AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 3/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia deu de març de dos mil setze, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde
En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia Vila i Paituví, Na
Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda i fa una petita exposició de l’ordre del dia, tal i com està
convocat i segons s’ha parlat en la Junta de Portaveus.
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.
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo 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, 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.
A continuació, el regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Tot i que en Junta de Portaveus hem
demanat de parlar abans de la votació d'aquest punt, veig que no ho hem pogut fer. Pensem
que és el que és preceptiu en qualsevol acte democràtic, poder expressar el sentit del vot
abans de fer la votació. Però no ho hem pogut fer.
Hem votat en contra de l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que se'ns designi
com a GRUP MIXT, ni tampoc acceptem que se'ns designi com a regidors no adscrits, i no
estem d'acord a què aparegui d'aquesta manera a cap acta, ni a les del Ple ni a qualsevol
altra de l'ajuntament. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals per la CUP
d'Arenys de Munt, 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 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.

_____

La regidora delegada de Participació, Sra. Castillo, fa una breu exposició del que suposa el
Pla estratègic:
- És un instrument de planificació de polítiques públiques.
- La seva vigència és el mandat.
- I el que conté és una concreció d’objectius i efectes, així com terminis per la
consecució dels objectius, els costos i finançaments previstos.
Per què incorporem el Pla estratègic de subvencions que abans no existia?
 Perquè l’Ajuntament d’Arenys de Munt es vol dotar d’un instrument de gestió
que faciliti la planificació, l’execució i avaluació de les polítiques encaminades
al foment d’activitats d’interès general.
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a
l’article 8.1 la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que
expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir
amb l’aplicació de les subvencions.
 I també, perquè aquest Govern té voluntat de transparència i creiem que les
subvencions que atorguem amb diners de tothom han de ser previstes,
clares, a l’abast de tothom i atorgades amb objectius concrets que es puguin
avaluar.
Per això, el Pla podrà modificar-se, una vegada realitzades les tasques de seguiment i
avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es desenvolupa, si s’estima
convenient, i de manera preferent en el moment d’aprovar-se un nou pressupost. Així
mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que
aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic
s’entendrà modificat automàticament.
Tots vostès tenen a les seves mans, a l’annex, tota la planificació prevista en matèria
d’atorgament de subvencions pel 2016, amb les quantitats i els objectius, si són subvencions
per concurrència competitiva, i si ho són de forma directa.
L’únic que s’haurà d’aprovar cada any pel Ple serà únicament aquest annex que serà el que
canviarà cada any en funció dels objectius pròpiament i dels recursos que es destinin o
d’objectius nous que es puguin crear.
Aquest annex, com vostès han pogut veure, determina, de cada regidoria, la consignació
pressupostària que atorgarà les seves subvencions, de manera que es sabrà durant el 2016
totes aquelles que es concediran, que es convocaran, tant per concurrència competitiva,
com de forma directa, i a quina consignació del pressupost estan aplicades.
Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Generals:
“L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora amb la societat
més propera, ha de promoure i estimular totes aquelles iniciatives de caràcter social,
cultural, educatiu, esportives, i que permetin la promoció econòmica del municipi, sorgides
de la iniciativa col·lectiva.
El govern municipal necessita de la complicitat del seu teixit social, dels ciutadans i les
ciutadanes, necessita de les estructures de treball comunitari que representen les
associacions i altres entitats no lucratives. És per això que, a través de l’atorgament de
subvencions, vol donar facilitats perquè puguin prosperar els projectes promoguts des de la
ciutadania i que comporten un benefici i una millora evident per la societat que els envolta.
Mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic
establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que
disposa que “els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment
de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els
objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als
objectius d’estabilitat pressupostària”. En el mateix sentit, el Reial Decret 887/2006, pel qual

s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, disposa en el seu article 10.1 que
“els plans estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les
_____

polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès
social o de promoció d’una finalitat pública”.

El Pla Estratègic de Subvencions d’Arenys de Munt per al període 2016-2019 és el recull de
les voluntats manifestades per les diferents regidories que han previst en el pressupost
municipal 2016 l’atorgament de subvencions, les quals han exposat els objectius que més
concretament persegueixen assolir.
Per l’exposat, d’acord amb la proposta de l’Alcaldia de data 29/02/16, la Comissió de Serveis
Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al
període 2016-2019, amb el contingut que es detalla en l’Annex d’aquesta proposta, que
forma part de la mateixa a tots els efectes legals.
Segon.- Ordenar la publicació del Pla esmentat en el web municipal.”
El Sr. Alcalde demana si es volen fer intervencions. També dóna la benvinguda a la regidora
Sra. Paituví, que s’incorpora al Ple.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Aquest Pla estratègic de
subvencions que es porta avui a Ple, és per complir principalment amb el mandat legal
bàsic, establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de
Subvencions. També, tal i com diu la proposta, és per dotar d’una major transparència la
despesa pública que tingui caràcter de subvenció.
Aquest pla té marcada una línia molt concreta dels objectius que s’han de complir, en la
concessió de les subvencions, el seu finançament, previsió de costos i uns terminis en els
que es té que assolir els objectius tal com diu la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
En l’expedient d’aquesta proposta diu que quedarà supeditada la seva efectivitat segons la
disponibilitat pressupostària de cada exercici.
Volem destacar que una nova obligació que s’ha d’assumir com a acte de transparència és
que abans del 30 de juny de l’exercici següent, s’haurà de presentar un informe d’avaluació
que haurà de recollir els resultats obtinguts per les subvencions atorgades i la seva
incidència sobre l’entorn social on s’han executats, entre d’altres coses.
Després de fer les avaluacions, si es considerà que és necessari abans d’aprovar el nou
pressupost que s’han d’adoptar noves línies i programes de subvenció, es faran les
modificacions necessàries, per tant, cada any s’haurà d’aprovar un nou pla estratègic.
El nostre vot serà a favor i esperem que s’aconsegueixin els objectius d’aquest pla
estratègic, no només de cara al Govern sinó també per les entitats del poble.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu que en relació amb aquesta proposta
d’aprovació del Pla estratègic de subvencions, des de Convergència coincidim en què el
Govern municipal necessita la complicitat del teixit associatiu, dels ciutadans i de les
ciutadanes, així com de les associacions i altres entitats no lucratives. També comenta que
és un dels grans patrimonis del nostre poble. Té un teixit associatiu molt ric que fa que cada
cap de setmana ompli d’activitats, actes, festes, que donen molta vida al nostre poble, també
a nivell esportiu, que és cada vegada més ric i divers, bona prova va ser la Nit de l’Esport
d’enguany, on va quedar palesa l’emergent activitat, la diversificació i el creixement de les
diverses entitats esportives del nostre poble.
De la mateixa manera dir, igual com el Govern municipal necessita la complicitat del seu
teixit social, al revés també. O sigui, les diverses entitats i associacions del poble també
necessiten el recolzament del govern municipal, tant econòmic, com de serveis i, no menys
important, de suport moral.
A banda de tot l’exposat, és obvi que, de forma més genèrica, cal dotar-se d’un Pla
estratègic de subvencions per poder instrumentar de forma legal la planificació, execució i
avaluació de les polítiques que s’emparen pel foment de l’activitat d’interès general.
I en quant al quadre resum d’objectius estratègics, en la consignació referenciada per cada
regidoria, troben a faltar la regidoria de festes, potser és que està englobada en un altre
_____

punt, en tot cas, ja ens ho aclariran, i entenem que són quantitats susceptibles de
modificació i molt genèriques. En tot cas, ja ho estudiaran amb profunditat amb la informació
que ens faciliti l’equip de govern. No obstant, això, en sentit del nostre vot serà favorable.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan a favor d’aquest Pla estratègic i
per tant, el vot serà favorable.
El regidor Sr. Sánchez, en nom d’ERC, diu que més enllà de fixar números, al ser
pressupost públic cal explicar el perquè de les coses i justificar a qui es dóna, quant i
perquè, i cal ser transparents en aquests aspectes.
La regidora Sra. Vila vol concretar que tot el que correspongui a festes està dins de cultura.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS
EN L’ÀMBIT SOCIAL, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
La regidora delegada de Participació i de Benestar Social, Sra. Castillo, exposa, tal i com ja
es va comentar en les diverses reunions que s’han fet, el següent:
1. Bases reguladores:
- S’han separat per àmbits, serien com les bases especifiques que hi havia abans
o fins ara.
- Aquí es detallen tots els condicionants, terminis, quanties, % a subvencionar de
l’import concedit, justificació. En el cas de l’àmbit social he previst que si
reuneixen el total de punts en la valoració podrem atorgar el 100% del que
demanen.
- Sóc conscient que amb aquesta decisió se supera la regla general prevista en
l’article 9 de l’Ordenança segons la qual les subvencions no haurien d’excedir del
50% del cost total de l’activitat, però tinc la voluntat, millor dit, tenim la voluntat de
voler garantir que les iniciatives destinades a satisfer les necessitats socials de
les persones i col·lectius més desfavorits del municipi puguin portar-se a terme
amb el finançament necessari.
- Cal entendre que l’àmbit social és molt complex per la necessitat actual ja sigui
per atendre a persones en un moment de risc d’exclusió social, com infants amb
necessitats d’aprenentatge escolar, persones amb dependències rigoroses,
projectes d’ajuda en matèria escolar, d’aliments, de reforç escolar, d’ajuda a
compartir estades d’estiu en colònies que no tinguin accés per manca de
recursos i volem fomentar l’interès per presentar projectes per ajudar a aquests
col·lectius.
- Per això els objectius són: Fomentar activitats i/o projectes que complementin la
competència municipal i que, a més, responguin a necessitats socials,
assistència social i/o atencions benèfiques en l’àmbit territorial del municipi
2. Es pretén que no s’hagin de modificar cada any
Convocatòria:
És la que es publicarà cada any dient terminis de presentació i dins del primer trimestre de
l’any.
3. Sol·licituds
- Es canviaran models per facilitar la feina a les entitats.
- Haurà molta documentació de les entitats que no caldrà que aportin, demanarem
una declaració responsable simplement.
- Junt amb els models de sol·licitud, hi haurà exemples de despeses directes i
despeses indirectes.
4. Criteris: S’ha valorat que no cal canviar-los, per tant, seran els mateixos d’anys
anteriors.
5. Justificacions:
_____

-

Ja ho hem explicat a les entitats en la reunió que van fer però ho tornarem a fer
quan es faci la convocatòria, però el canvi principal és que no s’haurà de
presentar factures, només omplir una relació, això sí, s’han de tenir totes les
factures i l’ajuntament pot demanar a l’entitat que n’aporti alguna.”

A continuació, llegeix, resumidament la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Generals:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016 i ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el passat dia 23, trobant-se actualment en exposició pública fins el dia
30/03/2016.
Atès que l’article 11.2 de l’esmentada Ordenança estableix que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social es vol fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que compleixin amb les finalitats definides en el Pla Estratègic de
Subvencions redactat i actualment pendent d’aprovació, finalitats que s’han recollit en el text
de les Bases que es porten a aprovació.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Essent la voluntat d’aquest govern que les Bases que es porten a aprovació, en tant que han
cercat el consens amb els diferents grups polítics, tinguin caràcter de permanència en el
temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin en un moment
posterior i amb caràcter anual.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que de manera específica s’ha valorat la conveniència de superar la regla general
prevista en l’art. 9 de l’Ordenança, segons la qual normalment les subvencions no haurien
d’excedir del 50% del cost de l’activitat, i elevar aquest percentatge fins un 100% per garantir
que les iniciatives destinades a satisfer les necessitats socials de les persones i col·lectius
més desafavorits del municipi puguin portar-se a terme amb el finançament necessari.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
Vista la proposta de la Regidoria de Benestar Social formulada en data 26/02/2016; i vist
l’informe 10/2016 emès per la Intervenció municipal i l’informe de Secretaria de data
29/03/2016.
Essent la competència per a l’aprovació d’aquestes bases reguladores del Ple d’acord amb
el que estableix l’article 26 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.

_____

Per l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit social
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de les quals és el que
figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’entrada en vigor de l’Ordenança general
de Subvencions aprovada pel Ple de data 11/02/16.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores en l’àmbit social, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “En general trobem correcte
tot el contingut de les Bases Reguladores de Subvencions en l’àmbit social en concurrència
competitiva però voldríem fer esment en alguns punts que pensem que seria bo fer-hi alguna
rectificació.
No entrarem a fer valoració si els punts de les subvencions es poden donar d’una forma o
d’una altre, tot i que aquestes Bases tenen un caràcter de més llarga duració que les Bases
actuals, entenem que els criteris són estrictament polítics i per tant objectivables, i dependrà
del criteri d’un altre govern que es facin modificacions més endavant. També és cert que el
fet de canviar el criteri o variar molt les bases d’un any per l’altre pot confondre a les entitats
i dificultar més una feina en la que normalment no hi estan avesades.
Per tant, doncs, ho veiem bé de manera general però matisem els següents punts:
En el punt 5 de l’Annex de les Bases, on es parla de les condicions que han de reunir les
entitats per percebre les subvencions, en el paràgraf de descripció cinquè, ens diu
textualment “Que les activitats es realitzin en el terme municipal d’Arenys de Munt, o fora
d’aquest i dins de la província de Barcelona si repercuteix clarament en benefici del municipi
i/o dels seus habitants...”
Demanaríem que el text pogués ser rectificat quedant així: “ Que les activitats repercuteixin
clarament en benefici del municipi i/o dels seu habitants,...”
En el punt 10 – criteris de valoració. Com ja vàrem demanar en la comissió de treball,
reiterem també la modificació del text en el punt d.) concretament quan parla de l’eradicació
de la violència masclista. I posar per l’eradicació de la violència de gènere.
Tot i que en la llei que regula la violència és cert que el mot emprat va ser el de violència
masclista, sempre es pot obviar i utilitzar-ne un de més amplitud o que reflecteixi la realitat
vigent.
Tot i així, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, exposa que per ser crítics han de deixar governar
i, malgrat no estan d’acord amb alguns punts, com el fet que no es demanin factures a totes
les entitats, sinó únicament un llistat i es faci un mostreig d’algunes, hi votaran a favor.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “De la proposta que tracta
aquest punt sobre les Bases reguladores de subvencions en l’àmbit social, destaquem dues
coses importants, que sigui en règim de concurrència competitiva, perquè així ho especifica
la Llei i perquè també és la manera més justa de fer una valoració i sobretot que siguin en
l’àmbit social, amb la sensibilitat afegida que s’ha de tenir a l’hora de valorar a les entitats
que s’afegeixin a demanar una subvenció en aquest àmbit.
Aquestes bases és l’equip de govern qui les estableix sota el seu criteri, i les entitats són
una part molt important en aquesta qüestió, ja que són les que acabaran rebent o no la
subvenció segons el que regulin aquestes bases.
Veiem que sobre el que especifica l’article 9 de l’Ordenança de subvencions aquestes no
haurien d’excedir el 50% del cost de l’activitat, però s’ha valorat a elevar aquest fins al 100%
per garantir les necessitats social dels col·lectius més desfavorits del municipi.

