendiment només era del 60 %. Per tant, certament,
calen aquests diners i calen per millorar molt aquest rendiment. El seu vot serà favorable.
El regidor Sr. Sánchez diu que ha estat complicat arribar a aquest punt, i que han intentat
pactar amb SOREA, i s’ha arribat fins on s’ha arribat, i que s’ha treballat en equip per part
dels tècnics municipals i en un moment es va posar en dubte la seva imparcialitat doncs es
considerava que anava a favor de SOREA però només volia objectivitat. Evidentment, els
diners es revertiran a la xarxa i respecte a la garantia, els agradaria que fos superior, però
només són al voltant d’uns 60.000,00€, i respecte a la resta de documentació, la tenen a la
seva disposició a l’Ajuntament quan ho desitgin.
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “Voldria agrair la feina que ha fet el
regidor Sánchez. És una feina que en un principi la vaig començar a fer jo mateix, ser el
feixuc que és. Per tant, agrair-li i també l'esforç d'explicació i de transparència que ha tingut
per a tots els grups de l'oposició, en què sempre s'ha mostrat predisposat a donar-nos el
màxim d'informació possible en tot aquest tema, fet que també es corrobora amb els vots de
tots els grups, perquè al final és un problema que l'hem compartit entre tots.
Per tant, agrair-li tota aquesta iniciativa al regidor d'Economia Josep Sánchez.”
El regidor Sr. Campasol també es vol afegir a l’agraïment per l’esforç realitzat pel Sr.
Sánchez.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

5. MOCIÓ DEL GRUP PP SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT ALS
AJUNTAMENTS.
El regidor Sr. Planas comenta que sempre ha indicat que no presentaria mocions si és que
no tenien a veure amb el món local, i en aquest cas, així ho és, i per tant, és fidel a les seves
paraules. Seguidament, llegeix la moció:
“Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les
administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts aspectes, des
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d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació amb el benestar de la
ciutadania.
I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part del
Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques socials i el
que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes
polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues darreres
legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat de Catalunya
amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la Generalitat tenia un
deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, com les diputacions
provincials, de 667 milions d’euros.
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Govern de
la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciutadans que han
hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del Fons de Cooperació
Local destinat als ajuntaments que va acumular una baixada del 20% des de 2010 o del
PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una retallada del 73%.
Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques
socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les
puguin implementar.
Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros en
els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte contra la
pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions d’euros entre 2012
i 2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que encara no s’ha constituït el
fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; les partides per
l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques menjador que són
clarament insuficients i on en algunes comarques de Barcelona s’han produït retallades de
fins al 50%.
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis municipals:
les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les escoles de música i
els serveis socials així com centres per a persones amb discapacitat o gent gran.
Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic el
seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pagament dels
seus compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat avançant.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot provocant
que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competències que no
tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, a hores d’ara, entre el 25%
i el 30% del pressupost anual.
Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els municipis
amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys de 5.000
habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a fer un
sobreesforç en aquest municipis.
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres legislatures,
el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la Llei de Governs
Locals i de la Llei de finances locals.
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Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a les
corporacions locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es
comprometi amb l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el finançament dels
serveis bàsics que presten als ciutadans augmentant els recursos del Fons de Cooperació
Local de Catalunya i del Pla únic d'obres i serveis.
És per aquests motius que el present regidor del Grup del Partit Popular d’Arenys de Munt,
que subscriu, formula la següent moció i proposa al Ple l’adopció del següent acord:
L’Ajuntament d’Arenys de Munt constata que a aquesta darrera legislatura les polítiques del
Govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat insuficients: no han impulsat
els canvis legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat envers els ens
locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument el finançament de serveis
públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt insta al Govern de la Generalitat a:
-

-

-

-

Incorporar al Portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en
sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat
amb tots els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre les partides de
deute següents d’inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressol
municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de
formació ocupacional i programes municipals de cohesió social.
Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió
específica en els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al finançament
de les escoles bressol, les escoles de música i les escoles d’art municipals, així com
la consignació pressupostària necessària per satisfer les subvencions dels imports ja
aportats pels ens locals en el marc de la convocatòries de l’anomenada Llei de
Barris.
Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis
anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de pagament
dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors.
Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes comptables,
que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens locals puguin tenir
la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels ens locals.
Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el
projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats
municipalistes.

Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana
de Municipis.”
La regidora Sra. Ballester, en representació de la CUP, diu textualment: “Gràcies Sr.
Alcalde, bona nit a tothom.
Volíem advertir al Sr. Planas que a la seva moció li falten com a mínim 10 pàgines més. 10 o
15 pàgines més on exposi la part en què és l’Estat Espanyol qui no dóna cap mena de
suport, ni respecta competències, ni finançament a Catalunya. I no només expliqui tot allò
relatiu a l’economia i al finançament, part en la que, per cert, ens agradaria que es
quantifiqués i s’expliqués de forma meridianament transparent (tal com reclama vostè per a
la Generalitat) quants diners s’han malversat i s’han perdut en corrupcions de tota mena.
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Encara més, ens agradaria que en aquesta part que li falta a la seva moció es parli de les
retallades de l’Estat Espanyol en democràcia, en drets fonamentals i en l’exercici de legítim
sobiranies: a la pròpia identitat com a poble, a defensar la nostra llengua, a decidir sobre el
propi cos, a exercir la dissidència i la protesta...
Quan la seva moció estigui completa, senyor portaveu del PP, aleshores ens plantejament
votar-hi a favor, perquè, certament, la part que reclama ens sembla justa; però el que més
ressona és el cinisme. Ens abstenim per incompleta i seguim treballant de valent perquè
efectivament, el Govern de Catalunya estigui pel municipalisme i deixi de retallar en allò que
és bàsic. Seguirem treballant, sobretot, perquè mai més haguem de reclamar a l’Estat
Espanyol que ens hagi de finançar res sota cap lògica autonomista.
Abstenció.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El motiu d’aquesta moció que
presenta és ben cert, els municipis necessitem diners per tirar endavant les polítiques
socials i de benestar dels nostres vilatans, però el deute que té la Generalitat, té alguna
vaga idea de per què el té? Suposo que pensa que l’Estat espanyol no hi té res a veure.
Què vol que li digui, Sr. Planas, del Govern espanyol comandat pel seu partit. La llista de
desgreuges i d’incompliments de l’Estat espanyol envers Catalunya és tan gran que podríem
estendre’ns fins a mitjanit, cosa que no penso fer per no cansar els veïns i veïnes que ens
estan escoltant estoicament.
Sr. Planas, mentre els pressupostos siguin autonòmics, mai podran ser els que ens
mereixem els catalans. L’experiència ens ha demostrat que no és possible fer front a les
dificultats socials i econòmiques si no disposem de les eines d’un Estat i en això estem;
treballant molt durament per tirar endavant el país i crear les estructures que ens calen per
poder recaptar els impostos que es paguen a Catalunya. Els nostres propis recursos
serviran per finançar el nostre estat del benestar, del que molts ciutadans n’estan privats.
El Govern de Catalunya continua sotmès a un context financer molt difícil, tot i el bon
funcionament del sector exterior. Hi ha una llista molt extensa d’incompliments del Govern
espanyol per transferir ingressos a la Generalitat, entre els quals hi ha la disposició
addicional tercera, els acords del finançament autonòmic, el fons de competitivitat, els
recursos vinculats a la llei de dependència o a les polítiques laborals.
A tot això s’hi sumen les traves que posa als nous tributs com l’impost sobre les grans
fortunes o els dipòsits bancaris, que ens hagués permès recaptar entre 500 i 600 milions
d’euros i que vostès van contra oferir a un interès 0.
I no parlem del FLA, un préstec que ens fa el Govern espanyol que prové dels diners dels
contribuents catalans i que se’ns ven com a una gran concessió. Tots aquests exemples
obeeixen a què el Govern espanyol té una estratègia planificada per ofegar les finances de
la Generalitat, debilitar-la i deslegitimar-la políticament.
No entenem com el PP té la barra de presentar aquesta moció. Com pot demanar
transparència a la Generalitat? S’ho apliquen això, vostès? Amb tots els milions d’euros que
han robat i estafat membres del seu partit, segurament tindríem més diners per a la
ciutadania d’aquest país. Quantes escoles podríem fer noves i treure els barracons?
Quantes llistes d’espera reduiríem als caps i hospitals? Quantes beques menjador podríem
donar? I tantes altres necessitats que té aquest país, Catalunya.
El Govern català i Oriol Junqueras al capdavant de la conselleria d’Economia i Hisenda
tenen un repte majúscul i es trobaran moltíssimes dificultats i amenaces del Govern
espanyol, però estem segurs que se’n sortiran. En aquest nou Govern no hi falta sensibilitat
social i treballaran de manera rigorosa, eficient i responsable. La necessitat que té aquest
país de la desconnexió amb l’Estat espanyol és tan gran, que no hi ha més sortida que la
independència. Votarem en contra.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El PSC comparteix els
continguts de la moció.
El món local pateix una agressió sense precedents en la seva legitimació i el seu
finançament.
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Fa anys que el PSC reclama un millor finançament, que presenta mocions per cada un dels
àmbits que vostè presenta avui de forma conjunta.
I efectivament no ens arriben prou diners per polítiques d’Ocupació, de promoció econòmica,
de pobresa energètica, per l’escola bressol.
En el 2012 ja van recollir els socialistes signatures perquè la Generalitat no rebaixés la quota
que aleshores atorgava de 1.300€ i ara fixi’s zero euros.
L’any 2012 una setantena de municipis van crear el Fòrum d’alcaldes i alcaldesses per
l’educació a Catalunya i reivindicaven més inversió en polítiques educatives, com a punt
més fort.
La setmana passada, exactament divendres dia 5, la FMC demanava al Govern de la
Generalitat l’articulació urgent del fons de pobresa energètica.
En resum, celebro que a vostè li preocupi poder fer polítiques socials.
En quant a l’últim acord referit a:
- Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el
projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats
municipalistes.
També he de dir-li que a aquesta asfixia econòmica que estem parlant s’hi afegeix una
amenaça recentralitzadora del govern de l’Estat espanyol; retallades de competències fetes
des de la deslleialtat institucional, la desconfiança i la superioritat moral; i normatives
diverses que vulneren l’autonomia local i el principi de subsidiarietat.
No obstant, els socialistes votarem en sentit del contingut de la moció, el sentit de què la
Generalitat no retalli i pagui el deute dels ajuntaments.
Vot a favor”
La regidora Sra. Sánchez, en representació del Grup Mixt, diu textualment: “Aquesta moció
és presenta perquè es faci públic el deute de la Generalitat amb ajuntaments i per garantir el
finançament de serveis públics que presten els ajuntaments tant importants com les escoles
bressol, les beques menjadors, les escoles de música, les millores als barris, etc.
El que s’exposa en aquesta moció no s’ajusta a la realitat, perquè es vol culpabilitzar només
a la Generalitat de Catalunya dels problemes de finançament que tenen els ajuntaments,
quan des del Govern espanyol i més des de que governa el Partit Popular amb el Sr.
Mariano Rajoy de president del govern, s’estan aplicant polítiques molt restrictives vers
Catalunya.
L’Estat espanyol té un dèficit fiscal amb Catalunya de 16.000 milions d'euros, han aturat (per
la via del constitucional) la llei per resoldre els problemes de la pobresa energètica i la taxa a
les entitats bancàries. El Govern espanyol està utilitzant tots els mitjans que té al seu abast,
per impedir que el govern català pugui aprovar lleis més justes i socials.
Sobre aquesta moció, sí estem d’acord que es garanteixi el finançament als ens locals,
perquè puguin prestar un servei públic de qualitat als seus vilatans. Malgrat això, no podem
obviar que és el govern espanyol, qui està centrifugant la reducció del dèficit públic cap als
ajuntaments i les comunitats autònomes, que és qui té una duplicitat d'administracions i una
duplicitat de funcionaris, que és qui està recentralitzant les gestions administratives cap a
l'Estat i traient competències als ajuntaments i a les comunitats autònomes.
Que s’arribin a acords des de la Generalitat amb els ajuntaments per fer efectiu els
pagaments pendents, podem estar d’acord.
També que es faci pública i transparent tota la informació del deute que tingui la Generalitat
de Catalunya amb els ens locals.
Per tant, podríem estar d'acord en què la Generalitat s’ha de comprometre a revertir en els
ajuntaments allò que els hi deu. Però, si no ho pot fer, és per culpa del Govern de Madrid.
No podem estar a què ara es demani a la Generalitat que solucioni aquests problemes amb
les administracions quan hauria de ser l'administració de Madrid qui assumeixi les
restriccions que han imposat a la resta d'administracions, l'espoli fiscal que ens ha estat
efectuant, sense que assumeixi la seva incapacitat en la gestió dels recursos públics
realitzant obres totalment innecessàries, com AVEs totalment ruïnosos o aeroports sense
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avions. I no podem acceptar que això vingui d'un partit polític ple de corrupció que estem
pagant entre tots i que ha governat de forma tant incompetent pel conjunt d'administrats.
Per tant, el nostre vot serà en contra.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “Les mocions que reclamen
que la Generalitat liquidi tot el deute que té amb als ajuntaments i altres ens locals defensen
els interessos dels municipis però, d´altra banda, també cal ser conscient de la situació en
la que es troba el país i les finances de la Generalitat, així com també qui són els principals
responsables d’aquesta situació.
La Generalitat ha fet tot allò que li ha estat possible, tenint en compte que les finances de la
Generalitat de Catalunya s’han vist afectades per la situació de crisi financera internacional,
a la qual s’han afegit factors addicionals, com l’incompliment per part del Govern central dels
compromisos econòmics contrets amb Catalunya, la baixada dels ingressos i el tancament
dels mercats, per tot això ens veiem afectats per:
Dèficit fiscal
Catalunya pateix un dèficit fiscal escandalós i inacceptable. Aquest és el gran problema de
les finances de la Generalitat. Les aportacions que l’any 2010 Catalunya va fer a
l’Administració central de l’Estat van representar un 19,4% del total dels ingressos estatals,
però en canvi Catalunya només rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat.
16.409M€ és el dèficit fiscal que patim cada any, la diferència entre el que Catalunya paga a
l’administració estatal i els serveis i inversions que rebem a canvi (45M€ al dia).
Retallades estatals i deslleialtat
- Incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’EAC: Amb l’objectiu de corregir el
dèficit d’infraestructures a Catalunya, la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix que, per a un període de set anys, les inversions de
l’Estat en infraestructures a Catalunya s’han d’equiparar al seu percentatge del PIB respecte
del total. Un cop s’aplica el pes relatiu del PIB de Catalunya en aquesta base de càlcul, el
volum d’inversió de l’Estat que s’obté es materialitzarà en inversions directes que ha
d'efectuar l’Estat, en transferències de capital a la Generalitat o a ens locals de Catalunya, o
en altres tipus d’actuacions com l’alliberament de peatges, tal com recull l’Estatut. En aquest
sentit, la mateixa metodologia preveu múltiples clàusules de garantia per assegurar que tant
el grau d’execució com el de territorialització s’adeqüen a l’esperit de l’Estatut. Aquesta DA
3a s’ha incomplert de forma flagrant!
- Incompliment del finançament derivat de la Llei dependència: s’haurien de cobrir les
despeses 50-50% (Generalitat-Estat) i cobrim més del 80%!
- Incompliment dels convenis hospitals.
- Incompliment en el pagament de les despeses de farmàcies.
- Retallades socials del 92%: la partida de suport a les persones amb discapacitat ha quedat
a 0!
Altres exemples d’injustícia social de l’Estat espanyol: la distribució del 0,7% de l’IRPF:
- 12 sentències del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem ens han donat la raó i
constaten que és la Generalitat a qui li correspon, i no a l’Estat, la tramitació, resolució i
pagament tant de les bases com de la convocatòria de subvencions per a la realització de
programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF.
- un 25% del total de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins socials procedeix de
Catalunya.
- S’estima que l’any 2012 Catalunya va rebre 29M€ per a programes socials, mentre que
l’aportació dels contribuents catalans havia estat de 52M€, és a dir, 23 M€ menys dels que
ens correspondrien. És una situació que es repeteix any rere any.
Limitació capacitat Generalitat
La Generalitat s’ha vist abocada a adherir-se als mecanismes extraordinaris de suport a la
liquiditat de les Comunitats autònomes, establerts per l’Estat amb la finalitat d’atendre els
venciments del deute i obtenir els recursos necessaris per finançar l’endeutament permès
per la normativa d’estabilitat pressupostària, així com el pagament de les obligacions
pendents amb els proveïdors. Ara bé, aquests mecanismes determinen expressament allò
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que pot ser inclòs o no en els esmentats mecanismes, limitant la capacitat de decisió de la
Generalitat.
Pel tema de la Llei d’Hisendes locals, està clar que s’ha de redactar, però ara amb la
situació actual de crisi i d’enormes incompliments de l’Estat espanyol, a banda del dèficit
fiscal que patim, seria paper mullat i no arreglaria la situació. El que cal és avançar cap a
l’Estat propi i la hisenda pròpia i la regulació del sistema català de les hisendes locals clar
que és necessària però pensant a mig i llarg termini, perquè a curt termini no serà la solució,
perquè d’on no n’hi ha no en raja.
El que és ben cert és que quan Catalunya tingui l’escenari tant desitjat d’Autogovern i, com
ja vaig dir en un altra ocasió de forma planera i entenedora, els diners del calaixet els
administrem des de casa, tot aquest deute ha de disminuir i per tant gestionar molt millor.
- Cal recordar que dels deutes del govern de l’Estat en són també responsables el PP a
nivell de l’estat.
- És paradoxal que el PP parli de cobrir pressupostàriament els serveis que ofereixen els
Ajuntaments quan són els principals responsables de treure aquestes competències als
municipis a través de LRSAL.
- També és paradoxal que el PP parli del pagament dels deutes quan ells no compleixen
amb Catalunya, limiten la capacitat financera, pressionen per emetre el mínim dèficit
possible i recorren totes les figures impositives que permetrien al govern de la Generalitat
augmentar els seus ingressos.
- I pel que fa a la moció concreta:
- El deute de la Generalitat amb els ens locals no és una dada fixa sinó que està en
constant moviment, ja sigui a l’alça o a la baixa, per tant, és molt difícil incorporar una
dada al portal de transparència. Per tant, la xifra del deute va variant segons el
moment, fet que impossibilita la publicació d’un llistat del deute perquè aquest tindria
una vigència limitada i no reflectiria de forma correcte l’estat d’aquest.
- El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de realitzar els pagaments
pendents amb els ens locals i fer front, al més aviat possible i, en la mesura que li
permet el seu finançament i els recursos provinents dels mecanismes de liquiditat, al
pagament de les obligacions reconegudes pendents amb les entitats locals
catalanes.
- Durant els últims mesos també s’han anat impulsant mecanismes de col·laboració
institucional entre administracions per tal de pal·liar els deutes amb els ens locals.
- Les decisions en matèria financera estan àmpliament limitades per les exigències
imposades des de l’Estat a causa de l’adhesió de l’Administració de la Generalitat als
mecanismes extraordinaris de liquiditat posats en funcionament pel Govern central i,
en particular, el compliment dels períodes mitjans de pagament als proveïdors.
- Tot i aquest context, el Govern ha tutelat les situacions crítiques que s’han pogut
crear en el si dels municipis com a conseqüència de l’actual crisi econòmica i
financera.
Per tot l´exposat, el sentit del vot de Convergència serà en contra.”
El regidor Sr. Planas, per al·lusions, demana la paraula. Diu que intentarà recollir totes les
crítiques o discrepàncies que s’han manifestat, doncs diu que ho presentava perquè tenia
incís el tema en l’àmbit municipal, però anirà responent.
Des de CIU s’han queixat del que es deu, i també els altres partits de l’esquerra
progressista, doncs sempre es diu que la culpa no és d’ells sinó dels altres. La culpa no és
només de l’Estat, i alguna culpa també té la Generalitat en el tema del finançament de
l’escola bressol, doncs bé que poden destinar més recursos a temes locals, i no a altres
temes. Podria també donar dades, i podríem estar hores debatent la pujada i baixada de
números. Però insisteix que ells havien treballat questa moció per reclamar a la Generalitat, i
si la Generalitat ha de reclamar a l’Estat, ja ho faran, doncs no podem fer servir el ple com
un mini parlament, i en els anys que ell ha estat aquí això sempre s’ha fet.
Respecte el grup Mixt, exactament el mateix, sempre es diu que té la culpa sempre
Espanya, i potser caldria fer un mea culpa, doncs hi ha una culpa compartida, doncs en el
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tema de corrupció, ell veu que en el seu partit hi ha companys que han utilitzat el partit per
enriquir-se i ell tampoc està d’acord amb això, i no sempre està d’acord amb el que es fa en
el seu partit. Això és democràcia interna. Respecte l’espoli, a ell li enfada molt que passi això
en el PP. Sobre la transparència, també ell vol que es porti a terme. No s’han dit les coses
que s’han fet bé des del PP i se n’ha fet.
Respecte ERC, diu el mateix que als altres grups municipals, la culpa no només és d’un
partit. Catalunya té la potestat per fer i desfer i és l’autonomia amb més competències. I
potser arribarien a estar d’acord en temes concrets a Catalunya, però que no li demani que
vagi en contra del seu país.
Sobre la CUP, no sap com interpretar-ho. Torna a insistir en què parla de temes que afecten
al municipi.
El Sr. Alcalde li demana que faci un esforç de síntesi.
El regidor Sr. Planas diu que, per al·lusions, vol donar resposta a tots els grups polítics com
es mereixen i ja intenta abreujar.
El Sr. Alcalde diu que en principi tindria 5 minuts i els ha excedit. Que no li demana que
acabi ja, però que abreugi.
El regidor Sr. Planas continua amb la resposta a la CUP, dient que no tota la culpa és
sempre del mateix. Pel que fa al PSC, pels temes socials, diu que sempre ha recolzat la
feina que ha fet la regidora, i sempre que ha parlat del tema social, ha demanat recolzament
cap a la seva regidoria per tenir més fons per fer coses, i això s’ha demostrat i en aquest
sentit ha votat i ha fet, constantment, aportacions en el Ple, en l’ens local, per temes locals.
Posada a votació la proposta, la mateixa no s’aprova per dos vots a favor de la tinent
d’alcalde Na Àngels Castillo Campos i el regidor En Ramon Planas i Freixas, dels grups
PSC i PP; una abstenció de la regidora Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, del grup
CUP; i deu vots en contra, del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els
tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i Paituví i 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, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU i grup Mixt.

