AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 5/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dotze de maig de dos mil setze, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde
En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia Vila i Paituví, Na
Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos.

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La regidora Sra. Castillo fa una esmena en el punt 5. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER A LA
RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT, pàg. 22, on diu:
“En el torn de rèpliques, la regidora Sra. Castillo agraeix les intervencions de tothom i les
respecta, però vol dir que continuaran presentant mocions davant l’Estat i la Generalitat
doncs consideren que això és fer política. Si s’arriba a la independència, també les
continuaran presentant, si es millora bé, i sinó, ho intentaran. Volen derogar la normativa,
per fer-ne una més justa i equitativa. Vol fer un aclariment en general, i és que el Consistori
dóna el SAD i el copagament és molt petit, i va ser una decisió municipal.”
Ha de dir:
“En el torn de rèpliques, la regidora Sra. Castillo agraeix les intervencions de tothom i les
respecta, però vol dir que continuaran presentant mocions davant l’Estat i la Generalitat
doncs consideren que això és fer política. Si s’arriba a la independència, també les
continuaran presentant, si es millora bé, i sinó, ho intentaran. Volen derogar la normativa,
per fer-ne una més justa i equitativa. Vol fer un aclariment en general, i és que el Consistori
no fa pagar pel SAD dependència i pel SAD social aplica una ordenança a un preu per sota
del que fitxa la Generalitat i això va ser una decisió municipal.”
El regidor Sr. Jiménez fa les següents esmenes en intervencions del Sr. Alcalde i d’altres
regidors:
Esmena 1:
Intervenció Sr. Alcalde, pàg. 1, on diu:
“El Sr. Alcalde dóna la benvinguda i exposa que el Ple d’avui té lloc en un dia especial, a
nivell històric i a nivell local, perquè avui es compleix en 85è aniversari de la proclamació de
la República, un 14 d’abril de 1931, en què aquest país va fer un pas endavant en l’àmbit de
_____

la democràcia i en l’àmbit dels drets socials, que és bo pensar-hi i més, quan tenim en
l’horitzó, la voluntat de conformar entre tots plegats una societat més justa, més pròspera.
Seguidament fa una breu exposició de l’ordre del dia d’aquest Ple, amb el punt 4t sobre el
projecte de la riera, i destaca que hi ha un veí que ha demanat intervenir en aquest punt. A
més, en el punt del manifest institucional, hi ha un grup que ha demanat intervenir i el
Govern ha decidit que no podrà intervenir en aquest punt, sinó al final del Ple. L’ordre del dia
es realitzarà tal i com està convocat i segons s’ha parlat en la Junta de Portaveus.”
Ha de dir:
“El Sr. Alcalde dóna la benvinguda i exposa que el Ple d’avui té lloc en un dia especial, a
nivell històric i a nivell local, perquè avui es compleix en 85è aniversari de la proclamació de
la República, un 14 d’abril de 1931, en què aquest país va fer un pas endavant en l’àmbit de
la democràcia i en l’àmbit dels drets socials, que és bo pensar-hi i més, quan tenim en
l’horitzó, la voluntat de conformar entre tots plegats una societat més justa, més pròspera.
Seguidament fa una breu exposició de l’ordre del dia d’aquest Ple, amb el punt 4t sobre el
projecte de la riera, i destaca que hi ha un veí que ha demanat intervenir en aquest punt que
després de les votacions se li donarà la paraula, és un supòsit previst en el ROM, s'ha de
demanar formalment per instància i després d'aquesta votació intervindrà. En la Junta de
Portaveus també hem quedat que en el punt 22 de 'Precs i Preguntes' Convergència farà un
'Prec' en relació a la Plaça Catalunya i també hem acordat que el manifest institucional de
rebuig a l'acord entre la UE i Turquia, el PP no hi està d'acord i el Grup Mixt ha demanat la
paraula i hem quedat que li donarem al final després dels 'Precs i Preguntes' perquè en les
declaracions institucionals és consensuen entre les forces polítiques, qui decideix l'Ordre del
Dia que és l'Alcalde, juntament amb el govern, per agilitar el Ple, al final, que tenim un espai
de 'Precs i Preguntes' el portaveu del Grup Mixt podrà explicar el que consideri oportú, però
no podrà explicar-ho en el Punt 9, que és un manifest institucional. Ja hi ha altres formes de
participació, com mocions i altres maneres en què tothom pot dir-hi la seva, en un plenari
totalment democràtic com aquest. Començarem la part dispositiva amb l'aprovació de l'acta
de la sessió anterior. L'aprovació de les actes de la sessió anterior també és una qüestió que
miraven d'agilitzar sempre perquè estàvem votant i hi ha una paraula demanada i com
sempre li donarem, al senyor portaveu del Grup Mixt que digui el que consideri oportú abans
de procedir a la votació.”
Esmena 2:
En el punt 6 MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER DONAR SUPORT I ENCORATJAR ALS
AJUNTAMENTS DE CELRÀ I DE VILADEMAT, A L’ALCALDESSA DE BERGA, MONTSE
VENTURÓS, I AL REGIDOR DE VIC, JOAN COMA ROURA, EN LA SEVA RESISTÈNCIA A
LES IMPOSICIONS INJUSTES I IL·LEGALS DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA, pàg. 27, en la
rèplica de la regidora Sra. Ballester, on diu:
“La regidora Sra. Ballester, en la rèplica, diu resumidament: “Vam dir una vegada que
aquest no era el lloc per tractar segons quins temes més propis d’altres nivells escolars...
però en aquesta ocasió ens sembla necessari puntualitzar que el que estem dient està per
escrit i hi ha testimonis. Es va suggerir que de les dues mocions en féssim una i ens vam
oferir a fer-ho, ha estat vostè que no ho ha volgut.”
Ha de dir:
“La regidora Sra. Ballester, en la rèplica, diu resumidament: “Vam dir una vegada que
aquest no era el lloc per tractar segons quins temes més propis d’altres nivells
d'escolarització i d'altres edats... però en aquesta ocasió ens sembla necessari puntualitzar
que el que estem dient està per escrit i hi ha testimonis. Es va suggerir que de les dues
mocions en féssim una i ens vam oferir a fer-ho, ha estat vostè que no ho ha volgut.”
Esmena 3:
A la pàg. 35, en el punt 10 INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2016, el regidor Sr. Jiménez considera que falta la intervenció que va fer el
regidor Sánchez sobre el tema del desviament pressupostari i que encara que sigui de forma
resumida, s'haurien de posar les dades que va donar al Ple. S’accepta incorporar de forma
resumida la intervenció del regidor Sr. Sánchez.
_____