_____

Estem d’acord en què es doni el 100%, i suposem que aquests col·lectius, no només en
l’àmbit de subvencions, així com en qualsevol altre àmbit, haurien de tenir garantides per
part d’aquest govern totes les necessitats bàsiques.
També veiem bé que segons les bases i la valoració corresponent, les entitats que demanin
subvenció i compleixen els requisits, rebran també el 100%.
Votarem a favor d’aquesta proposta i ens agradaria que en l’àmbit social s’aconsegueixi com
objectius fixats sobretot en el que es refereix a inserció social.”
La regidora Sra. Castillo fa rèplica i exposa al representant de CIU que discrepa que els
criteris de valoració siguin polítics, i així se li va exposar en les reunions mantingudes, i a
més, tot el govern està tranquil, doncs cap entitat ha manifestat que això s’hagi de canviar. A
més, respecte el comentari de la violència masclista, també diu que es continuen mantenint
en aquest extrem, també debatut en les reunions mantingudes, doncs la majoria de casos
són de violència cap a les dones, malgrat que també lluitaran contra la violència contra els
homes.
El regidor Sr. Campasol diu que si es posés “violència de gènere” no caldria fer debat, però
que malgrat es mantingui “violència masclista”, hi votaran a favor.
La regidora Sra. Castillo fa contrarèplica en dir que ja posa en el redactat que és igualtat de
gènere, només que al final afegeix la violència masclista.
El regidor Sr. Campasol indica que és en aquest darrer punt en el que discrepen.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS
EN L’ÀMBIT CULTURAL I EDUCATIU, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA.
El Sr. Alcalde fa esment, primerament, que en alguns punts de la proposta s’han corregit
unes esmenes detectades i que s’ha comentat a la Junta de Portaveus.
La regidora delegada de Cultura i d’Ensenyament, Sra. Vila, comenta que l’exposició en
principi és igual que en l’àmbit social, i per tant, no caldrà comentar-ho, i només vol afegir
que tenen la pretensió que les bases siguin aplicables a més d’un any i que puguin tenir llarg
recorregut. Comenta, a més, que l’àmbit s’ha desglossat i així, no només estigui representat
l’àmbit cultural, sinó també l’educatiu, a través de les AMPA’s. Seguidament, llegeix
resumidament la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016 i ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el passat dia 23, trobant-se actualment en exposició pública fins al dia
30/03/2016.
Atès que l’article 11.2 de l’esmentada Ordenança estableix que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.

_____

Atès que des de la Regidoria de Cultura i Ensenyament es vol fomentar projectes/activitats
d’interès públic o social que compleixin amb les finalitats definides en el Pla Estratègic de
Subvencions redactat i actualment pendent d’aprovació, finalitats que s’han recollit en el text
de les Bases que es porten a aprovació.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Essent la voluntat d’aquest govern que les Bases que es porten a aprovació, en tant que han
cercat el consens amb els diferents grups polítics, tinguin caràcter de permanència en el
temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin en un moment
posterior i amb caràcter anual.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que de manera específica s’ha valorat la conveniència de superar la regla general
prevista en l’art. 9 de l’Ordenança, segons la qual normalment les subvencions no haurien
d’excedir del 50% del cost de l’activitat, i elevar aquest percentatge fins un 90% ja que es
considera necessària l’aportació que fan les entitats, que disposen dels coneixements
tècnics i educatius necessaris, com a complement de l’oferta que realitza l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, que compta amb una regidoria de Cultura poc dimensionada.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
Vista la proposta de la Regidoria de Cultura i Ensenyament formulada en data 26/02/2016; i
vist l’informe 11/2016 emès per la Intervenció municipal i l’informe de Secretaria de data
29/02/2016.
Essent la competència per a l’aprovació d’aquestes bases reguladores del Ple d’acord amb
el que estableix l’article 26 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.
Per l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions en els àmbits
cultural i educatiu mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de
les quals és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’entrada en vigor de l’Ordenança general
de Subvencions aprovada pel Ple de data 11/02/16.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores en els àmbits cultural i educatiu, de conformitat amb allò que estableix l’article
13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que de la mateixa manera que en el punt
tercer, votaran a favor d’aquesta proposta.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Tal com ha dit l'Esther
Sànchez en l'anterior punt, les Bases reguladores per les subvencions les estableix l'equip
de govern sota el seu criteri. Per tant, pensem que no val la pena opinar sobre els criteris de
valoració per a fer el repartiment d'aquestes subvencions, perquè és justament això: una
qüestió d'opinions sobre allò que volen destacar i prioritzar les formacions polítiques que
_____

estan al govern i, més concretament, ERC, que és qui gestiona la regidoria de Cultura i
Ensenyament.
Seran les entitats les que consideraran si aquests criteris els hi són útils o no. I serà el
govern qui decideixi si, amb els seus criteris, s'han aconseguit els objectius polítics que
buscaven.
Nosaltres només volem evidenciar tres qüestions:
 Que aquestes subvencions són per concurrència competitiva, tal com ho eren les
subvencions que es van començar a donar al 2012, quan governava la CUP
autèntica, i que no pot ser de cap altra manera perquè així ho diu la Llei.
 També volem destacar que aquestes subvencions estan dividides en dos: en una
part de Cultura i en una altra d'Educació (hauríem preferit que s'hagués dit
'Ensenyament', perquè 'ensenyar' és el que li pertoca fer a l'administració pública,
'educar' correspon més a un entorn familiar. A part que la regidoria és de Cultura i
d'Ensenyament). Aquesta divisió implica que haurà d'haver un repartiments dels
diners que es volen destinar a aquesta subvenció. I no sabem com es farà la
distribució d'aquests diners destinats a aquestes bases en aquesta divisió. Quina part
correspondrà a 'Cultura' i quina part correspondrà a 'Educació'?
 I destacar que en aquests àmbits, 'cultura i educació', només disposen de 5.000
euros per a repartir entre les entitats que hi participin, tal com es va aprovar en el
Pressupost (per cert, que l'aplicació aprovada en el Pressupost és sota el títol de
'subvencions a entitats de foment cultural', no 'de foment cultural i educatiu'). Volem
assenyalar que els àmbits esportiu i social cada una en disposa de 10.000 euros. O
sigui, el doble que en aquest àmbit que avui es porta a aprovació. Com ha dit el
regidor Sànchez: 'darrere les xifres hi ha persones', però les xifres és el que
determina el que fem per a les persones.
Votarem a favor perquè pensem que s'han d'aprovar, malgrat que, al març, ja estem anant
amb un cert endarreriment en l'aprovació de les bases de subvencions. Pensem que
s'haurien hagut de fer junt amb el pressupost, tot i que entenem l'endarreriment perquè s'ha
estat elaborant l'ordenança.
I el que sí demanaríem és que, en un exercici de transparència i aprofitant que tenim un nou
portal web sobre aquesta qüestió, aquestes bases es fessin publiques en aquest portal web
o en el de l'Ajuntament, a més d'informar-ho per correu electrònic a totes les entitats. A part
que, pensem, també hauria de ser un acord de la proposta. En l'acord 'tercer' només es
preveu publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província. Pensem que, al tractar temes tant
sensibles per les entitats, no hi ha suficient amb publicar-ho únicament al Butlletí Oficial de
la Província, s'hauria de fer quelcom més.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Pel que fa a aquest punt,
també el trobem en normes generals correcte i en tot cas tornar a matisar el mateix punt que
les anteriors bases.
En el punt 5 on fem esment dels beneficiaris que poden percebre la subvenció es torna a
recalcar que l’activitat o projecte cal que es faci dins l’àmbit del terme municipal d’Arenys de
Munt.
No veiem perquè cal acotar l’activitat o projecte dins del terme municipal d’Arenys de Munt si
la finalitat d’aquest pot ser donar a conèixer trets característics de la nostra cultura i
d’aquesta manera fer una promoció que pot repercutir en el benefici del municipi i/o dels
habitants.”
La regidora Sra. Vila diu que ho miraran per saber si és correcte o no.
La regidora Sra. Castillo respon al regidor Sr. Jiménez en el sentit de què les bases sempre
es publiquen en el web municipal i també en el de Participació, i en aquest cas, un cop
estiguin aprovades i publicades, també es farà.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

_____

5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ART. 26 DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST VIGENT.
La regidora delegada de Participació, Sra. Castillo, llegeix resumidament la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que el passat 11 de febrer el Ple va aprovar l'Ordenança de Subvencions de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt en el marc de la revisió d'aquest procediment, i atès que
s'estima oportú atribuir algunes de les competències en la Junta de Govern Local.
Essent les Bases d'Execució del Pressupost l'instrument més adequat per determinar les
competències en matèria de subvencions, existint la regulació actual en el seu article 26.
Considerant la conveniència de què recaigui en la Junta de Govern Local la competència per
aprovar algunes de les Bases Reguladores de Subvencions, per matèries, així com per
quantia, amb la finalitat de dotar de major agilitat l'atorgament d'algunes d'elles.
Essent les BEP un document que acompanya al Pressupost General de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt per al 2016, pel que per a la seva aprovació i modificació resulta
d’aplicació el que disposa l’art. 169 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL).
Per l’exposat, a proposta de l’Alcaldia i vist l’informe 9/16 emès per la Intervenció municipal,
la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la modificació dels apartats 5 i 6 de l’article 26 de les Bases d’execució del
Pressupost aprovat per a l’exercici de 2.016, segons el següent detall:
-

Ampliar el contingut de l'apartat 5 actual amb els següents paràgrafs:

"S’entén per subvenció qualsevol disposició dinerària efectuada per l’Ajuntament o entitats
que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits
següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament
singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situació, en el
benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals
que es derivin.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
Són també subvencions, doncs, els premis derivats d’una convocatòria i els ajuts o
auxilis que no atenen necessitats peremptòries amb finalitats de caràcter social, i tots els
altres supòsits no exclosos per la normativa vigent".
-

Modificar el contingut de l'apartat 6, que queda redactat com segueix:

"L’òrgan competent per l’aprovació de les bases reguladores de la concessió de les
subvencions serà el Ple, i per la convocatòria, l’atorgament de les mateixes i l’aprovació
de les justificacions serà la Junta de Govern Local.
No obstant això, l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases reguladores de la
concessió de premis i d’ajuts de naturalesa no peremptòria serà la Junta de Govern
Local, així com per la seva convocatòria, l’atorgament de les mateixes i l’aprovació de les
justificacions. També serà competent la Junta de Govern Local per a l’aprovació de
bases amb convocatòria inclosa sempre que l’import de la mateixa sigui inferior a 3.000
euros.
_____

Les subvencions directes no previstes nominativament al pressupost seran aprovades
pel Ple a excepció de les d’import inferior a 1.500 euros, que seran aprovades per la
Junta de Govern Local."
Segon.- Exposar al públic l'acord anterior a través del BOP i del Tauler d’edictes de
l’ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer reclamacions.
Tercer.- Que l’acord es consideri definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposa l’article 169 del TRHL.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Ho trobem correcte pel fet
de ser més àgils i operatius, doncs algunes de les subvencions que poden necessitar
algunes entitats en caràcter extraordinari, com per exemple el cas del patinatge l’any passat
que se la va dotar d’una subvenció directe per un import de 1.000€ per tal de cobrir part de
les despeses del desplaçament per celebrar el campionat mundial a Colòmbia, així doncs
estem d’acord en què es puguin tramitar d’aquesta manera. Però voldríem fer el prec que,
per tal d’assegurar la màxima transparència i informació possible, es notifiqui en el Ple
següent a la concessió de la subvenció, i que també es faci per mitjans públics com la web
de l’ajuntament i per exemple la radio municipal.
Dit això i aprofitant que surt la paraula transparència, els recordem al Govern municipal que
el dia 3 de novembre de 2016, ja han passat més de 4 mesos, des de Convergència vàrem
presentar una instància a l’Oficina d’Atenció al Vilatà on demanàvem que volíem tenir accés
a totes les instàncies que s’entressin a l’ajuntament. A dia d’avui encara no hem rebut cap
notificació per escrit sobre aquesta instància presentada i creiem que hem deixat passar el
temps suficient per tal que poguessin posar-hi remei. Arribats a aquest punt, els tornaríem a
fer el prec que mirin d’arreglar la situació de la manera més ràpida possible i fer esment
també, que a l’ajuntament de Caldes d’Estrac on se’ls va fer una moció de censura per part
del grup municipal d’ERC on s’acusava el govern de Convergència de poca transparència,
aquest havia dotat a la sala de regidors de l’oposició un ordinador des d’on la oposició tenia
accés de manera immediata a totes les instàncies entrades per els vilatans. Com a força
política que en aquests moments estem a l’oposició i per les altres forces que actualment
també hi estan, creiem que és del tot necessari que puguem disposar d’un ordinador a la
sala de regidors de l’oposició amb connexió directe per tal de poder consultar les instàncies i
d’aquesta manera poder vetllar perquè la transparència sigui un fet i no només paraules.
També creiem que l’ordinador és la solució més efectiva i econòmica per tal de poder
consultar sense haver d’imprimir un munt de papers.
I, per últim, també fer esment que el mateix dia 3 de novembre, vàrem presentar una segona
instància on es demanava que la sala dels regidors de la oposició s’adeqüés de la millor
manera possible per tal que poguéssim gaudir d’un espai digne per tal de rebre vilatans que
ens demanin la nostre atenció. Vàrem comentar que per exemple les guixetes es podien
destinar en altres ubicacions, ja que són molt grans i ocupen molt d’espai, a més a més, si
s’està reunit amb un vilatà i un regidor de govern o oposició ha d’accedir a la seva guixeta,
pot interrompre la reunió que s’estigui celebrant trencant la privacitat o el clima de treball.
Fetes les matisacions i els precs corresponents, el nostre vot serà favorable al punt que ens
ocupa.”
El Sr. Alcalde respon que, efectivament, aquests temes anirien més en l’apartat de “Precs i
preguntes”.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “En aquest punt se'ns proposa
delegar en la Junta de Govern l'atorgament de les subvencions directes fins a 1.500 euros i
l'aprovació de bases de subvencions amb convocatòria inclosa, fins a 3.000 euros, per dotar
de major agilitat l'atorgament d'algunes d'aquestes subvencions.
També se'ns proposa fer un aclariment sobre el concepte de subvenció.
Fins ara totes les subvencions s'havien d'aprovar per Ple, tant les directes com les
subvencions que portessin bases i convocatòria inclosa (que són subvencions puntuals per
coses molt concretes).
_____