El Sr. Alcalde indica que en aquest ajuntament s’han votat mocions que han tingut
transcendència, com al 2009, que es va passar una moció a proposta del MAPA, del
Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació, presentada pel regidor de la CUP d’aleshores,
que va tenir transcendència per la primera consulta per la independència del 2009. En
aquest ajuntament s’han debatut tot tipus de mocions i des del 2013 es tornen a debatre tota
mena de mocions. És un ajuntament que representa una vila de gairebé 9.000 habitats, una
vila clarament independentista, per això tenim un consistori amb una constitució d’11 dels 13
càrrecs electes que van prendre possessió posant-se a disposició del president de la
Generalitat i del govern que sortís de les eleccions del 27 de setembre per col·laborar en tot
el que fos possible per la construcció de la república catalana, un consistori clarament
independentista, però amb el total respecte democràtic a totes les formacions que pensen
diferent. Al 2012 ja va quedar clar que aquesta era una vila antimonàrquica, i ara es
presenta aquesta moció del grup Mixt.
6. MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER DECLARAR FELIP VI PERSONA NON GRATA A
ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent moció:
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“Moció que presenta el grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt
PER DECLARAR FELIP VI PERSONA NON GRATA A ARENYS DE MUNT.
Atès que el monarca espanyol Felip VI (Felip V pels catalans), en tant que cap del Regne
d’Espanya, representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici
del dret a decidir del poble de Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de la
igualtat entre ciutadans,
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la màxima representant del
Parlament del Principat de Catalunya, Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener
negant-se a rebre-la en audiència pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou
president de la Generalitat de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí
que han adoptat altres monarquies, com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne
Unit,
Atesos els diferents posicionaments que ha tingut el Ple del consistori d'Arenys de Munt a
favor de la república, en contra de la monarquia espanyola i, més concretament, en contra
de la dinastia dels Borbons, que va començar amb el genocida Felip V, per l'intent continuat
d'anorrear el poble català des del 1714 i l'intent de genocidi cultural, especialment contra el
nostre idioma.
És per tot el que s'ha exposat 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.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la
monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeixi el lliure exercici del
dret a decidir del poble de Catalunya.
Segon.- Evitar participar com a Ajuntament d'Arenys de Munt en qualsevol acció que suposi
un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.
Tercer.- Comunicar els acords adoptats a la Casa Reial.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde.
“Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al dictador
Franco com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat ‘los principios fundamentales
del Movimiento’, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues vegades: el 22 de
juliol del 1969 i sis anys després amb Franco ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat al
principis fonamentals del ‘Movimiento Nacional’ i en el jurament de l’any 1969 va dir: ‘Recibo
de su Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el
18 de julio de 1936’, acceptant, conseqüentment, la sublevació colpista en contra de la
legitima democràcia republicana, que va provocar la mort de més d’un milió de persones,
l’exili de moltíssimes més persones, la posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i
les execucions sumaries que van assassinar, entre d’altres, al President Lluís Companys.
D’aquest juraments no es coneix la seva renúncia.
Però, la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels quals en
podem citar:
• El Cap de l’Estat espanyol és un militar, ja que correspon al Rei el comandament
suprem de les Forces Armades.
• La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat.
• El càrrec de Rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes més
elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim de les
democràcies modernes.
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• El càrrec de Rei contravé les lleis d’igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per
un descendent mascle.
• No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans, mitjançant
els Pressuposts Generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva família.
Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis
anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi universal
d’igualtat de tots els homes davant la llei.
Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l’ocupació militar per part de la
monarquia borbònica. Una ocupació militar que va començar amb el rei Felipe V, IV pels
catalans.
Atès que la nació catalana s’ha manifestat majoritàriament a favor d’un regim republicà.
Atès que Arenys de Munt és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de
la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos dels
seus fonaments bàsics.
Atès que l’ajuntament d’Arenys de Munt desitja contribuir en l’increment del nivell democràtic
tant a la nostra vila com a la resta dels Països Catalans.
Atès que la vila d'Arenys de Munt ja va expressar la seva voluntat de crear un estat català
lliure, sobirà i republicà, integrat en la Unió Europea, en la Consulta celebrada el 13 de
setembre del 2009.
Atès que el Consistori va aprovar una moció declarant l’ajuntament d'Arenys de Munt
moralment exclòs de la Constitució Espanyola, el 20 de juliol del 2010.
Atès que el Consistori va aprovar iniciar les actuacions per constituir l’Associació de
Municipis per la Independència, el 9 de setembre del 2011, i ha esdevingut un dels municipis
capdavanters del moviment independentista català.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió plenària acorda:
1. Declarar la vila d’Arenys de Munt moralment exclosa del domini de la monarquia
espanyola.
2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, on
es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans.
3. Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres institucions
municipals.
4. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per presentar una
proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola que contempli
l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés de separació de la nació catalana i de
qualsevol altre nació de l’estat espanyol.
5. Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui denegada per
les Corts Espanyoles, a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar compliment a les
aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un referèndum d’independència.”
Aquesta és la moció que va aprovar el Ple d’Arenys de Munt el 12 de gener de 2012, amb 4
vots a favor del regidors del grup CUP, 1 vot en contra del regidor del PP i 7 abstencions
dels regidors d’ERC i CiU. El regidor del PSC era absent.
És a dir, tot això a Arenys de Munt ja ho veiem al gener de 2012! Adonem-nos que a 11 de
febrer de 2016 hem avançat molt en el procés des d’aquella moció per abolir la monarquia.
Tenim que des de la resolució de 9 de novembre de 2015 del Parlament, Catalunya ja no es
subordina. Catalunya ja està immersa en el procés de creació d’un estat català independent
en forma de república. Ja no estem per preocupar-nos pel rei d’Espanya, això ja ho vam
deixar clar fa 4 anys i aquell gest de ben segur que va formar part del conjunt d’accions i
actituds que ens han portat avui a parlar de ruptura amb l’Estat espanyol. Aquella fase l’hem
superat, ara estem aquí per construir una república.
Ens preguntem, a quin tipus d’oportunisme es deu el fet que ara els regidors no adscrits
tornin a posar sobre a taula aquesta qüestió, repetint en bona mesura i essencialment el que
Arenys de Munt ja va dir fa 4 anys? Ens agradaria que l’avinentesa ens permetés fer una
bona reflexió sobre la funció que tenen les mocions i l’aprofitament que sovint se’n fa o es
deixa de fer d’elles.
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Més enllà d’això, com fan les formiguetes, nosaltres preferim seguir treballant en fer camí en
el procés constituent, pensar en positiu construint i obeint-nos a nosaltres mateixes. Creiem
que és això el que ens durà lluny. La confrontació que la protagonitzin altres; nosaltres, mà
estesa al diàleg. Espanya és un país veí i nosaltres no estem en el barri per destruir les
cases d’altres ni els seus símbols.
Nosaltres ens abstenim, perquè insistim que el què pensem de la monarquia ja ho vam dir el
12 de gener de 2012 i llavors ja vam fer molt més que un gest simbòlic i diplomàtic, perquè
nosaltres no estem per la política espectacle, també perquè constatem que avui per avui
tenim ja fets alguns importants primers passos i perquè nosaltres no farem ni un pas
endarrere!
Abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que podrien relatar memòria històrica, i
podrien parlar d’altres persones no grates, com el regidor que ha llegit que ho és dos
vegades, però creu que als vilatans els interessa més temes com la neteja de carrers,
impostos, etc.. i a aquest amoció no li troba importància i creu que no tenen res a fer, i no
afecta al poble, no és el lloc per expressar-ho i malgrat això, poden dir el que considerin.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que en nombroses ocasions el PSC s’ha
declarat republicà i en aquests moments també ho faran, però igual que la regidora Sra.
Ballester, considera que la presentació de la moció té una altra finalitat. A continuació diu
textualment: “Els socialistes pensem que aquesta és una moció espectacle i absolutament
innecessària.
Voldria fer alguns aclariments:
República o monarquia és una qüestió d'organització política.
Ja no existeix "el poder dels reis". A Espanya la figura del rei és de representació.
Els seus actes no tenen validesa si no estan refrendats pel President del Govern.
Així ho diu l’article 64 de la Constitució:
1. Els actes del Rei seran refrendats pel President del Govern i, si s’escau, pels Ministres
competents.
És a dir, la figura del Rei forma part del sistema de govern acceptat en la constitució.
Considerar "non grat" al Rei té el mateix valor "jurídic" que considerar "non grata" a la
Constitució.
El Rei en la nostra "Constitució" és un manat que no té llibertat per decidir. Votar-ho com a
persona “non grata” és considerar que el Rei té un poder de decisió que no és cert que el
tingui.
 D’altra banda, els socialistes volem deixar clar que reprovem el fet de no rebre a la
Presidenta del Parlament de Catalunya.
 I finalment, posats a dir, potser hauríem de nomenar persones i institucions “non
grates” a totes aquelles que amb la seva corrupció organitzada han fet mal a les
institucions catalanes i han espoliat les arques públiques dels ciutadans i ciutadanes.
Vot en contra.”
El regidor Sr. Tarres, en representació de CIU, diu textualment: “No és el nostre tarannà
vetar o declarar a algú persona non grata. De fet, tampoc creiem que sigui la millor manera
d’establir relacions diplomàtics amb el cap d’Estat del país veí.
Tanmateix, entenem els arguments presentats en aquesta moció. Els entenem i els
compartim. Raó de més per la qual pensem que dedicar-hi una moció i uns minuts per
debatre aquest tema, és un privilegi que no és mereix.
Creiem que el que hauríem de fer és ignorar aquesta persona, així com ella va ignorar la
Presidenta del Parlament del nostre país.
És per aquest motiu que nosaltres també l’ignorarem i ens abstindrem.”
El regidor Sr. Jiménez, en torn d’al·lusions, diu textualment: “Ens faltaria veure la intervenció
o el posicionament del grup d'ERC, però sí que voldríem dir algunes coses.
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Es parla sobre quin oportunisme té aquesta moció i l'oportunisme és important i és
transcendental, perquè justament hi ha hagut un ajuntament, com el de Breda, que són els
que van començar a fer aquesta moció de declarar al rei persona non grata, com a forma de
manifestar el nostre rebuig a determinades formes d'actuar en la política espanyola. I a
l'ajuntament de Breda se li ha de fer costat, no el podem deixar sol. I aquest costat que li
hem de fer des d'Arenys de Munt també se li pot fer i li dóna molt més protagonisme i
ajudarà a què hi hagi altres municipis que no s'hagin pogut manifestar al voltant de la
monarquia espanyola que puguin fer-ho ara en un context en què el país ha avançat molt.
I és cert que el país ha avançat molt, però justament no sabem si al poble d'Arenys de Munt
hem avançat molt o hem retrocedit, perquè, la veritat, la moció que deia que es va llegir i
aprovar el 12-01-2012, dels quals jo sóc un redactor, la CUP i en aquest cas els 4 regidors
que tenia en aquell moment la CUP van votar a favor i sembla que ara, un que diu que
representa a la CUP, ja no vota. En canvi els altres dos que sí representem a la CUP,
probablement, continuarem votant a favor. Per tant, algun retrocés hi ha hagut. Això d'anar
fent camí com formiguetes, doncs sí, amb aquestes mocions també es va fent camí com a
formiguetes, més enllà de fer relats històrics per explicar el dolentes que poden arribar a ser
les monarquies borbòniques.
El senyor del PP diu que aquesta moció no afecta al poble. Home, quan ens posicionem
com el poble vol que ens manifestem davant d'algun dirigent espanyol, afecta al poble. I el
poble s'ha manifestat en altres ocasions i no fa gaire es va manifestar contra la bandera
espanyola que hi ha al balcó de l'Ajuntament. Per tant, el poble es manifesta, es posiciona, i
també és important que els seus representants, aquí en el Ple, es puguin manifestar i
expressar les seves idees.
I, respecte al PSC, si en algun moment volen considerar oportú presentar una moció perquè
les persones que han espoliat Catalunya siguin considerades persones non grates en el
poble, no serem nosaltres els qui els hi direm que no, ni serem nosaltres els que votarem en
contra, ni ens abstindrem, sinó que els hi farem costat si decideixen fer-ho. Per tant, tenen
un opció totalment legitima per fer-ho.”
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
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels
grups ERC i grup Mixt; quatre abstencions dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na
Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, dels grups CIU i CUP; i dos vots en contra dels regidors Na Àngels Castillo
Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i PP.