A continuació, el Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor Sr. Jiménez abans de la votació, que
diu textualment: “Votarem en contra de l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que
se'ns designi com a GRUP MIXT, ni tampoc acceptem que se'ns designi com a regidors no
adscrits, 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.”
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa, amb les esmenes formulades per la regidora
Sra. Castillo i pel regidor Sr. Jiménez, per onze vots a favor del senyor alcalde president En
Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels
Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors
En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer, En
Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon Planas i
Freixas, dels grups ERC, PSC, CIU, CUP i PP; i dos vots en contra, dels regidors En Josep
Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez del grup Mixt, per no estar
d’acord amb aquesta denominació.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.
La regidora de Festes, la Sra. Vila llegeix, resumidament, la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2017.
Atès que és competència del Ple Municipal adoptar aquest acord tal i com determina l’article
46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar com a dies festius locals d’Arenys de Munt per a l’any 2017 els dies 10 i 11
(divendres i dissabte) de novembre.
Segon.- Comunicar l’acord adoptat al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, abans del dia 30 de setembre.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, felicita als regidors que fan anys. A continuació
diu textualment: “En aquest punt només dir que votarem a favor dels dies 10 y 11 de
Novembre.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de l'Assemblea de la
CUP autèntica estem d’acord en la aprovació d’aquest punt referent al calendari de les
festes locals pel proper any 2017. Però sí que ens hauria agradat que abans de decidir
vostès els dies, s’hagués pogut acordar amb els grups de l’oposició.
El nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, felicita, en primer lloc, als regidors que fan
anys. A continuació diu textualment: “Atès que l’elecció dels dos dies de festes locals és un
fet que s’ha de realitzar cada any i que en aquests moments estem treballant en la redacció
d’una ordenança de protocol, honors i distincions, creiem que seria una bona oportunitat
incloure-hi aquestes festivitats locals tenint en compte que poden caure en diferents dies de
la setmana i així deixar establertes les festivitats de Sant Martí i el Remei en funció d’aquest
calendari.
_____

Tal i com es va comentar en l’última sessió de treball, ja es va parlar d’aquesta opció i la
trobem encertada.
Mentre no tinguem l’ordenança aprovada, el sistema d’elecció de les festes locals és aquest
i el nostre vot serà favorable per les dates escollides.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA
COL·LECTIVA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE PERSONAL I CÀRRECS
ELECTES DE LA QUAL ES PRENEDORA L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES.
El regidor de Coordinació i Economia, Sr. Sánchez, dóna les gràcies per les felicitacions i
exposa que es tenien dues propostes i la de l’ACM és la més econòmica. Seguidament,
llegeix, resumidament (en la part dispositiva), la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“Per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb
la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’agost del 2015, i el Butlletí
oficial de la Província del dia 13 d’agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava
el dit contracte.
En data 29 d’octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons:
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de
la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les
empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
La contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, Llei 30/2007 de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de
normativa de contractació administrativa.
D’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de normativa de
contractació administrativa.
Atès que la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la
resta de normativa de contractació.
Atès que és possible formalitzar un acord d’adhesió entre les parts, per tal que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt pugui adherir-se al servei d’assegurances i al servei de mediació que el
Consorci Català de Desenvolupament Local han licitat.
_____

Considerant que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat va modificar el Text Refós de la Llei
de Contractes i va permetre que les associacions d’Entitats Locals es poguessin adherir al
sistema de contractació centralitzada.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a l’Acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a
Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de
l’Ajuntament.
Segon.- Adherir a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a l’Acord marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracti les Pòlisses que
a continuació s’indiquen:
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, suma assegurada 1 milió
d’euros, per un import de 2.327,60 euros/any. Vigència a iniciar 1-6-2016. Durada 2 anys
més possible pròrroga de 2 anys.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.327,60€, prima d’impostos inclosos, per a
l’anualitat 2016-2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 121.920.22400, per a la
contractació de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de personal i càrrecs
electes, per un any, cobrint des del 1 de juny de 2016 fins al 31 de maig de 2017.
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part
de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, felicita als regidors que fan anys i comenta
que el seu vot serà favorable, però que cal tenir en compte que, atès que la pròrroga es farà
d’aquí a dos anys, enlloc de fer una pròrroga tàcita, doncs, es busqui llavors per si hi ha
altres ofertes més econòmiques.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular estem d'acord amb l'adhesió a l'ACM per la contractació de l'assegurança de
responsabilitat civil d'electes i treballadors. Així mateix comprovem que l'informe de la
Secretària és favorable a l’adhesió al servei d'assegurances destinats a les entitats locals.
En aquest punt el Grup Municipal, del Partit Popular votarà a favor.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de l’Assemblea de la
CUP autèntica, considerem que aquesta assegurança de responsabilitat civil de personal i
càrrecs electes és important que l’Ajuntament la tingui ja que possibilita en especial al
personal de l’ajuntament, estar coberts per possibles demandes que poguessin arribar a
tenir per decisions presses en l’exercici de les seves competències i que els pogués
comportar un perjudici econòmic que acabés de ser assumit per l’Ajuntament.
Aquí és on radica la importància d’aquesta assegurança ja que no es pot deixar a
treballadors municipals, ni a càrrecs electes sense empara per la realització de tasques dins
de l’administració pública local que els hi poguessin comportar conseqüències econòmiques
personals.
I atès que aquest tipus d’assegurança és important per els nostres treballadors, no entenem
que actualment el nostre Ajuntament no en tingués cap que cobrís aquests riscos. Aquesta
assegurança ja la teníem i no sabem perquè la vam deixar de tenir, atès que els motius per
tornar-la a contractar ara són prou clars.
_____