El Ple és l'òrgan polític de màxim transparència, en el qual tothom pot, si ho desitja,
assabentar-se del que s'aprova, com s'aprova, qui ho aprova i amb quins arguments. El Ple
està obert a tot el públic, es pot escoltar en directe, participant, aquí, a la sala, o per la ràdio.
També es pot escoltar en diferit. Tothom té la informació en les seves actes, que són
publicades a la pàgina web. Per tant, tothom que ho vol té un accés ampli a aquesta
informació. A més, per poder presentar una proposta a Ple s'ha de realitzar un expedient
que és consultable per totes les formacions polítiques amb representació al consistori, abans
del Ple. I posteriorment es converteix en una documentació en exposició pública que, si
algun veí o veïna té algun dubte, el pot consultar a l'Ajuntament i, després, si se considera
oportú, es poden presentar al·legacions. Per tant, màxima transparència, màxima informació
i màxima participació a l'abast de tothom que ho desitgi.
Ara se'ns proposa que, per dotar de major agilitat, la Junta de Govern pugui fer l'atorgament
d'aquestes subvencions.
Però les qüestions que s'aproven en Junta de Govern no tenen el mateix tràmit de
transparència que té el Ple. Que l'hauria de tenir? Sí. Segur que tots ho podem compartir.
Però no ho tenen.
Aquesta delegació en la Junta de Govern se'ns va comunicar en una reunió el 25 de febrer a
l'Ajuntament, parlant sobre diferents temes de subvencions.
En aquesta reunió vam plantejar, des dels grups de l'oposició, que és el que acabaria
passant amb els expedients de petició de la subvenció, fonamentalment les directes, de
tramitació i dels informes que han d'acompanyar aquests atorgaments. I ho plantejàvem per
si acabarien desapareixent. I se'ns va dir que no, que es continuarien realitzant aquests
expedients.
Per tant, no es guanyarà temps per a la formalització d'expedients, que tindran el mateix
tràmit que abans, sinó que es guanyarien alguns dies per la tramitació posterior. Els dies
d'interval que puguin anar entre una Junta de Govern i un Ple.
Malgrat això, actualment les aprovacions per Junta de Govern tenen molta menys
transparència i posen molta menys informació a l'abast de tothom, que no pas les
aprovacions per Ple, per no dir participació, que tampoc no n'hi ha cap.
Nosaltres entenem que, potser sí que convindria guanyar agilitat en l'atorgament d'algunes
subvencions, no de totes, i no per uns imports tant elevats, ja que s'acaba donant una certa
màniga ample a l'equip de govern i dificulta la fiscalització necessària en qualsevol decisió
pública per part dels vilatans i dels grups de l'oposició.
Pensem que els imports de 1.500 euros, per un costat, i 3.000 per l'altre són excessius. Tot i
que en la proposta inicial encaren eren superiors, de 3.000 i 10.000 euros. I es van reduir
perquè els grups de l'oposició els vam trobar massa alts.
També ho vam dir en aquella reunió: que nosaltres creiem que aquestes xifres s'haurien de
reduir encara més. Per nosaltres no haurien de ser superiors als 500 i 1.500 euros. És per
aquest motiu que votarem en contra.
També demanem que, totes les subvencions que puguin ser atorgades directament per la
Junta de Govern, tot l'expedient, es faci públic i sigui difós no només a través de la pàgina
web de l'Ajuntament, que és el que diu la Llei de transparència i en la qual tenim un apartat
específic per informar (tot i que a data d'avui encara no s'hi ha abocat cap informació), sinó
que també es faci públic mitjançant una nota de premsa. Perquè tothom sigui coneixedor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que serà breu. Indica que si aquesta proposta
és per agilitzar els tràmits, hi estan d’acord, però sembla que els manca una mica de
transparència. I sembla curiós que tres grups polítics de l’oposició considerin el mateix,
respecte la manca de transparència. Però ja es veurà més endavant. Per això, s’abstindran.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, per al·lusions, vol concretar el comentari
que s’ha fet respecte la transparència en la publicació de les subvencions i diu que en
l’apartat de preguntes, que també n’hi ha una al respecte, intentarà aclarir-ho tot.
La regidora Sra. Castillo diu que li sorprèn el comentari dels imports elevats d’aquestes
subvencions, doncs, en les reunions es van pactar aquests, i que precisament, i tal i com ell
ha dit, es fa per un tema de rapidesa, i a més, en les Juntes de Govern Local, que són les
competents per aprovar aquestes subvencions, poden assistir-hi.
_____

El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “En la reunió aquesta que vam tenir, ja
els vam dir que trobàvem que eren excessives aquestes xifres, les inicials que eren de 3.000
i 10.000 euros. Ara hem vist que s'han rebaixat a 1.500 i 3.000 euros. Però tot i així, en
aquella reunió, recordo que els hi vaig dir que encara i així eren altes. I és el que estem
destacant aquí.
Vostès poden considerar oportú aprovar-ho. Nosaltres també entenem que, per tema
d'agilització en el tràmit, ha d'haver-hi algunes subvencions que puguin estar habilitades
perquè la Junta de Govern pugui fer aquestes aprovacions. Però no totes, com ja ho hem
dit, i no per aquests imports tant elevats.
I les Juntes de Govern són publiques, nosaltres podem assistir, però no podem veure els
expedients. Aquesta és la veritat. Aquí, en els Plens, sí que podem veure els expedients.
Per això estem demanant que els expedients de les subvencions que aprovi la Junta de
Govern es facin públics i que siguin difosos. No que només s'aprovin per Junta de Govern i
no que només ens assabentem, perquè hem pogut assistir, que s'ha fet aquesta aprovació.
Però, l'expedient a on és? Si aquesta petició ve a Ple, l'expedient el podem tenir prèviament
a l'aprovació del Ple, el podem estudiar i el podem valorar. I fins i tot, com hem fet sempre,
hem votat a favor. Però si anem a la Junta de Govern, malgrat que siguin públiques, l'única
cosa que podem fer és assistir, no podem ni votar ni veure l'expedient. I hi ha una gran
diferència, justament, en transparència.
I aquesta transparència, nosaltres pensem que és fonamental en tota la qüestió de les
subvencions. Però no només pels grups que estem a l'oposició, que estem a l'ajuntament,
sinó per a tots els veïns del poble. Que també haurien de tenir dret a assabentar-se
d'aquestes informacions. I, ara com ara, les Juntes de Govern, si es publiquen, no hi hauran
els expedients i la gent se n'assabentarà d'aquella manera.
Per això estem dient que, quan se n'aprovi una, es faci també no només la publicació a la
pàgina web, sinó que també es faci una nota de premsa, perquè tothom sigui coneixedor
d'allò que s'ha aprovat en el tema de subvencions.”
La regidora Sra. Ballester diu resumidament: “Volia deixar pel final, en la meva intervenció
en el torn de preguntes, l’aclariment sobre el concepte de “transparència” però crec que serà
més oportú si ho faig ara.
Des del nostre punt de vista, aquí s’està utilitzant el terme transparència per dir diferents
coses i crec que seria bo aclarir-ho, per saber de què estem parlant exactament:
- Una cosa és la Llei de Transparència, que regula i garanteix l’accés a la informació i
que organitza en una llista de conceptes o ítems dels qual hi ha obligació d’informar.
- Un altra cosa és oferir informació: no tota la informació que es pot oferir s’esgota en
la que exigeixi la Llei de Transparència, hi ha més dades a oferir, informes, etc.
- Un altre concepte que estem barrejant aquí és transparència per referir-nos a un
porta web. Un portal web, un aplicació informàtica, és just això: una eina d’accés,
però una com n’hi ha d’altres.
- I finalment, també estem utilitzant el terme per referir-nos a bona governança i en
això val a dir que aquest Govern segueix fil per randa tots els procediments ajustats
a llei.”
El regidor Sr. Jiménez, en la contrarèplica, diu textualment: “Bé, última rèplica, però en
qualsevol cas hauria de ser per al·lusions, perquè si la regidora de transparència hagués
intervingut abans probablement hauria tingut més temps abans, en l'anterior intervenció, que
no pas ara per poder fer ara aquesta rèplica.
Però intentaré ser més sintètic que no pas ella.
El concepte en calaixets, parla de la Llei de transparència que és d'obligatori compliment.
Curiosament entre aquests 128 temes que s'ha detallat en la Llei de transparència, hi ha un
que fa referència a 'subvencions atorgades' que hauria d'estar publicat al portal de
transparència i, ara com ara, no tenim cap informació en aquest apartat, al qual obliga la Llei
de transparència.
I una cosa és oferir informació, 'oferir' que és justament 'transparència', oferir informació i
oferir-la a la pàgina web i una altra cosa és que tinguem que demanar aquesta informació.
_____

Nosaltres quan venim a un Ple tenim uns expedients i aquests expedients ens faciliten tot un
munt de informació. Ara no. Com que tot això anirà per Junta de Govern podrem demanarla. Per tant, la transparència s'ha reduït. Oferir informació també és transparència.
I evidentment que s'han de complir els procediments administratius legals! No faltaria més!
Només faltaria que no els complissin. Però la transparència ha d'anar molt més enllà del
compliment legal dels procediments administratius. I aquesta informació s'hauria d'anar
facilitant amb molta més facilitat.”
El Sr. Alcalde recorda que el punt que es vota és la proposta de modificació de l’article 26 de
les Bases d’execució del pressupost vigent, ja que el debat s’ha centrat en el tema de la
transparència, concepte amb què aquest Govern està fermament compromès i que en el Pla
d’Actuació Municipal s’hi dedica uns objectius, que hi ha una regidoria específica de
Transparència, per primera vegada a Arenys de Munt, i a més a més de ser un govern
transparent i un govern compromès amb la normativa, evidentment, i amb la transparència,
és un govern responsable, un govern que deixa parlar a tothom, que escolta a tothom i que
sap que els recursos són els que són i que a l’hora de penjar coses a Internet, es fa amb un
full de ruta. Aquesta regidoria, al final del mandat, serà la primera interessada a fer un
retiment de comptes de la seva feina i podem anar donant voltes a conceptes que avui no
tocaven, però espera que tothom s’hagi sentit a gust i subratlla, govern compromès amb la
transparència i govern responsable.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo 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 i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CIU, CUP i PSC; una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i
dos vots en contra dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez, del grup Mixt.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA EN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS DE TRESORERIA I
RECAPTACIÓ.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa que aquest punt es fa per donar
compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), que malgrat ser una llei absurda, cal complir, i s’espera que
aquesta sigui derogada el més aviat possible. Seguidament, llegeix, resumidament, la
següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vista la proposta de l’Alcaldia de data 23 de febrer, en la que manifesta el següent:
Que l'Ajuntament d'Arenys de Munt té classificada la secretaria com de classe 2ª. Fins a
l'aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la
Administració Local (LRSAL) les funcions de tresoreria i recaptació podien ser
desenvolupades per un funcionari de la corporació. Des de la LRSAL, l’exercici d’aquestes
funcions es reserven a funcionaris d’habilitació nacional sense perjudici del que disposa la
seva Disposició Transitòria Setena.
Que actualment la Disposició Transitòria Setena de la LRSAL, redactada per la Disposició
Final 2ª de la Llei 18/2015, regula el règim transitori dels funcionaris de l'Administració Local
amb habilitació nacional i en l'apartat 1 estableix que:
“Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones
Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante
informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean
_____

desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas
funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o
entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de
2 de abril , o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de
carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser
funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de
las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.”
Vistos també els criteris publicats per la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques en data d’octubre 2015, sobre l’aplicació de la
modificació de l’art. 92 bis de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local efectuada pel RD.
10/15, d’11 de setembre, on reitera l’aplicació d’aquesta disposició als municipis de menys
de 20.000 habitants.
Que és per aquest motiu que s'informa que l'Ajuntament d'Arenys de Munt no té possibilitat
de què les funcions de tresoreria i recaptació siguin dutes a terme per un funcionari
d'Administració Local amb habilitació nacional, i que davant d'aquesta mancança i en
compliment de l'esmentada disposició, es considera oportú realitzar la petició a la Diputació
de Barcelona per a l'assumpció de les funcions de tresoreria d'aquest Ajuntament i, cas de
desestimar-se aquesta petició, es mantindria la situació actual, en què les funcions de
tresoreria s'estan duent a terme degudament per un funcionari de carrera d'aquesta
corporació.
Per l'exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l'assumpció de les funcions de tresoreria i
recaptació de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en compliment de la Disposició Transitòria
Setena de la LRSAL, atès que aquest ens local no té possibilitat de què siguin exercides per
un funcionari/ària d'Administració Local amb habilitació nacional.
Segon.- Que en cas que Diputació de Barcelona desestimi aquesta petició, les funcions de
tresoreria i recaptació es seguiran duent a terme pel funcionari de carrera que actualment
les desenvolupa, d'acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Setena de la LRSAL.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Estem davant d'una més de
les càrregues administratives discordants i innecessàries que implica el compliment de
LRSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Per cert, avui ha sortit publicat que el Tribunal Constitucional ha anul·lat diversos pilars
d'aquesta llei per un recurs que va presentar l'Assemblea d'Extremadura. Per tant, no només
som els catalans els que veiem problemes en les lleis centralitzadores i laminadores de la
democràcia que ha anat introduint el PP en aquest règim de democràcia autoritària que ha
exercit durant els últims anys en el seu regnat de majoria absoluta.
En aquest cas, en aquesta proposta que es presenta a Ple, aquesta llei de l'Estat espanyol
diu que la tasca de tresorer i de recaptador als ajuntaments de menys de 20.000 habitants
l'ha de realitzar un funcionari d'habilitació estatal i que, si no es té aquest funcionari
d'habilitació estatal, aquesta funció l'ha de realitzar una administració supramunicipal (la
Diputació) que les pugui realitzar per acumulació, pressuposant que tindran aquest
funcionari d'habilitació estatal. Però que, en el cas que aquesta administració supramunicipal
no les pugui realitzar, es podrà continuar fent tot com fins ara, amb un funcionari d'habilitació
local.
És per aquest motiu que es porta aquesta proposta a Ple: perquè a l'Ajuntament d'Arenys de
Munt, les tasques de tresoreria i de recaptació, l'estan realitzant funcionaris d'habilitació
local. Per tant, en compliment de LRSAL, s'ha de demanar a la Diputació que ens faci
aquestes funcions, allunyant la gestió de l'administració de l'administrat. Però, en el cas que
_____

la Diputació no la pugui fer, es retornarà aquesta petició i es continuaran fent aquestes
tasques des de l'ajuntament, amb els mateixos funcionaris locals que l'estaven fent fins ara.
O sigui, roda el món i torna al Born. Molta paperassa administrativa per acabar allà on érem.
Aquestes són les coses que té l'administració de l'Estat espanyol.
Votarem a favor de la proposta perquè no és pot fer res més que votar a favor del tràmit que
vol fer l'Ajuntament, i esperem que la Diputació desestimi aquesta petició, per així no
allunyar la gestió administrativa dels veïns i veïnes que són els que les demanden i les
necessiten. Tampoc ens agradaria que els treballadors de l'ajuntament hagin de canviar de
funció, dins del propi ajuntament, ja que la seva feina, segons el nostre criteri, és el màxim
d'eficient.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor i que es volia limitar a
dir això, però veient les al·lusions fetes, indica que volen governar, i no regnar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

7. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER SUMAR-SE A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES DEL
TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ.
La regidora Sra. Castillo llegeix la següent moció:
“La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal
reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que les dones
prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contextos correspondria a la
definició acceptada d'abús sexual i violació reiterada.
El fet que es pagui una quantitat de diners pot transformar aquest abús en una «ocupació»,
al que se li vol donar el nom de "treball sexual"?
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a acceptar un
model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un sistema de
subordinació i dominació de les dones, anul·lant la labor de diversos decennis per millorar la
lluita per la igualtat de les dones.
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les
dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les nenes que estan en la
prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució confirma i
consolida les definicions patriarcals de les dones, la funció de les quals seria la d'estar al
servei sexual dels homes.
Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que això és
una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari
remoure les causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser
prostituïdes. A través d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una
«opció per a les pobres».
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones...
Com podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran que el seu futur
pot ser prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l'estil del barri vermell d'Holanda,
i els nois sabran que pot usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per
pagar per això?
En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors
clarament diferenciats: als nens, en què ells com a homes, van a poder comprar, pagar per
usar, el cos, l'atenció, el temps de les dones. I a les nenes, en què elles com a dones, poden
estar al servei dels homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les dones,
_____

moltes dones. Si es regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats va a ser
impossible.
Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que
busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans. Drets que mentre que
essencials estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada
sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest
motiu el focus hàgim de dirigir-ho a les persones que demanden, la clientela, els
prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.
Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica,
de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si
volem construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l'eradicació
de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i
del proxeneta: Suècia penalitza als homes que compren dones o nens amb finalitats de
comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte
com a «violència remunerada». En cap cas es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni
pretén la seva penalització o sanció perquè la prostitució és considerada com un aspecte de
la violència masculina contra dones, nenes i nens.
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un
sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots dos sexes. Canviar el seu
destí passa per perseguir a les màfies i no afavorir la seva instal·lació al nostre país amb
lleis permissives i amb models econòmics basats en el maó o en “Eurovegas” a les nostres
ciutats. Canviar el seu destí passa per transformar la mentalitat d'aquests homes, no només
amb multes que els llevin les ganes sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar
la imatge de la dona com a objecte sexual i als homes a coresponsabilitzar-se emocional i
vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixin de ser drets de
segona i passin a formar part de debò dels drets humans.
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud
infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni
validesa. Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a
imaginar un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense
infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una
coherència entre els nostres discursos d'igualtat en la societat i a l'educació i les pràctiques
reals que mantenim i fomentem.
Per això al nostre municipi volem implicar-nos encara més activament, avui més que mai, en
aquesta lluita per la igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució,
començant aquest compromís per unir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones,
nenes i nens destinats a la prostitució.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seva consideració i acceptació pel
Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, homes, transsexuals,
nenes i nens destinats a la prostitució.
Segon.- Treballar i debatre continuadament per sensibilitzar i convèncer a la població que la
prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al
denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant el
fet de deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors
responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.
Tercer.- Exigir al Govern Central i a la Generalitat de Catalunya que s'apliqui realment la llei,
perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan actuant a plaer en els
clubs i bordells de carretera que tothom coneix.
_____

Quart.- Seguir l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les
dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració
amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials integrals
que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació, ajudant a les
dones que abandonin la prostitució.
Cinquè.- Apostar també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la
repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i
autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en
ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder
pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos
recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria
del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant
recursos econòmics i alternatives reals.
Sisè.- Instar al Govern Central i al Govern de Catalunya perquè estableixi normativa que
impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com a audiovisuals, es beneficien
amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que
suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una
forma de col·laborar amb violència contra les dones.
Setè.- Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “Abans que res agrair a la
Regidora socialista haver introduït al nostre suggeriment del punt 1 en relació a incloure
homes i transsexuals.
El fenomen de la prostitució està en el centre del debat de la immigració degut a l’onada de
noies estrangeres, sobretot provinents de l’Europa de l’Est i de l’Amèrica Llatina que han
omplert els prostíbuls de la Unió Europea. La facilitat d’emigrar, a més, permet que milers
de dones que cobrarien misèries en fabriques dels seus països d’origen, acabin prostituintse a l’estranger. I això és una realitat.
En el centre de debat general hi ha la pregunta. Hauria de ser il·legal la prostitució? I és cert
que els arguments disten molt en quan a les diverses interpretacions d’idearis i polítiques,
però el que sí és ben cert és que el que hauria d’estar és regulat d’alguna forma.
Hi ha algunes dones que vénen enganyades per bandes de mafiosos que les obliguen a
prostituir-se durant un temps abans de tornar al seu país. Aquest, no obstant, no és un bon
argument per il·legalitzar el comerç del sexe. Primer, perquè les dones esclavitzades són
una minoria, la major part d’elles vénen als països rics sabent exactament el que hi van a fer
i entenent la quantitat de diner que hi vénen a guanyar llogant el seu cos que és molt
superior al que guanyarien al seu país d’origen treballant. Segon perquè el problema del
tràfic de persones no es soluciona il·legalitzant la prostitució sinó perseguint als abusadors. I
és que de màfies que intenten esclavitzar a ciutadans estrangers n’hi ha a tots els sectors.
D’altra banda hi ha dues poderoses raons addicionals per legalitzar la prostitució. La primera
és que es tracta d’una activitat que estén malalties de transmissió sexual i requereix de
controls sanitaris, sense regulació no és possible establir mecanismes per pal·liar aquests
efectes.
La segona que mou ingents quantitats de diners, i donat que les activitats il·legals no
paguen impostos, no cotitzarà a Hisenda mentre estigui en el marc de la il·legalitat.
Sigui com sigui, i a banda de tot això, i debats i diversitat d´idees morals i polítiques apart,
aquest fenomen és una realitat a dia d’avui i creiem que d’una forma o altra s’hauria de
regular i protegir, perseguint les màfies que estan al voltant, i també creiem que donat el
caire d’aquesta moció s’hauria de tractar més a nivell nacional que local per unificar criteris i
implantar un sistema més general i de territori.
No tindria sentit que s’implantés a un poble i no al del costat, per tant i per tot l´exposat, el
sentit del nostre vot serà el d’abstenció.”
_____

La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “El nostre grup estem
totalment en contra del tràfics de persones, especialment el de dones, nenes i nens
destinats com diu aquesta moció a la prostitució.
Però també estem en contra del tràfic de persones, que les màfies utilitzen aprofitant-se de
la seva situació desesperada com està passant amb els refugiats sirians, que molts acaben
morint en les travessies, sobre tot els nens que són els més vulnerables.
Encara que hi hagi dones que exerceixen la prostitució lliurement, és evident que moltes
dones es veuen obligades a prostituir-se a conseqüència de viure sota el llindar de la
pobresa.
Però en el tema de la prostitució el que és més dramàtic, són com actuen les màfies,
segrestant a dones, nenes i nens i en casos molt extrems, fins i tot alguns nens que acaben
en mans de les màfies, són venuts per les seves famílies.
Les màfies també actuen enganyant a moltes joves, portant-les a altres països amb falses
promeses de feina i acaben ficant-les en el món de la prostitució.
Estem totalment d’acord en què hem d’educar als nens i nenes, que són el nostre futur, en la
igualtat i el respecte i com diu aquesta moció fer un sistema econòmic més just i sostenible
que doni les mateixes oportunitats tant a homes com a dones.
Però el més important, i com acció urgent que ja s’hauria d’estar fent, és tolerància 0 al tràfic
de persones i més quan és per obligar-les a prostituir-se i que els governants del nostre país
apliquin les mesures necessàries per a què sigui una realitat.
El nostre vot serà a favor, perquè creiem que la nostra societat no avançarà si no comencem
per combatre aquestes desigualtats, abusos i injustícies, mentre mirem cap a un altre
costat.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “He d’agrair al grup municipal
del PSC que hagi presentat aquesta moció i que coincideixi amb aquesta setmana que està
emmarcada per molts actes reivindicatius relacionats amb el dia de la dona treballadora.
Des que la ciutat de Zamora iniciés aquest moviment el novembre de 2015, nombrosos
pobles i ciutats s’hi han anat sumant i espero que Arenys de Munt també ho faci, tot i que
sap greu que CDC s’abstingui.
Ja comença a ser hora de parlar clar. No és qüestió de si les dones que exerceixen la
prostitució poden tenir accés a un contracte de treball, cotitzar a la Seguretat Social o optar
a la prestació d'atur. El debat va molt més enllà d'uns drets laborals: s'endinsa en els drets
humans.
La prostitució no és una feina ni un ofici, ni l’ofici més vell del món, és una esclavitud i res ho
pot justificar. Les dones hi arriben perquè són pobres i ho són per culpa de la divisió del
treball productiu i reproductiu. La situació de pobresa, sovint sumada a la falta de formació,
fan que aquestes dones no tinguin cap altra sortida. Això és injustificable.
Són molt poques les dones que exerceixen la prostitució de manera voluntària, mentre que
al voltant del 95% ho fan degut a la desesperació, lligades a màfies que les porten de països
d’Europa de l’Est i del Tercer Món, o sota amenaces en situació d'autèntica esclavitud.
Parlar de llibertat en aquests casos és una broma.
I també sembla una broma però no ho és quan l'Organització d'Inspectors d'Hisenda de
l'Estat plantegés regular la prostitució amb la finalitat de “lluitar contra els seus efectes
adversos i augmentar els ingressos públics”, ja que, si es legalitzés la prostitució, es
produiria un augment considerable de cotitzacions a la Seguretat Social. I a mirar cap a una
altra banda.
Donem algunes dades: segons l’Institut Nacional d’Estadística, la prostitució mou a l’any
gairebé 3,7 milions d’euros. Es calcula que a Espanya hi ha unes 600.000 prostitutes (sense
comptar les que estan menys d'un any a Espanya), que presten serveis al 6% de la població.
No fa gaires dies que a Barcelona va tenir lloc una jornada en relació a aquest tema. Allà
Enrique Díez, de la Asociación de Hombres para la Abolición de la Prostitución, va
desmuntar l’argument neoliberal de diferenciar a les dones que practiquen lliurement la
prostitució i les que no. Diu: “Cal seguir denunciant el model de masculinitat que utilitza el
cos de les dones a canvi de diners. Malauradament en el nostre país encara està ben vist
acudir a una prostituta, i gairebé arriba al 39% d’homes en edat adulta que són clients
habituals de la prostitució. S’ha demostrat moltes vegades que els usuaris saben
perfectament que allí hi ha dones menors d’edat i dones obligades a prostituir-se. Díez va
_____