El Sr. Alcalde convida als mitjans de comunicació a venir més sovint als plenaris per veure la
rigorositat i bon funcionament de l’administració pública i no només per aquests debats que
consideren superats.

7. MOCIÓ DEL GRUP CIU PER INCLOURE MODIFICACIONS A L’ACTUAL SISTEMA
TARIFARI DEL SERVEI D’AIGÜES MUNICIPAL PER PERSONES QUE HAGIN
DISSOLT EL SEU MATRIMONI.
El regidor Sr. Campasol, llegeix la següent moció:
“Que, tenint en compte que a Arenys de Munt, el sistema tarifari del Servei Municipal
d’Aigües s’aplica segons el cobrament en funció del nombre d’habitants de cada casa
valorat en funció del padró municipal.

_____

Que, tenint en compte que arran d’unes queixes fetes arribar al Síndic de Greuges, aquest
va determinar que l’actual sistema emprat pel cobrament del servei municipal d’aigua al
nostre municipi és més equitatiu i raonable que d’altres sistemes utilitzats.
Que, tenint en compte que el programa informàtic utilitzat per realitzar el control i facturació
del servei municipal d’aigües és un sistema propi i adequat a les necessitats del nostre
sistema tarifari i que, per tant, també és un sistema no rígid i adaptable a les necessitats
canviants.
Atès que, malauradament, la separació de matrimonis és un fet habitual i que si tenen fills a
càrrec, en algunes ocasions, les custòdies són de caràcter compartit, és a dir, els fills poden
estar un 50% del temps amb la mare i un 50% amb el pare. I donat que alguns d’aquests
matrimonis ens han traslladat la seva queixa de què aquest sistema d’empadronament
només contempla que els fills puguin estar inscrits en un sol habitatge; en aquest supòsit, el
sistema tarifari per al cobrament del servei municipal d’aigües del nostre municipi, trobem
que no és del tot just i equitatiu.
Atès que des de la política s’han de cercar les solucions més justes i equitatives possibles i
més si ens movem en l’actual marc de la crisi social. Entenent que, com hem esmentat,
tècnicament és possible fer les adaptacions al programa informàtic per tal de fer un
cobrament més just en aquests casos.
Creiem que l’actual sistema, rígid pel que fa a la gestió només en funció del padró, s’hauria
de flexibilitzar en aquells casos que ho requereixin o els usuaris afectats ho demanin.
Caldria, a part de tenir en compte el padró actual, considerar la possibilitat d’afegir un nou
element a l’hora de definir els membres que viuen en un habitatge. Per exemple, en els
casos de divorci amb custòdia compartida on els fills visquin a temps igual amb la mare o el
pare, ambdós es puguin beneficiar de fer constar aquesta part proporcional en la unitat
familiar per tal que els surti una factura més ajustada a la realitat i, per tant, més justa i
solidària. Així doncs, ens podríem trobar en el cas de fer constar que en un habitatge hi
viuen dues persones i mitja, entenent que aquesta mitja, seria un fill que viu equitativament a
temps compartit amb la mare o el pare.
PROPOSEM
Proposem una solució perquè es dugui a terme.
Considerant nous elements que justifiquin la situació real de cada cas, com per exemple el
conveni de dissolució del matrimoni. Evidentment, poden haver-hi més solucions i
possiblement més pràctiques, però nosaltres creiem que aquest sistema s’ajusta i fa que
desapareguin greuges comparatius. Cal esmentar, també, que dins d’aquest sistema de
control, caldrà veure quina és la millor manera per tal de portar aquest control i si caldrà fer
una revisió periòdicament d’aquests casos en particular per si hi ha canvis en les unitats
familiars.
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Convergència proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en cercar aquelles
solucions més justes i solidàries per els vilatans del nostre municipi.
Segon.- Fer palès que, en aquests moments, l’actual sistema de cobrament del Servei
Municipal d’Aigua, tot i ser un bon sistema argumentat fins i tot pel Síndic de Greuges, té
algunes mancances que cal resoldre i eliminar, per tant, el greuge comparatiu que pot existir
entre persones que hagin dissolt el seu matrimoni i gaudeixin d’una custòdia compartida. A
l’hora que també es poden tenir en compte altres casos particulars.