Dintre de l’expedient del que hem disposat per poder consultar i valorar aquesta proposta,
tenim un document de 40 pàgines sobre la pòlissa amb l’ACM a favor de la Mercantil Segur
Caixa Adeslas, per una suma assegurada de 1.000.000 € per una prima anual de 2.327,60€
i un altre document només de dues pàgines d’un pressupost amb l’asseguradora AIG on per
una quantitat assegurada de 1.000.000 € la prima anual seria de 2.826,15€.
Comparant la pòlissa de l’ACM amb l’altra, només sabem que surt un estalvi d’uns 500 €.
Segur que hi ha uns bons motius per adherir-nos aquesta assegurança col·lectiva, més enllà
de l’estalvi de 500 €, però ens hauria agradat trobar més arguments que sostinguessin
aquesta contractació.
Ens agradaria de què ens poguessin explicar més detalladament aquests motius, malgrat
que el nostre vot serà a favor, perquè som conscients de la necessitat de tenir aquesta
assegurança que doni cobertura als treballadors municipals davant possibles demandes.”
El regidor Sr. Sánchez vol fer rèplica per dir que d’aquí a dos anys es tornarà a revisar
abans de prorrogar, i respecte a la intervenció de la regidora Sra. Sánchez, li diu que és
necessari efectivament tenir aquesta assegurança, i dir que les condicions són similars i
econòmicament la de l’ACM és més favorable. Igual que en el pressupost, la propera
vegada ja farà un Excel comparatiu, però en tot cas, el mediador ha dit que era la millor
opció.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LA URBANITZACIÓ DE LA CALÇADA DE LA
RBLA. FRANCESC MACIÀ I DE LA RBLA. EIXAMPLE.
El Sr. Alcalde i regidor d’Urbanisme exposa que s’ha fet una reducció del cost de l’obra i que
ha calgut fer una revisió de quotes en base a l’al·legació aprovada en el darrer Ple. Així, es
tanca l’expedient de l’obra realitzada amb uns imports definitius que estan per sota dels
imports que es van informar inicialment. I és important dir això, doncs sí que hi ha hagut una
desviació, però és a la baixa. Seguidament, llegeix, resumidament (en la part dispositiva), la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Aprovat pel Ple de 15-05-2014 l’expedient d’imposició provisional de contribucions
especials del projecte d’urbanització de la calçada de la Rbla. Eixample i la Rbla. F. Macià.
Aprovat per Ple de 18-09-2014 la rectificació d’alguns errors materials, l’estimació i
desestimació de les al·legacions presentades, l’elevació a definitiu de l'acord d'imposar
contribucions especials per a l'execució de les obres de la calçada de la Rbla. Eixample i
Rbla. Francesc Macià, l’elevació a definitiu de l'acord d'ordenar les contribucions especials
aplicables per a l'execució de les obres indicades i l’aprovació de la relació de subjectes
passius i de quotes individuals que ha de satisfer cada beneficiari.
Vist l’informe conjunt de l‘Arquitecta municipal i de la Interventora de data 23-02-2016, en el
que s’indica que el cost total que ha de servir de base de càlcul de les contribucions és el
següent:
COST REAL DE l’OBRA

1.671.398,67

Subvencions imputades

- 997.784,50

TOTAL COST FINAL DE L’OBRA

673.614,17

Vist que la base imposable de les contribucions especial serà de:

_____

Base imposable CCEE (50% cost)

336.807,08

Ajuntament (50% cost)

336.807,08

Vist l’informe de l’Arquitecta municipal, de data 25-04-2016, respecte que s’han notificat
canvis de titulars per defunció, s’ha incorporat una transmissió, s’ha incorporat
econòmicament l’al·legació admesa en el Ple de data 18-09-2014 respecte l’immoble situat a
Rbla. Francesc Macià, 68 i s’ha detectat un error material respecte els coeficients parcials de
dels immobles que configuren la finca de Rbla. Francesc Macià, 63, malgrat el coeficient
total es manté igual.
Vist l’informe de Secretaria, de data 25-04-2016, en el que s’indica que cal modificar la
relació de subjectes passiu i de quotes individuals aprovada pel Ple de data 18-09-2014, en
relació amb els informes emesos i esmentats anteriorment.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple els següents acords:
Primer.- Informar, respecte l'acord definitiu adoptat pel Ple de 18-09-2014, d'ordenar les
contribucions especials aplicables per l'execució de les obres indicades, als efectes de
determinar els elements a què es refereix l'art. 31 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
disposicions concordants, i que es formula en els termes continguts en l'acord d'ordenació i
imposició, de data 15 de maig de 2014, que el cost final de l’obra és el següent:
COST REAL DE l’OBRA