acabar dient que en general, els prostituïdors no busquen el plaer sino el domini, i sentir-se
que malgrat que sigui per una estona tenen una dona al seu servei. Hem d’arribar al fons i
reconèixer que la prostitució lliure no és sexe, és violència.
Molts països europeus han legalitzat la prostitució però aquesta legalització no ha fet
disminuir el nombre de dones ni el nombre de màfies. Un cas diferent, tal i com diu la moció,
és el de Suècia, que va optar per prohibir-la i criminalitzar les màfies i els clients. D'aquesta
manera, s’ha aconseguit que la prostitució baixés entre un 30% i un 50%.
Siguem valents i valentes i parlem-ne, però sobretot no amaguem el cap sota l’ala.
Abordem-ho amb serenitat i sinceritat, però també amb responsabilitat. Queda molta feina a
fer, però la farem!
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde, bona
nit a tothom.
Les úniques persones que haurien de decidir sobre una mateixa i el propi cos és la pròpia
persona, la pròpia dona. Cosa que pel que fa al paper de les administracions i per extensió
de la societat vol dir que en l'únic en el que ens hi podem posar és en garantir per aquesta
dona totes les condicions de possibilitat de què sigui lliure, de què les seves decisions es
prenguin en un marc d'absoluta llibertat.
Parlem de dones adultes, de persones adultes, els infants han d'estar el més lluny possible
de qualsevol cosa que tingui remotament a veure amb aquest tema.
Parlem d'adults i deixem als infants allà on haurien de viure confortablement fins que siguin
adults, que és al mon de les nenes i els nenes on tinguin a l'abast tot l'amor i tot el respecte
que necessiten per créixer. Per a nenes i nens tot el que hem d’exigir contundentment és
que les adultes i els adults estiguem a l’alçada d’anomenar-nos humans.
Tornem als adults, només un aclariment: en tots el casos aquesta llibertat individual té l'únic
límit de no interferir en la llibertat de l'altra. El límit de la meva llibertat és la llibertat de l'altra.
Dit això, no confonguem el terme abús amb el terme prostitució. És veritat que la majoria de
vegades, la immensa majoria de vegades, diem prostitutes a dones que en realitat són
abusades i violades i en cap cas han triat el que fan lliurement. Efectivament, la majoria de
les vegades és broma parlar de llibertat; però seria nefast que per això ens oblidem de
defensar-la. Insisteixo, de nenes i nenes ni en parlo perquè és directament un crim atroç
contra qualsevol bri d’humanitat perquè els infants són el paradigma d’ésser vulnerable.
Però quan una dona, igual que un home, decideix acceptar diners a canvi d’activitats
sexuals, ho decideix ella o ell i posa les seves condicions, és un legítim acte de sobirania.
Qualsevol cosa que no sigui que ho hagi decidit ell o ella en condicions de llibertat,
efectivament, és un abús i una violència que no es pot tolerar. Però el que és patriarcal és
no reconèixer aquesta absoluta llibertat sobre una mateixa... o és que estem parlant de
llibertats a mitges? Llibertat per unes coses i no per altres?
És molt interessant com apareix la qüestió de l’economia i la pobresa a col·lació del
patriarcat i l’abús contra les dones. En això estem totalment d’acord: aquestes formes
d’economia són en sí mateixes un abús i són la font de l’esclavatge, el sexual i el de tota
mena.
Efectivament és contra això que cal lluitar. Garantir les condicions perquè les dones, les
persones, prenguin decisions sobre elles mateixes amb total llibertat també sobre el seu
propi cos vol dir preocupar-nos i ocupar-nos entre altres coses però principalment perquè les
lògiques capitalistes deixin de generar explotació de tot tipus, desigualtats que són font
d’abusos i submissions; com ho és, efectivament, l’abús sexual.
Estem totalment d’acord en plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpori la
igualtat entre els dos sexes (nosaltres preferiríem dir la igualtat de gènere; exactament per
no sexualitzar la identitat, que és molt més que un tret físic).
Totalment d’acord també en perseguir les màfies i els models econòmics del maó i
l’Eurovegas.
Estem d’acord amb quasi tots els acords que proposa aquesta moció:
- En eradicar les xarxes de tràfic de persones.
- En que les lleis contra aquests delictes efectivament s’apliquin, només faltaria!

_____

-

En no dirigir les accions i penalitzacions contra les dones prostituïdes i en procura’lshi serveis socials.
- Eradicar la precarietat laboral (entenent-la, al nostre parer molt encertadament com
la causa principal de situacions de submissió i abús de gènere i de classe).
- Evidentment, també estem en contra que ningú i tampoc, és clar, el mitjan i la
publicitat es beneficiïn de cap tipus d’abús al físic, la identitat ni la dignitat de cap
persona i que acabem amb el costum extremadament arrelat de mercantilitzar el cos
de les dones.
Per això votarem a favor, perquè en tot això hem de fer causa comuna i sumar lluites.
Ara bé, volem constatar que hi ha un error de concepte: prostitució no és igual a abús. Si del
99% dels casos n’hem de dir esclavatge sexual, die-m‘ho així: esclavatge sexual. Però no
retallem ni un bri de llibertat, en el cas que es pugui produir, a cap dona. O sinó, on posarem
el tall del què sobre nosaltres mateixes podem decidir i del què no? I qui el posarà?”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, exposa que entenen el debat que genera aquesta
moció. Comparteixen aquesta regularització, entenen que el model suec és un molt bon
exemple, però també coneixen altres models no tan bons i que fan les coses d’amagat. Es
vol un consens de totes les persones. Pel sentit global de la moció i per l’efecte que es vol
donar, hi votaran a favor, però considera que els exemples com Eurovegas o Maó, no tenen
perquè implicar aquesta mena de models. I poden ser una activitat productiva que generin
oferta i demanda de treball.
El Sr. Alcalde diu que si bé és un tema que sobrepassa l’àmbit municipal, s’han escoltat
reflexions profundes sobre un tema que és un xacra de la societat.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo 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 Ramon
Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez,
dels grups ERC, CUP, PSC, PP i Grup Mixt; i tres abstencions dels regidors En Lluis
Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Marc Tarrés i Cruanyes, del grup
CIU.

8. MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER DECLARAR ARENYS DE MUNT VIL·LA
PROMOTORA DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA (RGC).
La regidora Sra. Sánchez llegeix la següent moció:
“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 ARENYS DE MUNT VIL·LA PROMOTORA DE LA RENDA GARANTIDA
CIUTADANA (RGC)
Són moltes les veus que al llarg del temps hem defensat la idea d'un model social més just i
equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions.
Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d'opcions i propostes per a realitzar
accions de repartiment de la riquesa dins de l'escenari social i polític actual. D'entre totes
aquestes opcions n'hi ha una que destaca i que ha estat avalada per diferents personalitats
del món acadèmic, polític i social:
La Renda Garantida Ciutadana.
La Renda Garantida Ciutadana és un ingrés pagat per l'Estat, com a dret de la ciutadania, a
cada membre de ple dret o resident de la societat. És una renda bàsica, amb una assignació
monetària pública incondicional a tota la població, ja que el dret a la vida és incondicional.
Una Renda Garantida Ciutadana pot finançar-se de diferents formes. En aquest sentit ja
s'han realitzat diferents propostes de finançament durant els últims deu anys. Les propostes
poden variar substancialment en funció de la quantitat i del tipus de renda que es proposi.
_____

A Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de Renda Garantida Ciutadana
desenvolupada pel catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons, el
professor de economia i empresa, Daniel Raventós i l'economista i professor de l'escola de
negocis de la UPF, Lluís Torrens.
Durant el juliol de 2015 es va decidir presentar una ILP sobre la Renda Garantida Ciutadana
en la qual, la comissió promotora, va impulsar una marxa per donar visibilitat a la iniciativa.
Aquesta marxa va fer parada a diferents municipis del Principat en el seu camí cap al
Parlament de Catalunya, on es va presentar la proposta formalment.
Aquesta ILP va recollir 121.191 signatures de recolzament i, des de mitjans de desembre,
està en tràmit al Parlament.
A més, el passat 23 de juliol de 2015, set forces polítiques catalanes (ICV, EuiA, Podem,
Procés Constituent, la CUP, PSC i Barcelona en Comú) signaren la Declaració “Una
Catalunya sense pobresa és urgent, possible i necessària” de la Comissió Promotora
d'aquesta ILP, en la qual posaven de manifest que la millor resposta davant la greu situació
de pobresa severa que viu la societat catalana avui és la Renda Garantida de Ciutadania.
Una Renda Garantida que asseguri uns mínims per a la vida digna en els termes previstos
en l'article 24.3 del Estatut d'Autonomia de Catalunya que diu: 'Les famílies o persones en
situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida Ciutadana que els
garanteixi una vida digna'.
La Renda Garantida Ciutadana és un primer pas cap a un model social més just i sostenible
i cap a una forma d'entendre la societat des d'una perspectiva més avançada, comunitària i
integradora.
La quantia de la prestació econòmica de la Renda Garantida Ciutadana serà de 7.967,70
euros anuals dividit en 12 pagues mensuals de 664 euros i tindrà el caràcter de
suplementari, de tal forma que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per
qualsevol concepte, es disposi com a mínim d'aquests 664 euros mensuals, que és
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.
La Renda Garantida Ciutadana és un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a cap obligació. És un dret
subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el
seu cas, del nucli familiar o de convivència. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor
surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta
quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya. Tindrà també un caràcter
complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat
seran complementats fins a aconseguir-la.
Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda Garantida
Ciutadana són:
 Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
 Estar vivint legalment a Catalunya.
 Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
 No disposar d’ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664
euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la
sol·licitud.
El projecte de Llei per la Renda Garantida Ciutadana regula també les obligacions de les
persones perceptores de la prestació econòmica; l’incompliment de les obligacions pot
comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida Ciutadana.
El finançament de la Renda Garantida Ciutadana és a càrrec dels Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector,
degudament acreditades.
La Renda Garantida Ciutadana aporta solucions reals a moltes de les problemàtiques
socials que patim actualment:
 Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes.
 Permet donar reconeixement a les persones que no treballen dins del món laboral,
però ho fan en l'àmbit familiar o domèstic.

_____




Permet que els estudiants puguin gaudir d'unes condicions dignes mentre
desenvolupen les seves capacitats.
Permet fer front de forma més eficaç i integradora que les actuals prestacions, a les
situacions de pobresa.

És pel 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 Arenys de Munt vil·la promotora de la Renda Garantida Ciutadana.
Segon.- Donar recolzament a la ILP per aconseguir una Renda Garantida Ciutadana i al
projecte de llei que està en tràmit al Parlament de Catalunya.
Tercer.- Requerir a la Generalitat la promoció, estudi i difusió del concepte de Renda
Garantida Ciutadana.
Quart.- Requerir al Parlament de Catalunya la tramitació de la Llei per una Renda Garantida
Ciutadana en compliment de l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, però com a
instrument bàsic de dret per als ciutadans en el nou model social que reclamem per la nova
República Catalana.
Cinquè.- Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l'aplicació de la
Renda Garantida Ciutadana com a garantia i dret social elemental de la ciutadania.
Sisè.- Promoure des de l'Ajuntament d'Arenys de Munt el concepte de la Renda Garantida
Ciutadana i obrir espais de debat i discussió, tallers i xerrades sobre la Renda Garantida
Ciutadana
Setè.- Treballar conjuntament amb teixit associatiu i social arenyenc per defensar la Renda
Garantida Ciutadana.
Vuitè.- Donar suport a les iniciatives sobre Renda Garantida Ciutadana que es desenvolupin
a la nostra vil·la i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l'acció social en
aquestes activitats.
Novè.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a la Comissió
Promotora de la ILP http://www.rendagarantidaciutadana.net, als mitjans de comunicació
locals i a les entitats socials del municipi.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “A risc de sentir-nos a dir
que estem jugant a fer de Parlament, sobre el repartiment de la riquesa en l’escenari social i
polític actual, em sembla molt convenient portar a aquest fòrum l’esperit del debat que ara
també s’està tenint al Ple extraordinari sobre pobresa i desigualtats socials al Parlament del
nostre país.
La Renda Garantida Ciutadana, efectivament, és una de les mesures que ha sorgit entre les
resolucions que s’han transaccionat i aquesta tarda es debatien. L’RGC l’he sentit en
concret del grup del Partit dels Socialistes; però també és cert que és una mesura
abastament debatuda i analitzada en diferents assemblees i grups de treball de la CUP des
de fa temps.
Efectivament, entre les propostes que la CUP ha presentat aquests dies, hi tenim la del Dret
a l'existència:
Per tal de començar a avançar en el que ha de ser el nou pacte social del segle XXI, que
ens porti a plantejar-nos mecanismes de redistribució de la riquesa generada
col·lectivament, proposem que per part de la Generalitat s’iniciï l'estudi d'implementació
d'una Renda Bàsica de les iguals (Rbis): i la plantegem, en la línia del que aquí s’ha
presentat, com a universal, incondicional, individual i suficient, com a mecanisme de
_____