_____

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa GUSAM, S.A., actual gestora del Servei
Municipal d’Aigües sota la marca Aigües d’Arenys.
Quart.- Anunciar el compromís de l’Ajuntament d’Arenys de Munt d’iniciar un estudi que
permeti resoldre aquesta situació.
Cinquè.- Procurar anunciar als vilatans del municipi la modificació del sistema tarifari, en el
cas de ser possible, adjuntant la informació escaient en el proper rebut de l’aigua.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estudiarem la viabilitat de la
proposta tenint en compte que el govern municipal és sensible a les necessitats plantejades
per la ciutadania.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Estem d'acord amb la
proposta.
El sistema de tarificació de l'aigua actual que aplica l'Ajuntament d'Arenys de Munt, de tant
de consum per persona i dia en unitat familiar, era una fita que diferents formacions
polítiques buscàvem des de feia temps, perquè consideràvem que era molt més justa que
les altres formes de cobrar l'aigua que s'apliquen als usuaris.
Aquest canvi de tarifa només es va poder dur a terme quan es va començar a gestionar
l'aigua des de GUSAM i més concretament quan la CUP autèntica va estar al govern i va
ostentar l'alcaldia.
Estem satisfets que el Síndic de Greuges de Catalunya hagi dictaminat que aquest sistema
de tarificació, que s'aplica des del 2012, és més equitatiu i més just que d'altres sistemes.
Tot i així pensem que aquest sistema no es perfecte, sinó que es pot anar millorant amb la
detecció de problemes no resolts i aquest, que es planteja en aquesta moció, és un
problema que hauríem de millorar. I, gràcies a que la gestió de l'aigua la fem directament
des d'AIGUES D'ARENYS, des de GUSAM, podem plantejar la solució que s'està proposant.
Però no podem deixar de banda que potser podria haver-hi més excepcions per resoldre,
que no només les de les famílies separades amb custodia compartida dels fills -potser
podríem pensar, per exemple, en parelles de gent gran o persones grans soles, amb
ingressos baixos, que, per una qüestió sanitària, hagin de tenir un consum d'aigua superior
al normal-. Haurem de començar a tenir en compte altres casuístiques concretes per evitar
greuges comparatius entre usuaris i vilatans i que, gràcies a la gestió de l'aigua a través de
GUSAM, puguem solucionar.
No dubtem que disposem dels mitjans tècnics, informàtics, administratius i humans adequats
per trobar la millor solució a aquest problema específic que afecta a famílies molt concretes i
a d'altres que es puguin plantejar més endavant.
Una altra qüestió, que també podem millorar, atesa la complicada situació social i que
sembla que la crisi repunta, seria la de reequilibrar la tarifa en tots els seus trams, baixant el
preu del primer tram, que és el tram de consum obligatori per tothom, o sigui el tram més
social, i apujant el tercer i quart tram que són els trams de consum més sumptuari i que
afecta a famílies amb més poder econòmic, amb jardins amb gespa, piscines i altres
sistemes de consum excessiu d'aigua.
Per tant, també podem aprofitar, quan es replantegi la tarifa, per reequilibrar-la en tots els
seus trams baixant uns i pujant uns altres i plantejar nous supòsits d'excepcions per
problemàtiques concretes que puguin tenir repercussió social en alguns sectors de la
societat.
Com hem dit al principi, el nostre vot serà a favor.”

_____

El regidor Sr. Planas, en representació del PP, diu que votaran a favor de la moció, però els
agradaria fer aportacions, a aplicar a aquesta nova normativa si s’aprova, i és que no només
cal que estiguin contemplats les dissolucions per divorcis, sinó també les separacions o
règims de visites molt amplis, doncs tenen la mateixa menció, i per tant, caldria obrir el
ventall de possibilitats. S’afegeix a les altres millores proposades pel Grup Mixt, i es podria
recollir tot. Aquests temes sí que interessen al poble, i amb l’al·lusió de la “formigueta” diu
que així s’ha de treballar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

El regidor Sr. Campasol demana la paraula, i el Sr. Alcalde diu que hauria estat millor que ho
hagués fet abans de la votació.
El regidor Sr. Campasol indica que no ha intervingut abans doncs abans de la votació hi
havia grups polítics que no s’havien manifestat. Agraeix el suport prestat. Recullen les
aportacions que han fet diversos veïns, i en el mateix text ja diuen que estan oberts a fer-ho
també per altres situacions, i també a recollir més aportacions com les que proposa el grup
Mixt. Per altra banda, comenta que està decebut al veure que en aquest punt de l’ordre del
dia, que afecta als interessos municipals, s’hagi buidat la sala en assistents, i en canvi en
l’anterior, s’han quedat.
El Sr. Alcalde diu que ha quedat clar el perquè volia la intervenció amb posterioritat a la
votació, per si havia de fer l’agraïment extensiu o parcial.
PART DE CONTROL
8. INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL QUART TRIMESTRE 2015.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, indica que s’està fent una bona gestió del deute
i s’estan complint ratis. L’objectiu d’estabilitat s’assoleix sobradament, amb una capacitat de
finançament de 453.000 €, un 5,46 %, per tant, estem molt bé. A nivell d’objectiu de deute,
tenim un bon resultat, malgrat que anem fent inversions, que anem demanant préstecs per
poder fer inversions, per millorar els carrers, els equipaments, etc. Tenim el deute sota
control. S’ha reduït, lleugerament, en termes quantitatius, el deute, però també, en termes
relatius, l’estem reduint, estem al 49 % sobre els ingressos corrents, 3,7 milions d’euros i si
hi sumem les transferències de l’Estat negatives, estaríem parlant de 3,9 milions d’euros, un
52 % sobre els ingressos corrents. Estem complint ratis, tenim una gestió bona del deute.
On sí que no complim i és una novetat respecte d’altres trimestres, si d’acord amb la
normativa espanyola havíem d’arribar a un increment del límit de base de la despesa d’1,3
%, que havíem d’augmentar de 5 milions en l’exercici anterior en 5,1 milions, el que hem fet,
atès que l’ajuntament té una sèrie d’inversions previstes, que no s’aturaran, digui el que
digui el Ministerio de Hacienda, hem superat aquesta barrera en casi 1 milió d’euros. En
comptes d’incrementar-lo en 1,3 %, l’hem incrementat en un 20,20 %. Aquesta absurda
regla de despesa que s’aplica en un ajuntament que paga a 20 dies, que té controlat el
deute, que compleix amb les seves obligacions, és una regla absolutament absurda que
esperem que properament s’elimini. Dit això, no és objectiu d’aquest punt analitzar si
complim o no la base de la regla de la despesa, l’incomplirem, en el seu moment quan
liquidem el pressupost ja es prendran les mesures oportunes i assumirem el que hàgim
d’assumir però ja els avancem i ja els informem que la regla de despesa, any 2015, quart
trimestre, la previsió és que no la complirem, malgrat tenim uns ratis bons, excel·lents i
paguem a proveïdors a 20 dies, i tenim el deute sota control.

_____

Text de l’informe:
“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 31 de gener, sobre l’execució del
4r trimestre del 2015 i l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que l’informe annexa també tota la informació requerida en la tramesa d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Per l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 31 de gener, relatiu a l’execució del pressupost i l’avaluació dels principis
de la Llei Orgànica 2/2012 un cop transcorregut el 4r trimestre del 2015, en compliment del
que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:


Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS:
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES:
TRESORERIA:




8.808.700,77 €
9.130.531,68 €
3.143.990,57 €

S’assoleix Capacitat de Finançament
L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals

Pel que fa a la Base de la Regla de la Despesa, si bé no procedeix el seu control trimestral,
s’informa que estaria per sobre del seu límit, si bé caldrà esperar a les dades de la liquidació
de l’exercici 2015.
Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”

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 6 a la 24, ambdues incloses, des del
18/01/16 al 7/02/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria d’economia: 6
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 4
Resolucions en matèria d’organització municipal: 1
Resolucions en matèria de representació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 18/01/16 i el 7/02/16, en matèria de:
-

Espai Públic: 2
Seguretat: 7”

PRECS I PREGUNTES
10. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE L’AUGMENT DEL CONSUM DE GAS
NATURAL D’UN 18% PER PART D’AQUEST GOVERN.