1.671.398,67

Subvencions imputades

- 997.784,50

TOTAL COST FINAL DE L’OBRA

673.614,17

havent minvat la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris, que serà de 336.807,08€,
corresponents al 50 % del cost total.
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de subjectes passius, en base a les notificacions
realitzades de defuncions i transmissions i la modificació de quotes individuals que ha de
satisfer cada beneficiari, en la seva condició de subjecte passiu d'aquestes contribucions
especials i que consten a l'expedient, mitjançant document annex, en funció del cost de les
obres final, la inclusió de la repercussió econòmica de l’al·legació acceptada respecte
l’immoble de Rbla. Francesc Macià, 68, de la correcció d’error en la distribució dels
coeficients parcials de la finca situada a Rbla. Francesc Macià, 63, i de l'aplicació dels dos
mòduls de repartiment corresponents als immobles afectats i especialment beneficiats per
les mateixes, d'acord amb imports determinats en aquest acord.
Informar així mateix, que s’han seguit els mateixos criteris pels que es va determinar l’import
a satisfer per cada finca, que eren:
- Metres quadrats edificables o actualment edificats: 70%
- Longitud de façana amb front a la Riera: 30%
Tercer.- Acordar que, en tot allò que no es contempli en aquest acord, serà d'aplicació la
normativa continguda en l'ordenança municipal reguladora de les contribucions especials.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats, notificant-se individualment, a cada subjecte
passiu, les quotes que corresponguin, en els termes de l'art. 34.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Cinquè.- Atorgar els recursos que procedeixin en dret.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que no obstant el ball de números i xifres
que hi ha hagut en el càlcul dels coeficients, no els posen en dubte, però els preocupa que
aquesta obra ja urbanitzada ha rebut unes subvencions importants, que han fet minvar el
cost de la part a pagar per l’Ajuntament i pels veïns i els preocupa que la part que encara cal
executar, no té les mateixes subvencions i esperen que el Govern busqui la manera perquè
els veïns del tram que queda tinguin càrregues iguals. S’han fet una repartició del 50% entre
veïns i Ajuntament en aquest tram i espera que en el futur es faci que no es pagui més per
part dels veïns, perquè no hi hagi un greuge comparatiu, i saber com ho faria l’Ajuntament,
s’hi assumint més part o buscant aquestes subvencions.
_____

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular hem comprovat els diversos informes, tant els de Serveis tècnics municipals com el
de Secretaria. Comprovem que es reuneixen tots els requisits establerts en la legalitat. Però
el que sí volem fer esment és el cost de les contribucions especials i l’agreujant que pot
suposar per alguns propietaris. Volem proposar que es faci una dotació especial per suplir el
compliment de pagament de totes aquelles persones que no hi puguin fer front. Siguin
persones aturades amb baixos ingressos o cap prestació, famílies nombroses i pensionistes
etc... que tot just tenen per arribar a final de mes.
La preocupació que tenim és pels veïns i veïnes que es puguin trobar amb aquesta situació,
ja esmentada, que ens fa valorar la creació d'uns requisits per quedar exempt de la part
corresponent al propietari.
Volem que es faci un seguiment des de Serveis Socials de totes aquelles persones que
sol·licitin poder estar exempts de pagar la part que els pertoca.
Per tot l'exposat volem que ens diguin si estan disposats a crear aquest fons amb una
quantia sense determinar i a consensuar amb els Grups de l'oposició i així crear uns
requisits per poder accedir aquesta ajuda. El que sí els hi agrairia és que fossin concrets
amb les peticions del meu Grup Municipal. Sí hi estan disposats? Sí és favorable, quan es
farà? Volem una resposta sí o no. I no dilatar en el temps aquesta proposta que portem a
Ple.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, felicita l’aniversari als dos regidors que fan
anys i dóna la benvinguda al públic assistent, doncs la sala s’ha anat omplint i està plena. A
continuació diu textualment: “Des de la CUP autèntica veiem que se'ns presenta una
modificació de l'aprovació definitiva de les Contribucions Especials de la Urbanització ja
realitzada de la Riera, a l'alçada de la Rambla Francesc Macià i de la Rambla de l'Eixample.
Una modificació en la que s'introdueixen canvis per un error, per canvis de titulars i per la
incorporació d'una al·legació que va ser acceptada en el Ple del 18 de setembre del 2014. A
més, també ja es disposa del cost definitiu de les obres i s'incorpora a l'expedient.
Aquests canvis afecten als càlculs de les Contribucions Especials que es volen fer pagar als
veïns de la Riera.
Amb tots aquests canvis hi ha una reducció dels costos a imputar a les Contribucions
Especials de 41.478,95 euros. S'ha passat de 378.286,03 euros del 2014 a 336.807,08
euros d'ara. Una reducció d'un 11%. I allò que pot semblar bo pels veïns, no ho és tant quan
uns veïns han plantejat un contenciós contra l'Ajuntament perquè consideren que no haurien
de pagar res. No és que vulguin pagar un 11% menys, és que consideren que han de pagar
un 100% menys.
Per cert, han tingut alguna reunió amb aquests veïns per intentar apropar posicions?
Respecte a la proposta que se'ns presenta a Ple avui, des de la CUP autèntica, hem de dir
que pensem que la proposta, tal com es presenta en el Ple, té errors que la invaliden i que
avalen els arguments dels veïns que han presentat el contenciós.
En aquesta proposta es presenta el cost real de l'obra com un cost total de 1.671.398,67
euros, quan la proposta inicial que es va presentar a Ple el 15 de maig del 2014, ara fa dos
anys, tractava els costos de forma diferenciada, separant els costos de les voreres i serveis
de la rambla de l'eixample i els costos de la calçada. Determinant que els costos de les
voreres era de 838.058,43 euros i els costos de la calçada eren de 822.352,05 euros.
En aquell moment, l'informe jurídic de l'Ajuntament d'Arenys de Munt que es va presentar a
Ple, deia que les voreres no podien ser objecte de Contribucions Especials, perquè les
voreres ja estaven fetes i, per tant, no es podien contemplar como a millora que afectés als
immobles. Per això se separaven els costos. I per això, les voreres es pagaven íntegrament
amb subvencions. Però en canvi ara es juga a la confusió i a barrejar tots els costos, com si
les voreres estiguessin incloses en les Contribucions Especials, quan no ho poden estar.
És per aquest motiu que, en aquell moment, només s'imputaven els costos de la calçada
com a subjectes a Contribucions Especials. I del seu total, de 822.352,05 euros, s'assumien
65.780 euros per una subvenció, 378.286,03 euros per part de l'Ajuntament i 378.286,03
euros el pagaven el veïns. Fet que equivalia, tal com deia la proposta que es va presentar a
Ple, en aquell moment, al 46% del cost total de les obres de la calçada.
_____