redistribució de la riquesa generada. I que s'iniciï un ampli debat al voltant de la satisfacció
de les necessitats vitals com un element estructurador de la nostra societat i no com a
polítiques apèndix del mercat de treball.
Sobre l’adequació i la conveniència de votar a favor no tenim dubte, la CUP hi donem
suport.
Sí que tenim dubtes, evidentment, sobre la suficiència de 664€ per tenir una vida digna i
sobre què entendrem per “sortir de la pobresa”... però això seria el que podria entrar en
aquest citat ampli debat.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Vull començar dient que
els socialistes celebrem que ahir i avui s’hagi celebrat al Parlament de Catalunya el Ple per
a l’emergència social i de reactivació econòmica, a petició dels grups del PSC i de Catalunya
Sí que es pot. En sí mateix, aquest Ple ja representa un relat sobre la situació que travessa
Catalunya, una excepcionalitat social que s’arrossega des de l’inici de la crisi econòmica i
que s’ha traduït en un imparable creixement de les desigualtats.
I tal i com hem asseverat en aquest Ple, els i les socialistes catalans "no ens volem limitar
només a tractar temes d'emergència social, sinó que també volem lligar-ho a tot el que té a
veure amb la reactivació econòmica, perquè la millor política social és millorar la política
industrial d'un país".
La proposta d’una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) té com a finalitat donar resposta a
les necessitats bàsiques d’una gran part de la ciutadania catalana que veuen com la manca
de feina o d’ingressos els aboca a una situació d’exclusió social que els condueix cap a la
precarietat.
La RGC està directament relacionada amb l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia i amb
l’indicador de suficiència de rendes (IRSC) establert per la Llei de prestacions socials
aprovada al Parlament de Catalunya l’any 2006.
La RGC està en consonància amb l’Estratègia Europea per al creixement i l’ocupació 2020
que estableix com a objectiu la promoció de la integració social, i en particular la reducció de
la pobresa i el foment de la cohesió social.
En aquest sentit, la RGC ha de ser complementària a altres polítiques socials, de salut,
ocupació, habitatge i serveis socials, especialment, per donar un suport social més eficaç en
el context actual.
La proposta que es presenta resta condicionada a l’absència d’un determinat nivell
d’ingressos o de mitjans per aconseguir‐los.
Però per damunt de tot, és la resposta a la preocupant situació econòmica que pateix la
majoria de la ciutadania de Catalunya i per tant una qüestió d'emergència social i de justícia.
Els socialistes volem que s’obri un debat en profunditat i s’articulin respostes a la
redistribució de la riquesa i la reforma de l’Estat del Benestar.
L'objectiu de la proposta és garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa,
utilitzant tots els instruments que ja ens donen les lleis actuals i desenvolupant allò que el
mateix Estatut reconeix.
Per nosaltres, els socialistes, els Eixos centrals de la proposició de llei de creació d'una
Renda Garantida de Ciutadania:
Un dret universal de tota la ciutadania de Catalunya, no condicionat a disponibilitats
pressupostàries ni a l'obligació de participar en accions d'inserció social i laboral.
És un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la
persona i, si s'escau, del nucli familiar o de convivència.
El dret a percebre una prestació econòmica mínima.
Els socialistes vàrem recolzar la recollida de signatures de la ILP, perquè creiem que la
Renda Garantida de Ciutadania és un dret que reconeix l’Estatut d’Autonomia i que
disminuirà notablement les desigualtats més sagnants al nostre país, però cal tenir molt
present que nosaltres no hem consensuat amb les entitats socials que impulsen la ILP el
redactat final de la Iniciativa Legislativa Popular.
Nosaltres vàrem transmetre als promotors de la ILP que formaríem part del bloc de què hi
dóna suport, però que hi faríem esmenes en la seva tramitació parlamentària.
Tenim algunes aportacions importants a incorporar al tràmit
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Per a nosaltres és molt important situar la situació de precarietat d’un terç de la població
com una prioritat política i obrir el debat en profunditat, i poder escoltar, analitzar, debatre i
actuar per tal d’assegurar a tothom una garantia de rendes per viure en dignitat.
Les aportacions que farem els socialistes en el tràmit parlamentària passen per:
Una implicació activa per l’autonomia econòmica i la inclusió social: la RGC estarà
supeditada al seguiment d’un pla de treball social que acompanyi a les persones en el seu
procés d’autonomia personal i laboral amb l’objectiu de l’auto sosteniment.
La implicació de totes les administracions. Proposarem que la RGC tingui una estructura
federal amb finançament dels Pressupostos Generals de l’Estat i de la Generalitat, i la gestió
de la Generalitat, els Ajuntaments i entitats socials especialitzades.
La RGC és una oportunitat per a la redistribució de la riquesa. El més difícil és el seu
finançament, per això volem que en paral·lel a la seva posada en marxa s’aprovi la reforma
fiscal i de les prestacions socials necessàries per a garantir la seva viabilitat.
Estem satisfets que per fi estigui al Parlament i continuarem treballant perquè aviat sigui una
realitat. Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, vol argumentar diversos punts, i és la gent que
viu en la pobresa, i el que costa buscar feina i després treballar. Quan es parla de pobresa,
moltes vegades es crea oportunisme. I malgrat vol donar el seu vot favorable, voldria saber
com es farà perquè aquestes persones tinguin una vida digna? D’on es traurà? Considera
prioritari lluitar contra la pobresa agafant els apartats més deficients i optimitzar-los. Per
exemple, comunicació entre Administracions, doncs aquí és on es perden ajuts per perdre
comunicacions i no es sap a qui es donen els ajuts. També en la promoció del treball juvenil,
fomentar el treball per persones majors de 45 anys, facilitar la incorporació al món laboral
per persones amb discapacitat, donar ajudes a persones amb minusvalies o famílies
nombroses, acompanyar a la gent gran per tal que tinguin qualitat de vida, pagar deutes a
les entitats del 3r sector, lluitar contra la pobresa energètica, facilitar l’accés a la vivenda i fa
una crida als grups parlamentaris per tal que això sigui efectiu, sobretot pels joves,
reordenar i potenciar les prestacions socials. Aquest darrer fet ja encaixa en saber quin tipus
d’accés tenen els vilatans a aquestes ajudes. També posar mitjans per a les segones
oportunitats. Es vol un consens, doncs s’està parlant de la necessitat de les persones.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC
votarà a favor de la moció perquè considerem que cal assegurar uns mínims vitals a la
ciutadania perquè puguin desenvolupar una vida digna. Com a representants polítics hem de
continuar treballant per garantir la cohesió social, els drets socials bàsics, i que tothom tingui
un treball digne.
Mentrestant ens hem d’alegrar que fa només unes hores hi ha hagut l’acord dels grups
parlamentaris en relació al ple monogràfic sobre la pobresa.
En aquest Ple s’han aprovat mesures per pal·liar la situació extrema de moltes famílies. Es
millora la partida de beques menjador i es garanteix la renda mínima d’inserció. També es
destinaran 10 milions a combatre la pobresa energètica i 10 milions més per al pla de barris.
El govern es quedarà 3.000 habitatges del parc de pisos buits dels bancs.
Hem d’estar contents d’aquestes mesures, que ajudaran les 200.000 llars a Catalunya en
què cap dels seus membres treballen. En aquestes llars hi viuen 400.000 infants, els
veritables perjudicats d’aquesta greu situació econòmica.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Bon vespre a tothom. La crisi
econòmica ha impactat, de manera més dramàtica, sobre algunes persones que ja estaven
en situacions de feblesa. La taxa de risc de pobresa ha augmentat en els darrers anys, i la
recuperació sembla quedar-se en les xifres macroeconòmiques i no baixar a la realitat que
viu molta d'aquesta gent. En aquest context, sorgeix aquesta iniciativa legislativa popular
amb l’objectiu de rescatar tots els catalans que es troben sota el denominat “llindar de la
pobresa”.
Simpatitzem amb aquest objectiu i compartim la convicció que és necessari que els poders
públics s’impliquin a fons per limitar-la, incloent l’auxili als ciutadans que es troben en
situació d’indefensió econòmica. Ara bé, diversos economistes com en Miquel Puig o l’Oriol
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Amat s’han mostrat contraris a aquesta solució, per diversos motius que procedeixo a
explicar sintèticament.
La mesura tindria caràcter complementari. Això implicaria que ingressarien exactament el
mateix un ciutadà que no treballés en absolut i un altre que ho fes cinc dies per setmana
dotze mesos a l’any en feines eventuals amb el salari mínim interprofessional. Òbviament,
ningú no estaria disposat a treballar per aquest salari o a acceptar contractes a temps
parcial encara que estiguessin més ben remunerats. O encara pitjor, fomentaria l’economia
submergida.
Per solucionar aquest efecte pervers, en algun país s’ha proposat que la renda garantida no
fos complementària, sinó que la rebés tothom independentment dels seus ingressos. Fins i
tot l’economista Raventós havia proposat una renda bàsica incondicional, admetent que sinó
hi hauria una manca d’incentius per tal d’acceptar determinades feines. Suposant que es
dugués a terme, aquesta solució exigiria un volum impossible de recursos, que el mateix
Raventós admet que aquesta mesura no s’ha ha aplicat mai a cap país assimilable a
Catalunya.
La mesura beneficiaria totes aquelles persones que visquessin “legalment” a Catalunya.
Això inclouria tots els ciutadans de la Unió Europea que decidissin establir-s’hi i, pel que fa
als extracomunitaris 12 mesos de residència al nostre país. Això pot provocar un risc
d’efecte crida, sobretot si els altres països de la Unió Europea no apliquen la mateixa renda
de garantia ciutadana.
El projecte diu que es tracta de “desenvolupar la promoció de la persona i el seu
empoderament i la millora de les condicions que l’han dut a requerir la prestació”, i “de
promoure la participació, la implicació i el compromís de la ciutadania des de la complicitat i
la corresponsabilitat”. Tanmateix, el dret a percebre la renda “no està condicionat a
l’obligació de participar en cap tipus d’activitat d’inserció laboral o social”, tal i com succeeix
a Nova Zelanda. Això ens sembla una enorme contradicció. A part dels costos de control per
evitar la picaresca, s’hauria d’exigir a les persones que la reben que, no només no renunciïn
a ofertes adequades al seu perfil, sinó que participin en programes de reinserció que
contribueixin a la societat. Per tant, hi hauria d'haver una condicionalitat i control,
imprescindible per evitar fraus i que realment afavoreixi la reinserció.
La memòria justificativa del projecte declara que la mesura “haurà de generar cohesió
social”. És indubtable que la lluita contra la pobresa és fonamental per guanyar cohesió
social, però seria inevitable que una part dels beneficiaris se n’aprofitessin per deixar
d’esforçar-se i viure a l’esquena de la societat. Els casos serien molts o serien pocs, però
sense cap mena de dubte exercirien un efecte corrosiu sobre l’actitud del contribuent envers
els impostos. Exactament com ho fa cada escàndol de corrupció política.
El projecte de llei estableix que dues persones tindrien dret a una quantitat superior si no
formen part d’una unitat familiar, que és tant com incentivar la seva desintegració. Es tracta
d’un efecte pervers similar al que tenia l’ajut a les mares solteres vigent als EUA durant
molts anys, una política que va consolidar la desestructuració familiar de certes comunitats.
Finalment, la dimensió pressupostària. La memòria que acompanya el projecte de llei no
estima el seu impacte, però la proposició estableix que el dret a la renda garantida “en cap
cas es pot condicionar a raons de caràcter pressupostari”. És a dir, que la Generalitat hauria
de pagar-la a tothom passi el que passi. Òbviament sacrificant altres programes, i el gruix,
inevitablement, hauria de sortir de les partides més importants: la sanitat i l’ensenyament
públics. S'albira un problema amb el sistema de pensions, que ja està en risc per
l'envelliment de la població. I si a més a més hi afegim un sistema sanitari cada cop més car
perquè la gent viu més anys. Com podrien aguantar els pressupostos públics la pressió de la
renda bàsica si aquesta equació ja és complicada de resoldre, a dia d’avui?
Això passaria per un canvi del sistema fiscal, i si aquest esdevé molt diferent dels de
l’entorn, hi ha el risc d’una fugida de capitals. Els que paguen més podrien marxar i això
acabaria empobrint al país. I no només això, sinó que seria la classe mitjana o treballadora
que hauria de suportar tot el cost en un increment de la pressió fiscal i/o contribucions a la
seguretat social. Com el cas dels autònoms, que som un col·lectiu molt nombrós al país, i ja
estem suportant una pressió fiscal i uns costos laborals totalment desorbitats, en comparació
als països de l’entorn, i amb menys contraprestacions.
El que s’hauria de fer és fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses, que és el que
realment genera ocupació i riquesa al país, i que conjuntament amb la lluita contra la
_____

discriminació i, sobretot ‘educació, són les tres polítiques més efectives en la lluita contra la
pobresa.
És per tot l’exposat anteriorment, que el nostre vot serà en contra.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Vull agrair als regidors i regidores que han votat
a favor d’aquesta moció, perquè com s’ha dit en el Ple, és un tema que està molt d’actualitat
aquests últims dies que s’està debatent al Parlament de Catalunya, fins i tot va estar
convidada la portaveu de la plataforma “Pobresa Zero” que va explicar molt bé com està la
situació, però no només en el tema si és dona la renda garantida, sinó també en el tema de
com està la sanitat, com està l’educació, que s’han de millor moltes coses. I m’ha sobtat una
mica la intervenció de Convergència, m’ha semblat massa dramàtica, crec que a vostès els
sembla bé el salari mínim de 655 € que està cobrant un treballador.”
El regidor Sr. Tarrés, com a rèplica, indica que si es té aquesta renda, qui voldrà treballar?
La regidora Sra. Sánchez diu que textualment: “Aquesta ILP de Renda Garantida també vol
que és millori els sous dels treballadors, que tingui un sou més digne.”
El regidor Sr. Tarrés diu que aquí no s’està parlant del sou dels treballadors, s’està parlant
d’una renda garantida que no depèn de si treballes o no treballes.
La regidora Sra. Sánchez diu que també és volen millorar les condicions dels treballadors.
El regidor Sr. Tarrés diu que no és l’objecte de la ILP.
El Sr. Alcalde comenta que s’han exhaurit els torns de rèplica i contrarèplica, que no és un
debat, sinó una moció del grup Mixt per declarar Arenys de Munt vil·la promotora de la
Renda Garantida Ciutadana, que tots els grups municipals han tingut l’oportunitat d’explicar
el seu posicionament, i ara passem a la votació.
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; i quatre vots en contra dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes
Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CIU i
PP.