_____

El regidor Sr. Jiménez indica que aquesta pregunta ve del Ple passat, i no té el text davant i
per tant, no la pot llegir.
Malgrat tot, s’inclou en aquesta acta el seu contingut, que és el següent:
“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 regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que quan es va aprovar el pressupost de
l’any 2016, sempre es fan previsions pessimistes en quan a la despesa, o la despesa en els
seus màxims, perquè els ingressos són molt austers o molt prudents. La despesa màxima i
els ingressos mínims, així ens assegurem que puguem fer una gestió acurada i evitar
problemes de tensió de tresoreria. En el cas de compres agregades, quan vam aprovar pel
Ple la compra agregada del gas o de l’electricitat, vam fer previsions de màxims. Està
convençut que no gastaran 68.000 €, durant l’exercici 2016, en gas, ni tampoc gastarem
287.000 € en pressupost elèctric. En qualsevol cas, s’ha fet un marge de maniobra suficient
per tenir aquest marge de garantia, perquè no ens equivoquem i tinguem marge de
maniobra suficient. A continuació, pel que fa a la despesa en gas natural, fa una
comparativa de quina és la previsió inicial i el que realment es gasta, des de l’any 2012 i
explica que si és compara, la xifra que gastem és inferior a la previsió. Comenta que si al
2016 es continua en la mateixa línia, segurament seran uns resultats de despesa més bons
dels previstos. Continua dient que ja que parlem d’energia, ha aprofitat l’avinentesa per fer,
també, una comparativa de l’energia elèctrica.
Tot seguit, el regidor Sr. Sánchez explica, resumidament, el quadre següent, inclòs en
l’informe de gestió de la despesa que ha preparat i que facilitarà als regidors i penjarà al
web:
COMPARATIVA ENTRE PRESSUPOST INICIAL I FACTURACIÓ
PRESSUPOST INICIAL GAS
GAS CAP

2013

2014

2015

2016*

2.678,00 €

2.544,10 €

2.544,10 €

2.544,10 €

2.544,10 €

GAS ESCOLES

23.500,00 €

22.325,00 €

22.325,00 €

30.000,00 €

31.000,00 €

GAS EDIFICIS MUNICIPALS

35.000,00 €

33.250,00 €

33.250,00 €

33.250,00 €

35.000,00 €

61.178,00 €

58.119,10 €

58.119,10 €

65.794,10 €

68.544,10 €

2014

2015

2016

total
FACTURAT GAS

_____

2012

2012

2013

GAS CAP

2.536,21 €

2.686,07 €

2.566,37 €

631,71 €

GAS ESCOLES

22.235,42 €

27.188,53 €

25.406,37 €

21.618,27 €

GAS EDIFICIS MUNICIPALS

18.615,10 €

23.778,28 €

20.596,37 €

9.085,45 €

43.386,73 €

53.652,88 €

48.569,11 €

31.335,43 €

2013

2014

2015

2016*

87.439,84 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

105.000,00 €

2.060,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

36.000,00 €

118.000,00 €

140.000,00 €

140.000,00 €

140.000,00 €

143.000,00 €

227.499,84 €

277.500,00 €

277.500,00 €

277.500,00 €

287.000,00 €

2012

2013

2014

2015

2016

total
PRESSUPOST INICIAL ELECTRICITAT

2012

ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT
ENERGIA ELÈCTRICA CAP
ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS M.
total
FACURAT ELECTRICITAT
ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT

129.009,26 €

97.991,71 €

96.168,82 €

124.270,40 €

3.141,38 €

2.435,51 €

2.513,31 €

2.629,92 €

ENERGIA ELÈCTRICA CAP
ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS M.
total

46.238,25 €

36.414,39 €

33.040,02 €

31.005,76 €

160.001,94 €

116.670,41 €

122.952,34 €

112.193,48 €

338.390,83 €

253.512,02 €

254.674,49 €

270.099,56 €

*previsió 2016 de despesa màxima

A continuació, el regidor Sr. Sánchez explica que una cosa és la previsió de l’exercici natural
i una altra cosa és el que es factura. Pel que fa al 2015, vam començar a obrir els
enllumenats, vam deixar de fer les restriccions d’enllumenat públic i va implicar, a curt
termini, més despesa. Per tant, el 2015, que encara no està tancat, tenim previst un
augment de despesa energètica sobretot en quant a enllumenat públic. Entenem que l’any
2015 serà el més negatiu en despesa energètica i vam preveure que el 2016, en el pitjor
dels casos, podíem fixar 287.000 € com a sostre en despesa energètica, que de ben segur
que no hi arribarem, i començarem a reduir la despesa respecte al 2015.
Comenta que les mesures que ara mateix estan posant en marxa, i d’altres en què s’està
treballant, són les següents, que es desprenen de l’informe que farà arribar als regidors, i
que a continuació explica resumidament:
“- Optimització de la potència contractada en equipaments municipals
Modificació de les pòlisses amb tarifa 3.0A dels contractes d’alguns equipaments municipals
que en els darrers 12 mesos, segons els històrics de consums, demostren una sobredotació
de la contractació, la qual cosa ens permetrà estalviar 10.510 € anuals, sense requerir
inversió ni canvi de transformadors:
EQUIPAMENT
CEIP SOBIRANS
CEIP SANT MARTÍ
PISCINA MUNICIPAL
RESIDÈNCIA V. REMEI
SALA EXPOSICIONS
ESPLAI DE JUBILATS I RÀDIO
PISTA ESPORTIVA ST. MARTÍ

Estalvi previst 2016:

8.758 €

POTÈNCIA
ACTUAL
5.548
4.755
3.072
3.513
1.827
1.756
1.932

POTÈNCIA
OPTIMITZADA
2.532
2.368
1.698
2.358
683
957
1.297

ESTALVI €

ESTALVI %

3.016 €
2.388 €
1.374 €
1.155 €
1.143 €
799 €
635 €

54%
50%
45%
33%
63%
45%
33%

Estalvi previst 2017: 10.510 €

- Ampliació de la potència de l’ajuntament i sala municipal de 15 Kw a 55 kw. Inversió de
11.000 €. La infraestructura està infradimensionada i dona resposta a les necessitats

_____

energètiques de l’ajuntament. Els treballs de connexió de l’escomesa estan en una fase
avançada, esperem tenir-ho a punt durant el mes de març, d’aquesta manera podrem aplicar
criteris d’estalvi, optimitzant la potència contractada fent un seguiment de las despesa
energètica al llarg de l’any 2016, amb un impacte real l’any 2017.
- Contractació de pòlisses amb discriminació horària
Equipaments municipals amb la possibilitat d’estalvi si contractem una tarifa amb
discriminació horària de funcionament de cada equipament. Estudiant cada equipament en
concret: escoles, escola bressol, oficines municipals (horari de 8 a 15 hores), bombejos 24h.
Cal auditoria específica de cada equipament juntament amb un estudi d’hàbits de consum.
 Disposem de 3 equips per monitoritzar la despesa en energia elèctrica
d’equipaments municipals amb quadres de llum amb característiques més senzilles,
escorxador, Can Borrell, Can Matalí o Sala d’Exposicions.
 Ja disposem d’una auditoria energètica del pavelló Esportiu Can Zariquei, identifica
inversions necessàries en ACS, enllumenat, etc, per generar estalvi i millorar
l’eficiència energètica de l’equipament. Primeres actuacions es valoren en 20.000 €.
 Dins la el catàleg de la Diputació, hem demanat suport tècnic a diputació per endegar
auditories energètiques per equipaments, energètica s’identifiquen els hàbits de
consum, equipament
- Licitació de manteniments d’instal·lacions
Estalvi que generarem amb la licitació de manteniments d’instal·lacions (calderes, circuits
d’aigua, calefacció i circuits solars). Estalvi indirecte que va directament vinculat a la factura
energètica. Esperem que tingui un impacte relatiu en el pressupost 2016 i plenament
operatiu l’any 2017.
- Noves inversions en reforma o ampliació d’equipaments existents
Els projectes que contemplin ampliació o renovació d’equipaments municipals ja es tindran
en compte les inversions per millorar l’eficiència energètica i generar estalvi.”
Finalment, pel que fa a l’enllumenat públic, el regidor Sr. Sánchez explica, resumidament, el
següent, que també està inclòs en l’informe que facilitarà als regidors:
“ENLLUMENAT PÚBLIC
Execució de canvi de reposició de 105 llumeneres en diferents carrers del municipi, obra que
s’ha licitat per uns 36.000 €, amb un estalvi total anual estimat de 7400 € cada any. Per
tant, en 5 anys quedarà amortitzada tota l’actuació.
Es preveuen noves inversions que tindran un impacte positiu en l’estalvi energètic de
l’enllumenat públic. Tenint en compte que l’any de màxima despesa ha estat el 2015
respecte els anteriors ates l’augment del preu de l’electricitat i l’encesa de tot l’enllumenat
públic respecte les restriccions d’anys anteriors.
Estalvi previst 2016:

6.167 €

Estalvi previst 2017:

7.400 €

Estalvi inversió llumeneres 36.000 €
Quantitat
llumeneres

Potencia Actual (pèrdues Potencia Final
1,15) [kW]
[kW]
105

Cost energia

20,4125

5,859

9.835,51 €

2.424,02 €

11. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE QUAN POSARAN A L’ABAST DELS VEÏNS
D’ARENYS DE MUNT LA INFORMACIÓ SOBRE ELS BENEFICIS QUE
COMPORTA LA COMPRA CENTRALITZADA DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT,
TAL COM ES VA COMPROMETRE LA REGIDORA DE TRANSPARÈNCIA.