Ara s'està plantejant la proposta d'una forma diferent: com si fos una obra global, quan no ho
és, es barregen tots els conceptes, apareixen nous conceptes de costos i es diu que el cost
total final de l'obra és de 673.614,17 euros, quan no és cert.
En aquesta barreja de totals i xifres, també s'està plantejant que, d'aquest 'suposat' i erroni
cost total de 673.614,17 euros, la part que paguen els veïns, de 336.807,08 euros,
correspon al 50% del cost total de l'obra, quan això no és cert. Això ho diu la proposta en el
seu acord Primer i aquest acord està mal formulat.
Tot i que ara hem sentir al Sr. Alcalde, al llegir l'acord primer de la proposta ha canviat una
part respecte al que hi diu i no sabem si aquest canvi afecta a la proposta i com quedarà
reflectit, perquè la proposta diu que és el cost total i en canvi el Sr. Alcalde, al llegir els
acords, ha dit el cost de la calçada.
Malgrat això, amb tota aquesta barreja i aquesta confusió, aquesta proposta que es porta
avui a Ple pretén canviar els termes de càlcul, que es van establir en l'aprovació inicial del
15 de maig del 2014, per les Contribucions Especials que eren del 46% del cost total de les
obres de la calçada i ara es pretén passar a que sigui el 50% del cost total de l'obra.
Nosaltres considerem que aquests canvis són totalment inacceptables i que la proposta que
estan portant avui a Ple és errònia. Errònia com hem pogut veure quan l'Alcalde l'ha canviat
a l'hora de llegir-la.
També considerem que, aprofitant que ja se sap el cost final d'aquesta obra, perquè ja s'ha
pagat, se'ns hauria hagut de donar una informació exacta sobre:
Quan han costat les voreres i serveis de la Rambla de l'Eixample?
I quan ha costat la calçada de la Rambla de l'Eixample i de la Rambla de Francesc Macià?
Una informació que no s'ha facilitat en aquest expedient i que és totalment necessària per
una qüestió de transparència i d'informació per a tots els veïns al quals se'ls hi vol cobrar
una part d'aquesta obra i perquè, els veïns, puguin saber quin serà l'import que haurien
d'acabar pagant per contribucions especials i que correspondria, com es va dir en la seva
aprovació inicial, a un 46% del cost de la calçada de l'Eixample i de Francesc Macià. Sense
saber aquest import exacte no es poden cobrar les Contribucions Especials.
Per tant, quan s'està amagant aquesta informació, s'està fent per confondre els conceptes i
per jugar amb els veïns.
I ja sabem que ens diran 'que confien en els serveis jurídics de l'Ajuntament', com nosaltres,
nosaltres també hi confiem.
Però aquí el que està havent-hi són decisions polítiques i no jurídiques i és el Govern, i el
seu responsable en l'àrea d'Urbanisme, qui està condicionant les decisions jurídiques i qui
està fent malament les coses.
I se suposa que, com que s'ha aconseguit una reducció d'un 11%, el que han de fer els
veïns és pagar i callar.
Que això és el que voldrien algunes persones d'aquest Govern, per tot l'historial de
decisions que durant tot aquest temps estem podent veure, de falta d'informació, de falta de
transparència, de negar la participació, de fer les coses d'esquena als veïns i veïnes
d'Arenys de Munt.
En els Plens anteriors de maig i setembre del 2014 dèiem, des de la CUP, que tot s'havia
treballat amb presses i improvisacions, com es pot comprovar amb la proposta que avui es
presenta a Ple, perquè avui s'arreglen errors i perquè, també, 48 famílies van presentar
al·legacions a aquest expedient de Contribucions Especials. Unes presses i improvisacions
que no responien a les necessitats dels veïns, que molt probablement haurien preferit que
les coses es fessin bé i al ritme adequat per fer-les bé, ja que és una obra que ha de
perdurar molt anys i a ells se'ls vols fer pagar una part.
En aquell moment, des de la CUP, també vam considerar que, en tot aquest expedient,
s'estaven vulnerant força drets dels veïns afectats per les contribucions especials i que
s'estava generant inseguretat jurídica als afectats. Avui continuem pensant el mateix i amb
més motius, després d'haver vist la proposta, amb errors, que avui porten a Ple.
És per aquest motiu que un grups de veïns han plantejat un contenciós administratiu per
aquest tema contra l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Si s'haguessin fet les coses bé, segur
que no haurien plantejat un contenciós.
I si les coses s'haguessin fet bé, amb participació i escoltant a tothom, segur que ara els
comerciants no haurien plantejat l'enquesta que han plantejat.
_____