Seguidament, es vota la inclusió, per urgència, d’un punt nou en l’Ordre del dia:
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE
SUBVENCIONS A ENTITATS DE L’ÀMBIT ESPORTIU, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA.
Posada a votació la inclusió d’aquest punt en l’Ordre del dia, s’aprova la mateixa per vuit
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 Lourdes Paituví i
Colomer i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups ERC, CIU, CUP i PSC; una
abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i quatre vots en contra, dels
regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups CIU i Grup Mixt.
El regidor Sr. Jiménez demana la paraula per dir textualment: “Votem en contra de la
urgència perquè entenem que aquest punt s'hauria hagut de poder incloure a dins de l'ordre
del dia del Ple i, a més, és que justament per aquesta urgència no tenim cap mena de
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documentació que haguem pogut estudiar i analitzar d'aquestes bases reguladores de
l'àmbit esportiu. Votem en contra de la urgència, una altra cosa serà el que farem amb les
bases reguladores.
El motiu és aquest, que es podia haver inclòs en l'Ordre del Dia o sinó, com a mínim,
podíem haver tingut la documentació. Com sempre, també, votem en contra de la urgència
dels punts perquè pensem que s'han d'incloure dins de l'Ordre del Dia.”
El regidor Sr. Campasol també demana la paraula per indicar que si no s’han canviat les
bases, es podrien haver presentat dins de termini per tal que poguessin veure a l’expedient,
encara que consideren que les bases s’han d’aprovar el més aviat possible per tal de facilitar
la tasca a les entitats.
El Sr. Alcalde indica que si bé és veritat que caldria treballar millor, moltes vegades els
recursos personals i materials no acompanyen.
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE
SUBVENCIONS A ENTITATS DEL L’ÀMBIT ESPORTIU, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA
La regidora delegada d’Esports, Sra. De la Iglesia, exposa que les bases no es van
presentar a la Comissió Informativa doncs es volia incloure el donar subvenció a les
persones físiques, però finalment, per normativa, no ha pogut ser. Malgrat tot, les bases són
bàsicament les mateixes. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016 i ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el passat dia 23, trobant-se actualment en exposició pública fins al dia
30/03/2016.
Atès que l’article 11.2 de l’esmentada Ordenança estableix que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.
Atès que des de la Regidoria d’Esports es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social que compleixin amb les finalitats definides en el Pla Estratègic de Subvencions
redactat i actualment pendent d’aprovació, finalitats que s’han recollit en el text de les Bases
que es porten a aprovació.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Essent la voluntat d’aquest govern que les Bases que es porten a aprovació, en tant que han
cercat el consens amb els diferents grups polítics, tinguin caràcter de permanència en el
temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin en un moment
posterior i amb caràcter anual.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que de manera específica s’ha valorat la conveniència de superar la regla general
prevista en l’art. 9 de l’Ordenança, segons la qual normalment les subvencions no haurien
d’excedir del 50% del cost de l’activitat, i elevar aquest percentatge fins un 90% ja que es
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considera necessària l’aportació que fan les entitats esportives, que són les que promouen
bàsicament el foment de l’esport al municipi, perquè disposen dels coneixements tècnics
necessaris i arriben a tot els col·lectius interessats en l’esport i donat que la regidoria
d’esports està poc dimensionada.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
Vist el que s’estableix en l’article 26 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
2016.
En virtut de tot això, previ informe de la Intervenció i de la Secretaria municipals, es proposa
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit
esportiu mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de les quals
és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’entrada en vigor de l’Ordenança General
de Subvencions aprovada pel Ple de data 11/02/16.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores en l’àmbit esportiu, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “El nostre vot en aquest punt
serà el mateix que hem fet en la resta de l'aprovació de les bases reguladores de les
subvencions. Per tant, votarem a favor tot i que no tenim l'expedient, com hem dit abans, no
entrarem a opinar sobre els criteris de valoració, que els decideix el govern. Tampoc els
tenim, tampoc hauríem pogut opinar, encara que fossin els mateixos que l'any passat.
Entenem la urgència pel fet que s'hagi aprovat l'ordenança no fa gaire i, a més, que sigui
important poder aprovar aquestes bases quan abans millor, pensem que anem una mica
tard, el mes de març és just i pensem que s'haurien hagut d'aprovar abans.
És per aquest motiu que votarem a favor.
També, com hem fet abans, demanaríem que aquesta aprovació no només es publiqui al
Butlletí Oficial de la Província, sinó que es publiqui d'una forma molt més àmplia perquè
totes les entitats puguin assabentar-se que aquestes bases han estat aprovades i que ja
estan en funcionament perquè es puguin acollir a elles.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votarà a favor, tot i que se li va
informar que l’expedient i les bases eren com l’any passat, li hagués agradat poder examinar
la documentació. Votaran a favor.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que també hi votaran a favor encara que
no han vist el text, però entenen que és correcte. Es reserven el dret de poder fer comentaris
per si cal fer esmenes.
La regidora Sra. De la Iglesia diu que agraeix que s’hi voti a favor, i que la finalitat és que es
poguessin aprovar totes les bases de subvencions juntes, i ja ha exposat el motiu del retard.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.
Seguidament, la regidora Sra. De la Iglesia abandona la sessió.

_____

PART DE CONTROL
9. DESPATX OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 25 a la 47, ambdues incloses, des del
8/02/16 al 6/03/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 6
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria d’organització municipal (delegació alcaldia): 1
Resolucions en matèria de compliment de sentències judicials: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 8/02/16 i el 6/03/16, en matèria de:
-

Espai Públic: 1
Seguretat: 7
Joventut (Escorxador): 1
Obres Menors: 1
Benestar Social: 2
Sanitat (Serveis funeraris): 1

PRECS I PREGUNTES
10. PREC DEL GRUP PP SOBRE LES PARADES DE LA LÍNIA REGULAR D’AUTOBÚS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Atès l’estat en què es troben les parades de l’autobús que fa el servei regular en el nostre
municipi.
Atès el gran nombre d’usuaris d’aquest servei i la necessitat d’adaptar aquestes a les
necessitats dels mateixos.
Prec: Demanem que duguin a terme la millora de les citades parades proposant un model
que existeix en diferents municipis, la fotografia del qual s’adjunta al present prec com a
document núm.1.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Antigament ja eren de vidre i
aquestes eren víctimes del vandalisme, per tant, i per aquest motiu, es va fer una intervenció
fa temps, i es van substituir per planxes d’alumini a la seva part posterior. Aquestes i per
motiu que es van fer en diferents fases, hi havia colors diferents; doncs ara fa uns dies, es
van substituir algunes per unificar el color en totes les marquesines. De totes maneres, com
sempre, valorarem la seva proposta.”

11. PREC DEL GRUP
PASQUAL.

PP SOBRE L’ADEQUACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DEL RIAL

El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Atès que el Rial Pasqual és un carrer estret de doble circulació.
Atès que en trams estrets no està permès estacionar però, tot i això, sempre hi existeixen
vehicles estacionats que dificulten la circulació de vehicles, sobretot a l’alçada del número 17.
Prec: Demanem que posin en aquest rial, sobretot en la part superior (alçada número 17),
alguns mecanismes o pivots que impedeixin als vehicles estacionar-se en aquesta zona a fi de
poder facilitar la circulació dels vehicles.”

_____

El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Des de l’Ajuntament tindrem en
compte la seva queixa sobre els cotxes que estan mal aparcats, i es passarà avís a la Policia
per reforçar la vigilància en aquella zona. Sobre el fet de posar pilones, ho valorarem.”

12. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’ADEQUACIÓ I NETEJA A LA PART ALTA
DEL RIAL PASQUAL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atès l’estat de deixadesa i la
necessitat de procedir a la neteja de vegetació i via, l’adequació viària i la il·luminació, del tram
del Rial Pascual gairebé a l’alçada de confluència amb el carrer de Sant Carles.
Pregunta: El Grup Municipal del Partit Popular demana si existeix voluntat de govern de
procedir a les citades tasques? En cas afirmatiu, en quin termini?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Som conscients que aquesta
zona és una zona consolidada des de fa anys, es van fent tasques de neteja i de
manteniment de la via pública.
En un futur es vol intervenir d’una manera més profunda, essent uns dels objectius de
l’ajuntament. Com eixamplar voreres, refer paviment rodat, separació d’aigües pluvials i
aigües brutes, xarxa d’aigua, soterrament de cablejat, de fet s’ha fet una important actuació
en l’enllumenat a tot el barri de Sant Carles i un dels carrers que s’ha actuat, es precisament
el Rial Pasqual, quedant nomes la part final del carrer per arranjar l’enllumenat.”

13. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES MILLORES AL CARRER JACINT
VERDAGUER.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular volem que es faci una actuació al carrer Jacint
Verdaguer a fi de poder treure barreres arquitectòniques, prenent com exemple l’actuació
realitzada al carrer de la Cotxeria, i que aquest no sigui un fet aïllat sinó un objectiu de govern
sense necessitat de reclamar carrer per carrer en què es precisi aquesta actuació.
Pregunta: El govern municipal procedirà a realitzar la citada actuació al carrer Jacint
Verdaguer? En cas afirmatiu, en quin termini?
Hi ha possibilitat de que aquesta actuació es dugui a terme en altres carrers que ho precisin?
En cas afirmatiu, en quin termini?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “L’Ajuntament és molt sensible
al tema de la supressió de les barreres arquitectòniques al municipi.
Com vostè ha comentat ja s’han fet actuacions en aquesta matèria, com per ex. al
C/Cotxeria, i sobretot a la riera i a la plaça de l’Església.
La nostra intenció, sempre i quan hi hagi dotació pressupostària, és continuar fent-ho, però
prioritzant els carrers més concorreguts i en casos puntuals s’actuaria aïlladament, com
podria ser el carrer Jacint Verdaguer.
Respecte al termini, com bé li comento, anirà lligat en cada moment al volum de feina, en el
cas que sigui la brigada municipal qui tingui que portar-ho a terme, i del pressupost quan
sigui una empresa externa.”
El Sr. Alcalde diu que són conscients que hi ha moltes coses per arreglar. El Govern municipal
ha agafat un compromís, que és el Pla d’Actuació Municipal, on hi ha 385 objectius, i per
exemple la plaça de St. Carles és un d’aquests objectius, com és el carrer de la Rasa, el carrer
Nou, el carrer Vell; com que no es pot fer tot, el govern ha treballat i ha dit el que vol fer. Des de
l’oposició es pot dir que es faci tot, però com que toquem de peus a terra, tenim unes prioritats,
quan acabem amb el Pla d’Actuació Municipal, el que vingui a més a més, benvingudes siguin
les propostes.

_____

14. PREC DEL GRUP MIXT PER A QUÈ S’HABILITIN PUNTS VERDS MÒBILS QUE
DONIN SERVEI AL NOSTRE MUNICIPI.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“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 presentem
el prec per a què s'habilitin punts verds mòbils que donin servei al nostre municipi.
El nostre poble porta molt de temps molt conscienciat en què hem de fer un bon reciclatge
de les nostres deixalles, per estalviar costos i tenir cura del medi ambient. Però molts veïns i
veïnes, malgrat que volen fer un bon reciclatge, a l’hora de la veritat es troben amb moltes
limitacions. Amb el servei de porta a porta tenim un nivell de recollida de residus baix
comparat amb altres municipis.
Tot i així, trobem que molts vilatans, que volen contribuir amb el reciclatge, no poden
desplaçar-se fins a la deixalleria, i per tant, es veuen obligats a llançar-ho tot el dia que toca
rebuig.
En molts altres municipis hem pogut comprovar que, ja fa temps, tenen un servei en el qual
es passa per diferents llocs del poble, amb un horari concret per recollir diferents deixalles
com: piles, bombetes, roba usada, oli precuinat, en definitiva tot el que no es pot recollir
normalment amb el sistema que tenim, i amb el perjudici que molts residus de la llista que
hem citat, són molt contaminants si no es reciclen adequadament.
És per aquest motiu que els hi demanem:
 Que es faci aquest servei per facilitar als vilatans que puguin fer un bon reciclatge.
 I valorar la possibilitat de fer-lo setmanalment o quinzenalment.”
El Sr. Alcalde i regidor de Medi Ambient indica que en el punt 36.6 del PAM hi ha el
compromís de crear una minideixalleria. La deixalleria mòbil té un cost de 1.000€ al mes, i
que tenint una deixalleria en el municipi és un cost elevat, i seria més adient la
minideixalleria, projecte que ja s’està treballant. Malgrat tot, estudiaran el prec formulat.

15. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE LES REITERADES INCIDÈNCIES DE
L’ANTENA DE MOVISTAR QUE ESTÀ UBICADA EN UN TERRENY MUNICIPAL.
El regidor Jiménez formula la següent pregunta:
“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 presentem
la pregunta sobre les reiterades incidències de l'antena de MOVISTAR que està ubicada en
un terreny municipal.
A principis del mes del mes de febrer, el poble d'Arenys de Munt es va tornar a quedar
sense cobertura de l'operadora mòbil MOVISTAR. Aquesta incidència ja ha succeït en altres
ocasions, les més destacables de les quals van ser a principis del novembre passat.
Segons sembla, aquestes incidències es produeixen perquè la companyia MOVISTAR dóna
un servei deficient al nostre poble, tot i que l'antena que ha de donar aquest servei, malgrat
ser una instal·lació privada, es troba ubicada en una parcel·la municipal i la concessió
municipal de la qual la va aconseguir MOVISTAR al guanyar un concurs públic, pel qual
paga un lloguer a l'Ajuntament.
Tal com ha aparegut anunciat a la pàgina web de l'Ajuntament, després de l'averia de
principis de novembre del 2015 es va produir una reunió entre representants de l'Ajuntament
i representants de l'empresa per resoldre definitivament tots aquests problemes. També s'ha
anunciat a la pàgina web de l'Ajuntament que aquest govern estudia prendre mesures
jurídiques per les reiterades incidències d'aquesta companyia.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:
 Quan finalitza la concessió d'ús de la parcel·la municipal per part de l'empresa
Movistar?
 Quins és l'import que està ingressant anualment l'Ajuntament per l'ocupació
d'aquesta parcel·la?

_____






En quina data es va produir la reunió entre representants de l'Ajuntament i de
l'empresa Movistar?
Quins van ser els representants de l'Ajuntament en aquella reunió?
A quins acords es va arribar, en aquella reunió, per tal de resoldre definitivament els
problemes de cobertura mòbil d'aquesta empresa?
Quines mesures pensen prendre per resoldre els incompliments d'aquesta empresa?