_____

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 Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem
la pregunta sobre quan posaran a l'abast del veïns d'Arenys de Munt la informació sobre els
beneficis que comporta la compra centralitzada de gas natural i electricitat, tal com es va
comprometre la regidora de Transparència.
En el passat Ple del 10 de desembre, es van presentar i aprovar les propostes per delegar
en el Consell Comarcal la compra centralitzada del gas natural i de l’energia elèctrica.
El nostre grup municipal en les nostres intervencions vam posar en evidència que a
l’expedient sortia molta informació de temes jurídics i legals, però no el que realment
interessa als veïns i veïnes d'Arenys de Munt que són els beneficis reals que comporten
aquestes compres centralitzades, que hauríem de tenir a l’abast de tota la població,
juntament amb la informació de les despeses d’exercicis anteriors. Informacions que hauria
de sortir també en les actes dels plens que és el que poden consultar els vilatans.
Durant el Ple, la regidora de Transparència es va comprometre a què els veïns tindrien
accés a tota aquesta informació.
Però a data d’avui, que l’expedient està en exposició pública, aquesta informació que van dir
que posarien a l’accés dels veïns i veïnes no s’ha posat.
És per aquest motiu que els hi preguntem:
- Quan tenen previst posar aquesta informació?
- Com es pensa posar a l’abast dels veïns i veïnes del municipi?
- I si es farà abans de que acabi el període d’exposició pública?”
La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, explica, resumidament, el següent:
“Quan un expedient es posa en exposició pública, el que es publica és tot allò que és
necessari saber per tal de poder presentar o no al·legacions o per a què l’activitat sigui
coneguda. Tal com regula la normativa. Amb això vull dir que aquest ajuntament respecta
totalment aquests actes administratius i no deixa indefensos ni descoberts als ciutadans en
quan al seu dret a ser informats i de ser part interessada.
Ara bé, aquest crec que no és el tema de la seva pregunta. La nostra voluntat va més enllà i
el que crec que proposeu és fer divulgació i anàlisi sobre avantatges i inconvenients d’una
contractació o de qualsevol altra acció de govern, aquesta informació s’ha d’elaborar a part i
s’han de tenir en compte altres elements per a la valoració crítica que no són estrictament
una llista de xifres.
Això lliga amb com s’ha de posar a l’abast aquesta informació als veïns: hauria de ser en
forma de reportatge o article de divulgació, contingut que pot exposar-se en diferents
suports, al web o butlletins informatius tant electrònics com en paper. I també respon a la
pregunta sobre el període d’exposició pública: la informació de què vostè parla és
independent dels terminis d’exposició pública.
Pel que fa a quan posarem a l’abast aquesta informació, doncs tal com vaig dir, i vostès
s’han encarregat prou de comprovar en l’acta, de seguida que “s’aprovi o no s’aprovi”, vull
dir que el Consell Comarcal va aprovar la delegació de competències de l’ajuntament
d’Arenys de Munt per realitzar aquestes compres en el seu Ple de 26 de gener de 2016, fa
16 dies naturals.
El que estem preparant és una notícia que expliqui el que ja podeu consultar al web del
Consell Comarcal, que les economies d’escala derivades del procés d’agregació de compres
generen estalvi econòmic i que milloren l’eficàcia en la contractació de serveis i
subministraments comuns als municipis, perquè elaboren un únic expedient a tots els
ajuntaments, fet que simplifica el procés administratiu. Aquesta iniciativa del Consell
Comarcal és pionera a Catalunya. El Consell gestiona per encàrrec dels ajuntaments la
compra de determinats serveis i subministres a preus avantatjosos, pel volum de la
contractació, i estableix la relació amb els proveïdors per a fer les comandes, els lliuraments
de material o serveis, facturació, pagaments, etcètera.
Integrarem a aquesta informació sobre la filosofia de la compra agregada les xifres de
despesa de 2015 i les màximes fixades per aquesta contractació (que ja les vam donar en el

_____

Ple corresponent). A més, podem afegir perfectament la informació que ha facilitat el regidor
Sr. Sánchez en la resposta a la pregunta anterior. Ara que potser necessitarem tot un web
per ell, per l’extensió i detall de la seva explicació ....és broma, ara no m’ho retreguin en el
proper Ple, com solen fer.”

12. PREC DEL GRUP MIXT PER MUNIPALITZAR EL SERVEI DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES I RECUPERAR EL TREBALL REALITZAT DURANT MAIG I
JUNY DEL 2013, QUAN GOVERNAVA LA CUP.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Primer de tot volia agrair al regidor Sánchez la
resposta que ens ha donat en la primera pregunta. I també un aclariment, les actes dels
Plens són per revisar-les i per poder-les repassar, independentment que a algú li molesti.”
A continuació 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 Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem
aquest prec per municipalitzar el servei de recollida d'escombraries i recuperar el treball
realitzat durant maig i juny del 2013, quan governava la CUP.
Atès que en el darrer Ple se'ns va dir que aquest govern no considerava necessari crear ni
un Consell Municipal per analitzar i fer propostes sobre municipalitzacions, ni una Comissió
Especial Informativa sobre aquesta mateix tema i atès que les possibles municipalitzacions
seran decisions polítiques que s'hauran d'aprovar en aquest Ple, aprofitarem els 'Precs' per
fer-los arribar la proposta per municipalitzar el servei de recollida d'escombraries.
Aquest és un servei públic de realització obligatòria per part de l'Ajuntament que s'està
realitzant des de fa anys per empreses privades amb una concessió municipal. També, ja fa
anys, es va introduir la recollida selectiva a Arenys de Munt. Tot i això, tenim un nivell de
recollida baix comparat amb altres municipis que fa menys anys que l'han començat a
realitzar. Al mateix temps, aquest és un servei deficitari al nostre poble.
Entre maig i juny del 2013, amb la CUP autèntica al govern, ocupant l'alcaldia i la Regidoria
de Sostenibilitat Ambiental, es va realitzar un procés participatiu per la recollida de residus
on hi van participar més de 300 persones de diferents col·lectius d'Arenys de Munt, entre els
quals hi havia industrials, comerciants i veïns del centre del poble i de les urbanitzacions.
El resultat d'aquest procés participatiu, fruit dels suggeriments i propostes de tots els
participants, va plantejar un canvi de sistema. Passant d'un sistema realitzat per un servei
privat a un nou model de recollida selectiva municipalitzat.
Aquest nou model permetia:
- abaixar la taxa d'escombraries a tothom: com a mínim un 5%, sobretot als comerços,
amb qui s’havia arribat a un acord perquè se’ls apliqués la taxa en funció a la seva
generació de residus. Una mesura que considerem totalment justa.
- Incrementar la recollida selectiva: oferint un millor servei a tot el poble, especialment
a industrials, comerços i urbanitzacions, ja que els serveis eren escollits per cada
grup d'usuaris.
- I deixant de ser deficitari: estalviant l'IVA, el benefici industrial de les empreses
privades concessionàries i obtenint més ingressos per la recollida selectiva. Fent que
tot el servei fos molt més eficient. Aquesta també és una proposta inclosa en el
nostre programa electoral.
És per aquest motiu que els proposem
- Que es recuperi tot el treball realitzat per la Regidoria de Sostenibilitat Ambiental, del
govern encapçalat per la CUP, entre maig i juny del 2013, aprofitant aquell procés
participatiu i que s'actualitzi.
- Que es municipalitzi el servei de recollida d'escombraries.”
La regidora delegada de Municipalitzacions, Sra. Ballester, explica, resumidament, el
següent: “El treball realitzat per l’anterior regidoria es recuperarà i s’aprofitarà el resultat del

_____

procés participatiu. No només això, sinó que s’està analitzant conjuntament el servei de
recollida de residus i de neteja viària.
En aquests moments una auditoria que està realitzant els serveis tècnics de l’ajuntament
amb el suport de la Diputació de Barcelona, en la que estan implicades les regidories de
Medi Ambient, Espai Públic i Municipalitzacions, està en la fase de recopilació de tota la
informació existent, tant d’estudis anteriors com indicadors i xifres de volum de residus
recollits de tot tipus (bolquers, mobles, piles, envasos,...) també de queixes i suggeriments
de veïns i veïnes, a part com he dit, de processos participatius o enquestes de satisfacció
que s’hagin fet.
S’analitzaran totes les contractacions, les ordenances reguladores implicades directament o
indirectament en la neteja viària i en la recollida de residus i es treballà també
cartogràficament amb les ubicacions de contenidors i àrees d’emergència, els recorreguts
del camions, etc... això per enumerar només una tercera part de tot el que es revisarà.
L’objectiu és doble: actualitzar i ampliar amb el màxim de detall la informació que teníem a
2013, tenim la foto completa de com són aquests dos serveis del poble i per altra banda,
elaborar una proposta que millori la gestió.”

13. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE QUINS SÓN ELS MOTIUS PELS QUALS EL
SR. RABASSEDA NO DEIXA INTERVENIR EN LES DECLARACIONS
INSTITUCIONALS.
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 Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem
la pregunta sobre quins són els motius pels quals el Sr. Rabasseda no deixa intervenir en
les declaracions institucionals.
En el darrer Ple el Sr. Rabasseda no va deixar intervenir als nostres regidors en les dues
declaracions institucionals que es van presentar, tot i que en la Junta de Portaveus havíem
manifestat la nostra voluntat de demanar la paraula per fer aquestes intervencions.
Segons el Sr. Rabasseda existeix una normativa que ho impedeix. Al mateix temps en una
resposta al públic va insinuar que no es donava la paraula en els Plens quan en Josep
Manel Ximenis va ser alcalde.
Volem fer un recordatori de les Declaracions Institucionals que es van realitzar durant el
període de juny del 2011 a setembre del 2013, en què es van realitzar 10 declaracions
institucionals i en totes van haver-hi intervencions menys en una, en la qual no consta que
ningú demanés per intervenir.
- La Declaració del 4-08-2011, va ser llegida pel Sr. Rabasseda, quan en aquell
moment estava a l'oposició.
- En la Declaració del 8-03-2012, es van produir intervencions de: la Sra. Navarro (2),
Sra. Vázquez, Sr. Planas i Sra. De la Iglesia, del grup polític d'ERC.
- En la Declaració del 13-09-2012, llegida pel Sr. Rabasseda, en aquell moment a
l'oposició, va intervenir el Sr. Planas.
- En la primera Declaració del 9-5-2013 va intervenir el Sr. Rabasseda, el Sr. Planas i
el Sr. Molons.
- En la segona Declaració del 9-5-2013 va intervenir el Sr. Rabasseda, la Sra. Castillo,
el Sr. Planas i el Sr. Olivan.
- En la Declaració del 13-6-2013 va intervenir la Sra. De la Iglesia.
- En les dues Declaracions del 25-7-2013 va intervenir el Sr. Planas.
Per tant, mai s'ha impedit, en aquest consistori, fer intervencions en les Declaracions
Institucionals, fins ara. A més no es posava cap impediment perquè poguessin ser llegides
per regidors de l'oposició, com el Sr. Rabasseda.
És per aquest motiu que ens agradaria que ens informés:
- Quina és la normativa que, segons vostè, impedeix fer intervencions en les
Declaracions Institucionals en els Plens?”

_____

El Sr. Alcalde dóna les gràcies per la recopilació, pel treball de recerca que han fet de les
diferents intervencions que s’han fet en el temps i que sempre va bé tenir-les a mà. Quan hi
ha intervencions, és que així s’acorda a la Junta de Portaveus. Aquest dia en què diu que no
hi va haver intervencions, és perquè en la Junta de Portaveus es va quedar que no n’hi
haurien. I de la mateixa manera que un grup polític que presenta una moció no intervé a
continuació de la seva lectura, com hem comprovat avui, en el cas de la declaració, que és
una moció pactada per tots, és igual, tots la presentem, per tant, ja diem allò que creiem que
hem de dir, que és la moció que s’ha llegit. A més a més, en el ROF, el Reglament
d’Ordenació i Funcionament, l’alcalde és el que ha de donar l’ús de la paraula i és l’article
94.

14. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE ELS COSTOS DE LA FESTA MAJOR I ELS
SEUS RESULTATS ECONÒMICS.
El regidor Sr. Jiménez 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 Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem
aquesta pregunta sobre els costos de la festa major i els seus resultats econòmics.
Han passat dos mesos i mig dels actes de la Festa Major de Sant Martí, realitzats durant el
novembre passat i sobre aquesta qüestió els hi voldríem preguntar:
- Quins han estat els resultats econòmics generals de la Festa Major, indicant
despeses i ingressos i, si pot ser, detallat per actes?
- En concret també voldríem saber quins han estat els costos, si és que n'hi ha hagut,
del lloguer de l'envelat i del terreny?
- I respecte a la Nit Jove realitzada el 7 de novembre, voldríem que ens informessin:
o Quins van ser els seus resultats econòmics, detallant despeses i ingressos i
en concret els resultats de la barra, detallant despeses i ingressos?”
La regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, diu textualment: “1.- L’aplicació pressupostària
de Festa Major per a l’exercici 2015 comptava amb una dotació de 30.000 euros. Aquesta
quantitat va resultar insuficient arribada la Festa Major, bàsicament perquè:
Els actes programats van cobrir un període de dues setmanes (del 6 al 15 de novembre), ja
que el dia de Sant Martí, l’11, va caure en un dimecres, a mig camí entre dos caps de
setmana. El 2016 Sant Martí cau en divendres, per tant, enguany ens podrem ajustar més
en el pressupost.
Per poder fer front a la despesa final, i segons la seva tipologia, algunes regidories van
assumir part de les despeses de la Festa Major: hi trobarem aplicacions de jovent, obres i
serveis, cultura, protocol, ensenyament, medi ambient, lloguer de terrenys ...
TOTAL
REAL

Comissió
Festes

Regidoria
Festes

Aplicació
Protocol

Regidoria
Jovent

Contrac.
empreses
externes

56.641,90

8.790,01€

25.311,32€

894,76€

3.298,46€

1.040,60€

Altres

Regidoria
Ensenyament

Lloguer
terrenys i Béns
naturals

2.776,18€

12.805,71€

1.724,86€

Pel que fa a ingressos, es va comptar amb la donació de 3.000 euros per part de l’empresa
Boquet, que els va voler destinar a actes festius de Festa Major.
D’altra banda, la comissió de festes va ser l’encarregada de gestionar la venda d’entrades
per als diferents espectacles i la barra del bar. Amb els ingressos provinents d’aquests dos
conceptes, la mateixa comissió de festes va realitzar el pagament de petites despeses
derivades del funcionament de l’envelat i de la mateixa barra.
Ingressos: 13.607,50 € (barra: 5.627,00€ + entrades: 7.980,50€ )
Respecte als costos de l’envelat, han estat els següents:
Lloguer terrenys i Béns naturals

_____

1.724,86€

Lloguer envelat

9.559,00 €

La Nit Jove del dia 7 de novembre va suposar les següents despeses i ingressos:
DESPESES

17.000,29 €

INGRESSOS

7.309,00 €

Detall ingressos Nit Jove:
ENTRADES

Anticipades
Taquilla

1.284,00 €
2.200,00 €

BARRA

Barra

3.825,00 €

Total

7.309,00 €

15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC
REFERENT A LA MESQUITA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
- Atès que amb data 9 de desembre de 2.015, ha estat dictada Sentència per part del
TSJC, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, dins del rotlle núm.
127/2013, per la que tot i estimar parcialment el recurs d’apel·lació interposat per
aquest Ajuntament revocant parcialment la Sentència impugnada de 18 de febrer de
2013, manté la no existència de dret a llicència atorgada a la mesquita situada a
l’avinguda Sant Jordi, per vulnerar clarament el règim establert d’aparcaments.
- Atès que aquesta sentència va ésser notificada a les parts amb data 18 de desembre
de 2015.
- Atès que la citada sentència no és susceptible de cap recurs de cassació, essent
aquesta ferma de forma automàtica des que és dictada.
- Atès que les actuacions han estat remeses al Jutjat de procedència amb l’atent ofici
per a què aquest porti a efecte allò resolt.
- Atès que a data d’avui no ha existit cap contacte per part d’aquest consistori amb el
veí afectat o llur representació lletrada, almenys fins la presentació d’aquesta
pregunta.
Pregunta: El Grup Municipal del Partit Popular demana si portaran a terme i donaran
execució a allò acordat per la sentència ferma esmentada? Si tenen cap intenció de reunirse amb totes les parts implicades a tals fins? En quin termini donaran compliment a la
resolució judicial? En quins termes es materialitzarà aquest?”
La regidora delegada de Ciutadania, Sra. Castillo, diu textualment: “El govern municipal
donarà compliment a aquesta sentència, com fa amb totes les sentències derivades de
l’ordenament jurídic.
Ens hem reunit amb l’entitat musulmana i ens reunirem sempre que faci falta amb qui faci
falta.”

16. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Tarrés indica que en el seu moment va demanar al regidor Sr. Sánchez sobre
els costos de la festa major de 2015 en diverses ocasions, per mail i presencialment, i no
l’han obtingut fins ara, arrel de la pregunta d’un altre grup municipal. Manifesta que el seu

_____

grup considera que per no allargar els plens i per les seves formes de funcionar, prefereixen
adreçar-se directament al Regidor corresponent, i com no s’ha donat resposta, volen saber
si hi ha un canvi de criteri per part de l’equip de govern respecte el donar informació fora
dels plens, atès que ara l’equip de govern té majoria absoluta. Per saber si han de canviar la
forma de procedir a partir d’ara.
El regidor Sr. Sánchez li demana excuses, doncs rep molts correus i ha tingut molta feina,
però que la seva intenció no és no donar la informació i no hi ha cap canvi de criteri.
El Sr. Alcalde confirma aquesta postura.
La regidora Sra. Sánchez diu resumidament: “A la regidora Maria Ballester sobre el tema de
la pregunta que li he fet, que si vostè es compromet públicament de què farà pública una
informació i més sent la regidora de Transparència, nosaltres li agafem la paraula, i que no
cal que miri les actes per saber el que vostè ha dit, i que escolto quan estic als plens.
Referent al que ha dit el senyor Alcalde que diu que en el ROF surt que l’alcalde pot decidir
qui parla i qui no als plens, llavors què vol dir que està exercint una actitud dictatorial vers
nosaltres?”
El Sr. Alcalde li respon que no té cap voluntat de censurar a ningú com en altres vegades
s’ha fet fent pagar als vilatans per fer-ho, i que en tot cas, el que ha llegit era la normativa,
no municipal, del ROF, que es refereix a fer el funcionament dels plens més àgils i ordenats.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Vostè diu que estan cansats de sentir aquesta
lletania, nosaltres també. I li agrairíem que tampoc ens anés repetint la mateixa lletania. Que
si vostè la diu nosaltres també l'hem de dir.
Després, com ens ha de dir? Nosaltres sempre ens hem auto-anomenat 'CUP autèntica',
però nosaltres som la CUP i el nostre acte de regidors és per la CUP, tant el de l'Esther com
el meu. I si som grup Mixt és perquè vostè ha volgut. Vostè ha volgut que siguem grup Mixt,
perquè legalment no hi ha cap resolució que digui que no som la CUP. Això és el que passa
legalment.
Per tant, si vostè vol que s'acabi aquesta lletania digui'ns: CUP. Que és el que som.”

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

_____