I parlant d'escoltar a tothom, insistim, ¿s'ha parlat amb els veïns que han plantejat el
contenciós contra l'Ajuntament i que, en el cas que guanyin, posaran en un greu problema
econòmic a aquest Govern?
Des de la CUP, igual que al 2014, continuem estant en contra que els interessos del
préstecs que s'han demanat i que s'hauran de demanar no s'hagin incorporat al cost que ha
de servir per determinar la base imposable de les Contribucions Especials. Ens diran que els
pagarà l'Ajuntament? Segur! I ho valorem! Però la Llei reguladora de les Hisendes Locals és
clara i diu que els interessos han de formar part de la base imposable i tothom ha de saber
quina és aquesta xifra, encara que després els acabi assumint l'Ajuntament, com moltes
altres coses que els seus costos també s'acabaran assumint i que apareixen al projecte.
Continuem estant en contra que s'hagin exclòs determinats paràmetres del càlcul del mòdul
o que només s'hagin inclòs dos conceptes concrets, el de metres quadrats edificables i el de
la longitud de la façana. També considerem que és injust que s'hagi contemplat pel càlcul
del mòdul un 70% de l'edificabilitat i un 30% de la façana, perquè això beneficia a un veïns i
perjudica a uns altres.
Des de la CUP, també continuem pensant que, segons la legislació vigent i el Reglament de
Contribucions Especials de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, es tracta d'una sola obra, des de
la carretera de Torrentbó fins al Torrent d'en Puig, i que s'hauria de tractar amb un únic
expedient realitzar per fases. I no de diferents obres com s'està tractant ara.
Des de la CUP continuem entenent, com enteníem al 2014, que aquest expedient de
contribucions especials té molts errors, la seva tramitació en té més, tants que poden
comportar la nul·litat de tot el procediment.”
El Sr. Alcalde intervé dient al regidor Sr. Jiménez que ell és el portaveu del grup Mixt.
El regidor Sr. Jiménez continua dient textualment: “Em continuo cenyint al que van votar els
veïns d'Arenys de Munt el 24 de maig del 2015 i si em deixen acabar, perquè al final, sembla
ser que la llibertat d'expressió en aquest Ple no és tan plena com vostè [referint-se a
l'Alcalde] vol fer entendre, perquè si vol condicionar les paraules ... no ho hauria de fer.
Hauria de ser una mica més demòcrata i hauria d'acceptar ...”
El Sr. Alcalde li demana rigor en el funcionament polític dels òrgans democràtics.
El regidor Sr. Jiménez continua dient textualment: “Rigor el tenim tots i nosaltres continuem
fent el mateix que ha volgut el poble d'Arenys de Munt en unes eleccions democràtiques i a
nosaltres ens van escollir per unes llistes de la CUP i la nostra acta de regidor, que no ha
estat impugnada per ningú, continua dient que som regidors per la CUP. Per tant, com que
ho som ho continuarem dient totes les vegades que faci falta, malgrat que a vostès no els hi
acabi d'agradar, però aquest és un problema seu i no és nostre.
Per tant, si em deixa acabar ...
I com vam fer al 2014, des de la CUP, perquè li recordo que al 2014 vaig ser jo mateix com
a representant de la CUP el que va intervenir en aquest punt, com deia, des de la CUP
tornarem a votar en contra d'aquest expedient de Contribucions Especials. Molt més quan
veiem el joc de confusió al que es vol portar al poble amb aquesta proposta que es presenta
avui a Ple.”
El Sr. Alcalde diu que com les voreres ja s’havien pagat amb una subvenció del FEIL en la
part de la riera ja urbanitzada, en aquest nou tram no es van voler fer pagar als veïns per tal
de tractar-los de forma igual, i únicament s’han imputat els costos de la calçada, que és un
20% del cost total de l’obra. Informa que el pagament es podrà fer de forma fraccionada en 5
anys, i que pot arribar a 40-50€/any, si algú creu oportú demanar-ho. Destaca que l’obra ja
està pagada i si hi ha impagats, serà enfront l’Ajuntament, i evidentment, es podrà fer
seguiment per part dels Serveis Socials. En cap cas es juga a la confusió ni hi ha dades
errònies, s’ha informat del cost total de l’obra per tal que quedi clar l’import de l’obra objecte
de les contribucions especials. Estan en política per construir, no per destruí, ni enredar, ni
mirar d’enganyar a la gent. Aquest consistori, ara ja farà 1 any de les eleccions, i mentre el
Sr. Jiménez s’ha dedicat a anar porta per porta als veïns pel tema de les contribucions
especials, s’ha aconseguit en aquest temps que la riera estigués feta en un tram i intentarà
_____