La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, diu resumidament: “Llegeixo les
preguntes múltiples i les responc directament:
- Quan finalitza la concessió d’ús de la parcel·la municipal per part de l’empresa Movistar?
El 25/03/2029.
- Quin és l’import que està ingressant anualment l’Ajuntament per l’ocupació d’aquesta
parcel·la?
Res no ingressa. Actualment l’empresa deu 5.340,40€ per taxa d’ocupació de domini públic
des de 2012 fins 2015, 1.335,10 euros/any més 289,84€ per despeses de publicació i
1.001,00€ per l’impagament del cànon de l’anualitat 2015.
- En quina data es va produir la reunió entre els representants de l’Ajuntament i l’empresa?
Als voltants del 25/11/2015, jo llavors no hi era, hi havia el Regidor Sr. Sànchez, el Sr.
Alcalde i el cap de relacions institucionals de Telefònica, el Sr. Fèlix Les.
- A quins acords es va arribar en la reunió?
· Requerir el pagament de tot el que deuen, multa inclosa.
· Un pressupost que acredités que efectivament es farien les obres.
· Mentre, que garanteixin que el grup electrogen no queda mai sense combustible.
- Quines mesures pensen prendre per resoldre els incompliments?
Tot allò que legalment puguem reclamar i insistir fins aconseguir que compleixin els acords.
Pel que fa al projecte d’obra, assegurar-nos que és complert i contempla tots els detalls de
l’escomesa elèctrica i seran ben vistes totes aquelles ofertes a què vulgui fer als ciutadans
clients la companyia per millorar les circumstàncies del servei.”

16. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE ELS MOTIUS DE RENÚNCIA A LA
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ DEL “LLIBRE DE LES DONES D’ARENYS DE
MUNT”.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“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 presentem
la pregunta sobre els motius de renúncia a la subvenció per la realització del 'Llibre de les
dones d'Arenys de Munt'.
L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES de la GENERALITAT DE CATALUNYA (convocatòria
BSF/728/2015 i Expedient Número EL-5/2015) va atorgar una subvenció a l'Ajuntament
d'Arenys de Munt per a la realització del “Llibre de les dones d’Arenys de Munt” per la
quantitat de 1.771,00 euros.
Tot i que aquesta subvenció, en un principi, va ser acceptada pel nostre govern, hem pogut
comprovar que en la Junta de Govern del 22 de febrer del 2016, es proposava, a petició de
la Regidoria de Benestar Social, la renúncia a aquesta subvenció.
Atès que considerem important la realització d'aquest llibre que visualitzi la figura de les
dones del nostre poble, els hi volem demanar:
 Que ens expliquin els motius pels quals s'ha proposat renunciar a la subvenció de
1.771 euros per la realització del 'Llibre de les dones d'Arenys de Munt'?
 Tenen previst realitzar aquest llibre? Quan?”
La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, agraeix que facin la pregunta doncs
així té l’ocasió de poder-ho explicar, i a més, això demostra que reben la documentació que
es tracta a les Juntes de Govern, fet que deixa demostrada la transparència, que en algun
moment s’ha posat en dubte. Sobre els motius per renunciar a la subvenció, bàsicament, és

_____

que no van tenir temps suficient per executar el projecte. A continuació, diu, resumidament,
el següent: “Aquesta subvenció la vaig demanar a data de: 12/05/2015
Es va atorgar a data de: 17/07/2015
La realització del llibre havia d’acabar-se a 31/12/2015.
És a dir que disposaven aproximadament de quatre mesos per fer-lo. Per nosaltres ha estat
impossible pel poc temps.
Motius pels que no s'ha pogut realitzar:
Què hem fet en aquests quatre mesos?
Doncs mirin:
 Organitzar els actes en commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones, 25 de novembre de 2015 que constava d’una exposició,
elaboració d’una pancarta amb les dones de l’Esplai dels Jubilats, una xerrada, i
debats a l’Institut.
 Fins el 31 de desembre, hem fet 18 sessions preventives als adolescent, és a dir,
tallers a l’Institut, que ha representat poder arribar a 360 alumnes.
 També s’ha treballat en la Coordinació del Projecte de l’Escola de Família, que es va
iniciar al mes de juliol 2015. Es va crear inicialment un Grup Motor que va fer
arrencar el projecte i a continuació es van programar i realitzar tres tallers per adults
amb una participació de 69 persones.
 S’han organitzat els tallers del Pla d’Igualtat: el de Gimnàstica que participen 50
persones; el de Risoteràpia 20 persones; el de Coaching 23 persones; el
d’Autoestima 15 persones i el d’Empoderament 23 persones.
 Hem fet 7 sessions de Seguiment del Pla d’Igualtat i la coordinació que tot això
comporta.
La professional que havia de dinamitzar i que de fet dinamitza el projecte, l’Educadora
Social, té una dedicació de 14 hores setmanals en el Programa d’Igualtat de Gènere i la
Coordinació de l’Escola de Família del municipi.
No ha estat possible dedicar hores específicament al projecte del “Llibre de Dones”, per
haver d’assumir tasques pròpies dels projectes esmentats anteriorment.
En la calendarització del projecte de “Llibre de les Dones”, estava previst que la creació del
llibre s’iniciés el mes de setembre, però com veuen ha estat impossible.
S’ha consultat amb la Generalitat, concretament amb l’ICD, l’Institut català de les Dones, he
parlar directament amb la Sra. Ivette Castaño i tenim el 100% de possibilitats assegurat de
poder tornar a demanar la mateixa subvenció i se’ns comunica que és viable i que la
renúncia actual no afectarà a la demanda futura.
Espero que hagin entès el perquè i els ben asseguro que sóc la primera interessada i qui té
més ganes d’efectuar aquest llibre.
De fet, si s’han fitxat en el meu PAM, hauran vist que és una de les accions que tinc el
compromís de fer.”

17. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE EL “NO ANUNCI” DEL NOU ENLLAÇ DE
“TRANSPARÈNCIA” DE LA PÀGINA WEB EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE
TRANSPARÈNCIA, OBLIGATÒRIA DES DE L’1 DE GENER DE 2016.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“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 presentem
la pregunta sobre el 'no anunci' del nou enllaç de 'Transparència' de la pàgina web en
compliment de la Llei de transparència, obligatòria des de l'1 de gener del 2016.
En el Ple del 21 de gener vam fer una pregunta sobre el compliment de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que era
d'obligatori compliment des de l'1 de gener del 2016.
En la part expositiva de la pregunta evidenciàvem que, malgrat tenir una regidoria de
transparència, fins a aquella data, el 21 de gener, no havíem vist que s'hagués habilitat
l'instrument que preveu aquesta llei per a què els veïns puguin exercir els seus drets a
l'accés a la informació pública.
_____

I preguntàvem:
 Quan tenien previst aplicar aquest instrument?
 Com s'informaria als veïns i veïnes d'Arenys de Munt que el tindrien al seu abast, per
aconseguir informació del nostre Ajuntament?
 Com podrien, els nostres veïns, accedir a les dades que aquesta Llei estableix com a
obligatòries?
Les respostes que se'ns van donar van ser:
 Que ja s'estava complint.
 Que els veïns i veïnes ja estan informats puntualment; però s’obtindrien noves eines
per millorar l’accés, en les quals ja estaven treballant. I que quan es fa una acció
sovint se’n fan notícies, es presenta en jornades participatives, en els Consells o en
les publicacions municipals.
 També es deia que el veïns ja podien accedir a la informació municipal per tots els
mecanismes telemàtics i també sol·licitant-ho expressament o pertanyent a un grup
d’interès.
També se'ns va aclarir, donant a entendre que hi havia una certa confusió, que complir amb
la Llei de transparència no era tenir un portal web. Se'ns va dir textualment: 'Llei de
transparència no és igual a portal web'.
I també se'ns va aclarir que un altra cosa era que un dels instruments fos un portal concret
que ha posat la Generalitat a l'abast dels Ajuntaments: el portal de la transparència de
l’AOC. Tot i que no era una obligació tenir-lo ja que l’ajuntament ja té un web i té un espai
anomenat Govern Obert on dóna accés a aquestes informacions, i que entenien que seria
molt útil pels ciutadans trobar totes les administracions en un sol espai.
Tot i així, ara hem pogut veure en la pàgina web de l'Ajuntament que s'ha creat un nou
enllaç específic de 'TRANSPARÈNCIA' en un lloc destacable de l'inici de la pàgina web, allà
a on hi ha els enllaços importants de 'EL POBLE', 'L'AJUNTAMENT', 'SEU ELECTRÒNICA' i
'TURISME'. Per tant, ara tenim dos enllaços: un per 'TRANSPARÈNCIA' i un altre per
'GOVERN OBERT'. A diferència del que se'ns va dir en la resposta.
Si accedim a l'enllaç de 'TRANSPARÈNCIA' veiem que se'ns dirigeix cap al nou lloc web:
https://www.seu-e.cat/web/arenysdemunt/govern-obert-i-transparencia. Per tant, si que s'ha
creat un nou lloc web específic per a 'TRANSPARÈNCIA' (tal com nosaltres havíem detectat
que no s'havia habilitat) i ara tenim dos enllaços: un per 'TRANSPARÈNCIA' i un altre per
'GOVERN OBERT', a diferència del que va respondre la regidora en el Ple del 21 de gener,
no fa ni dos mesos.
Ens alegrem que s'hagi resolt aquesta qüestió tal com estava previst a la Llei i tal com
plantejàvem en la nostra pregunta del Ple del 21 de gener.
Malgrat això, no hem pogut veure que s'hagi fet cap notícia ni que s'hagi anunciat a cap lloc,
a diferència de com ens té acostumats aquest govern i a diferència de com deia la regidora
en la seva resposta que s'acostumava a fer.
És per aquest motiu que els hi preguntem:
 Si tenen previst anunciar aquesta acció d'alguna manera als veïns i veïnes d'Arenys
de Munt, per a què sàpiguen que tenen aquest instrument al seu abast, per
aconseguir informació del nostre Ajuntament?
 Com i quan tenen previst anunciar-ho?”
La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, resumidament, respon el següent:
“Tenim previst anunciar l’acció quan estigui acabada, resolt i enllestit tot el que comporta.
Actualment no està acabat.
Però insistim en què transparència no és un botó d’enllaç en un web. Em remeto al que he
explicat abans sobre els diferents usos del terme: transparència no és només un web ni el
que diu una llei. També cal dir que no hem fet un web específic sinó que ens hem acollit a
una eina que tenen la majoria de municipis i que el Consorci AOC ha posat a disposició.
Per cert, sobre les subvencions que es preguntava abans, podeu trobar la informació a
l’apartat Govern Obert (una iniciativa de transparència en què el regidor de comunicació hi
ha apostat molt), sota el concepte “subvencions” trobareu les dades.”

_____

El Sr. Alcalde exposa que el grup CIU ha demanat incloure un prec en la Junta de
Portaveus.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, formula el següent prec: “Com ja es va
exposar en plens anteriors, la nostre preocupació per l’ordenança de piscines en sòl no
urbanitzat, era el fet d’aprovar una ordenança que contravingués alguns aspectes legals
recollits en la legislació vigent i al nostre PGOUM, sobretot per la discrepància entre
diferents tècnics consultats, ens va portar inicialment a votar-hi en contra. Entenent que per
tal de poder presentar al·legacions, és necessari haver votat desfavorablement i així poder
després presentar totes les argumentacions que calguin.
Com diem, la diferent interpretació de la Llei sobre aquest afer hi era, i com no podia ser
d’una altra manera ens preocupava molt aquesta incertesa. De fet, tot i haver demanat al Ple
que es demanés a la Generalitat que certifiqués que l’Ordenança era correcte, nosaltres no
ens podíem quedar de braços creuats, així doncs vàrem demanar hora de manera
immediata, podent-nos atendre aquest mateix dimarts dia 8 de març, cal dir que estem
agraïts que ens hagin rebut en tan poc marge de temps.
Certament, ens varen comentar que a raó d’un decret que es va aprovar l’any 2014,
concretament el decret 64, es va acordar que és permetia fer piscines en Sòl No
Urbanitzable a aquelles parcel·les on ja hi hagués habitatges correctament implantats. De fet
l’important del decret no és el que diu sinó el que no diu, per enlloc surt escrit la paraula
piscines, sí, encara que sobti perquè aquests decrets acostumen a regular molts aspectes,
d’aquest en concret no se’n parla, però entenent com a piscina, un element que no computa
com a edificabilitat, mentre no sobresurti de la cota natural del terreny, tampoc es veia
necessari el fet de negar-ne la construcció per un lleure particular. Sí que contempla que no
s’hi podran construir elements que la seva edificabilitat sigui computable, com per exemple
vestidors, barbacoes...
També es va aconsellar que, tal i com vàrem demanar nosaltres en l’anterior Ple, que seria
bo fer una ordenança separada pel Sòl Urbanitzable i una altre per el Sòl No Urbanitzable, o
si més no, fer-ne una única especificant molt concretament en un capítol exprés per al sòl no
urbanitzable on caldria especificar tècnicament més aspectes com per exemple on
desaiguaran les piscines en cas de no haver-hi clavegueram i tots els punts que calguin des
d’una perspectiva de protecció del medi natural. Entenen doncs que la no existència d’una
ordenança que regulés tots aquests aspectes era necessària i en el moment que ja està
aprovada, pot ser que es puguin concedir algunes llicències d’obres, fem un prec al Govern
per tal que en la mesura del possible es complementi aquesta ordenança ja aprovada, en el
sentit que indicàvem i a poder ser acotar-ho dins d’un termini per tal que més endavant no
trobem a faltar algunes d’aquestes mesures amb el greuge que podria crear als propis
usuaris.”
El Sr. Alcalde diu que es pren nota d’aquest prec.
18. PRECS I PREGUNTES
No es formulen.

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 trenta-cinc minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari accidental, CERTIFICO.

_____