continuar fent les obres en les parts que queden, de la forma més transparent possible,
confiant en els serveis de l’Ajuntament, i notificaran als veïns individualment els cost que ells
hauran de satisfer, que serà un 11 % menys del que se’ls havia notificat inicialment.
El regidor Sr. Jiménez replica: “Jo li he fet tres preguntes molt clares, veig que no les respon,
respon el que li interessa i com vol i confonen a la gent.
Les preguntes eren molt clares, les torno a realitzar:
Quan han costat les voreres i serveis de la Rambla de l'Eixample? Perquè acaba de dir que
ja sabem el que han costat. Doncs si ja ho sabem, quan han costat les voreres i serveis de
la Rambla de l'Eixample?
Quan ha costat la calçada de la Rambla de l'Eixample i de la Rambla de Francesc Macià?
I si s'ha tingut alguna trobada amb els veïns que han plantejat un contenciós contra
l'Ajuntament per aquestes Contribucions Especials?
M'agrada que parli de mentir i de manipular, perquè justament això és el que fa vostè. Jo no
he picat mai a cap porta de cap veí que no m'hagi trucat abans per demanar-me que anés a
explicar-li alguna cosa que no acaba d'entendre. I jo estic molt agraït, que m'hagin trucat i
que jo els hi hagi pogut fer aquestes explicacions. Unes explicacions que no han trobat mai
per part de vostès ni del seu Govern. I per mi és satisfactori que hi hagi veïns que continuïn
confiant i que em demanin un assessorament i aquells veïns que no m'han demanat mai de
parlar amb mi no he anat a trucat mai cap de les seves portes. Per tant, juga a la confusió,
juga a mentir i juga a questa politiqueria barruera en la qual intenta confondre-ho tot i
intentar enganyar a la gent.”
La regidora Sra. Castillo, en resposta a la intervenció del regidor Sr. Planas, vol dir que
Serveis Socials no està per fer el seguiment d’aquest tema, doncs les seves ajudes estan ja
regulades en un reglament i no contempla aquests casos, però sí ajudaran a qui calgui si
s’ajusta a les seves competències. Respecte la intervenció del regidor Sr. Jiménez, diu que li
sembla haver escoltat que aquesta veïns no haurien de pagar les voreres. Li respon que la
seva família, a l’any 1999, va haver de pagar les contribucions especials de les voreres del
seu carrer (Rbla. Riera i Penya) i que, per tant, aquest tema de les contribucions especials
no és nou d’ara.
El regidor Sr. Planas, per al·lusions, vol puntualitzar que la seva intervenció era per tal de dir
que els Serveis Socials fes de control i filtre de les persones que necessiten ajuda, no
perquè donin suport als impagaments. Que govern i grups polítics a l’oposició facin
l’organigrama de com es vol fer, requisits, i Serveis Socials facin la valoració. Per això ha
preguntat al Sr. Alcalde si estava disposat a fer la demanda que el seu grup municipal feia i,
si deia que sí, com i quan es faria. Vol concreció. Ajornar el pagament considera que no és
la solució per algunes famílies, persones, amb moltes dificultats econòmiques.
El Sr. Alcalde diu que li ha respost que l’obra ja està pagada, i que hi ha la possibilitat del
fraccionament. Els números concrets de la xifra dels costos de les obres estan a disposició
de tots els grups municipals i de tots els veïns i veïnes.
El regidor Sr. Jiménez, en la contrarèplica, diu textualment: “Des de la CUP autèntica, com a
dit la senyora Àngels Castillo, no sap com ens ha de dir, doncs ja li dic jo que ens ha de dir
així.
Li diré una cosa [referint-se a la senyora Àngels Castillo] sembla que quan diem les coses
les sent d'una forma estranya i diferent de com les acabem dient, perquè jo el que he dit
quan estava parlant de les voreres, a més a més li puc d'una forma molt clara, he dit: 'En
aquell moment, al maig del 2014, l'informe jurídic de l'Ajuntament d'Arenys de Munt que es
va presentar a Ple, deia que les voreres no podien ser objecte de Contribucions Especials,
perquè les voreres ja estaven fetes i, per tant, no es podien contemplar como a millora que
afectés als immobles.'
Això no ho dic jo, vostè ha interpretat que ho estava dient jo i que m'agradaria que els veïns
paguessin menys, a mi m'agradaria que els veïns no haguessin de pagar res, per això tenen
un contenciós posat, potser els hem d'escoltar més.
_____

Però el que he dit és que hi havia un informe jurídic de l'Ajuntament d'Arenys de Munt que
deia que les voreres no podien entrar en el còmput de les Contribucions Especials. Per tant,
això és realment.
I després li volia dir una cosa a l'Alcalde i és que em digui si realment ha canviat el final del
primer acord de la proposta que s'ha presentat avui a Ple. Perquè la proposta tal com s'ha
presentat diu: [al final de tot] 'havent minvat la quantitat que s'ha de repartir als beneficiaris,
que serà de 336.807,08€ corresponents al 50% del cost total' i vostè el que ha dit és: '...
corresponents al 50% del cost de la calçada'. Vull que em digui si ha canviat la lectura de la
proposta. I si l'ha canviat digui'ns que és el que estem votant? El 50% del cost total? O el
50% del cost de la calçada?”
El Sr. Alcalde diu que ha llegit el que està en l’expedient i que s’hi s’ha equivocat amb
alguna paraula, que s’equivoca molt sovint. En qualsevol cas, no hi ha cap problema perquè
ho tenim tot a l’expedient. Els números estan a disposició de tothom.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Per tant, no és el cost de la calçada.”
El Sr. Alcalde continua dient diu que el punt de la proposta parla del cost total, referint-se a
la calçada. Finalitzat el torn d’intervencions, diu que es passarà a votar i es reafirma en el
resultat de tot l’expedient, i que les intervencions del portaveu del grup Mixt gasten moltes
energies.
El regidor Sr. Jiménez demana la paraula per al·lusions. A continuació diu textualment: “No,
em citi, perquè si em cita, per al·lusions, tinc la paraula i això és el que diu el reglament que
vam establir. Si em cita és per al·lusions que tinc la paraula.
El Sr. Alcalde no li dóna i demana disculpes als veïns i veïnes per l’espectacle que s’està
oferint.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, 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; i tres vots en contra dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez
i Gil, Na Esther Sánchez i Sánchez i En Ramon Planas i Camps, dels grups Mixt i PP.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa que cal portar a Ple algunes
modificacions de crèdit per tal de poder donar cobertura a necessitats tècniques per temes
laborals i judicials, i alguna part relativa a motius polítics, la subvenció a l’Associació Santa
Florentina, que poden donar lloc a debat entre els grups polítics i també caldrà fer una altra
modificació de crèdits més endavant. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que es fa necessari realitzar una modificació del pressupost municipal a aprovar pel
Ple, per tal de donar cabuda a les necessitats detectades.
Vistes les propostes realitzades per algunes regidories i atès que la modificació proposada
es pot finançar amb la baixa en altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de
crèdit sobrant, amb baixa del fons de contingència i amb aplicació del romanent de
Tresoreria; i vist que aquesta modificació es considera inajornable per tal de que sigui
operativa l’abans possible, per tal de poder prosseguir amb les actuacions previstes.
Vista la proposta del Regidor d’Economia de data 3 de maig i la Memòria d’Alcaldia de la
mateixa data que acompanya i justifica l’expedient, i vist l’Informe 4/2016 emès per la
Intervenció municipal. I vist també el que disposen els articles 177 i ss. del TRHL (aprovat
_____

per RD Leg. 2/2004), i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del
Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 2/16, per un import total de 211.243,07
euros, segons el següent detall:
AUGMENT

FINANÇAMENT

CREDIT EXTRAORDINARI:
corrent:
830

334

48003

SUBVENCIÓ GRUP FOTOGRÀFIC G59882944

121

920

22699

INDEMNITZACIONS SENTENCIES

1.400,00

120

170

14300

ALTRE PERSONAL MEDI AMBIENT

17.500,00

120

221

16000

SEGURETAT SOCIAL

25.290,61

121

920

22699

INDEMNITZACIONS SENTENCIES

76.483,07

830

334

48002

SUBVENCIO ASSOCIACION CULTURAL S FLORENTINA G65171134

10.000,00

3.965,72

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
830

334

48100

PREMIS PER ACTES CULTURALS

730

929

50000

FONS DE CONTINGENCIA DE LA LLEI ORGANICA 2/2012

1.400,00
67.800,00

Alta previsió d'ingressos
720

87000

ROMANENT DE TRESORERIA

65.439,40

134.639,40

_____

134.639,40

AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
120

920

10100

RETRIBUCIONS BÀSIQUES -DIRECTIU-

2.049,34

120

920

12000

SOUS DEL GRUP A1 -GENERAL-

1.565,54

120

231

12001

SOUS DEL GRUP A2 -SOCIAL-

120

920

12001

SOUS DEL GRUP A2 -GENERAL-

120

130

12003

SOUS DEL GRUP C1 -SEGURETAT-

120

920

12003

SOUS DEL GRUP C1 -GENERAL-

1.794,91

120

920

12004

SOUS DEL GRUP C2 -GENERAL-

2.657,68

120

130

12004

SOUS DEL GRUP C2 -SEGURETAT-

3.961,89

120

323

12005

SOUS DEL GRUP E -EDUCACIÓ-

272,75

120

920

12005

SOUS DEL GRUP E -GENERAL-

763,70

120

323

12006

TRIENNIS - EDUCACIO -

120

231

12006

TRIENNIS -SOCIAL-

120

130

12006

TRIENNIS -SEGURETAT-

120

920

12006

TRIENNIS -GENERAL-

120

323

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -EDUCACIÓ-

120

231

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -SOCIAL-

120

130

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -SEGURETAT-

2.396,47

120

920

12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -GENERAL-

5.078,00

120

323

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC -EDUCACIÓ-

120

231

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC -SOCIAL-

120

920

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC -GENERAL-

6.899,00

120

130

12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC -SEGURETAT-

8.630,28

120

920

12103

ALTRES COMPLEMENTS -GENERAL-

120

170

13000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES -MEDI AMBIENT-

120

231

13000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES -SOCIAL-

5.782,50

120

163

13000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES -BENESTAR COMÚ-

3.520,88

120

170

13002

ALTRES REMUNERACIONS -MEDI AMBIENT-

120

231

13002

ALTRES REMUNERACIONS -SOCIAL-

5.986,32

120

163

13002

ALTRES REMUNERACIONS -BENESTAR COMÚ-

4.949,79

120

163

13003

ALTRES COMPLEMENTS -BENESTAR COMÚ-

720

011

35200

INTERESSOS DE DEMORA

278,23
1.739,00
309,47

13,40
30,26
761,30
1.186,51
107,01
157,07

184,52
241,72

286,11
80,01

76,00

1.064,52
13.779,49

FONT DE FINANÇAMENT:
Alta previsió d'ingressos
720

87000

ROMANENT DE TRESORERIA

76.603,67

76.603,67

TOTAL MODIFICACIO

211.243,07

76.603,67

211.243,07

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL
de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde, bon vespre
a tothom. Tal i com recull la memòria d’alcaldia i com ara ens recordava el regidor
d’Economia, la motivació d’aquesta modificació de crèdits es deu, bàsicament, a donar
compliment a unes sentències judicials via indemnització i regularitzar la paga extra pendent
de l’any 2012; finançats pel fons de contingència, i un cop esgotat aquest, mitjançant
l’aplicació del romanent líquid de tresoreria provinent de la liquidació de comptes de
l’exercici 2015.
Entenem que per terminis ja s’ha aprovat el compte general corresponent a l’exercici 2015, i
que aquest deu tenir un saldo positiu de romanent líquid de tresoreria, o bé és negatiu i
s’està finançant una operació de crèdit extraordinari. I dic, entenem, perquè des de l’equip
de govern no se’ns ha comunicat cap informació al respecte.
_____

Tanmateix, trobem correcte que s’atengui el pagament de les indemnitzacions i creiem que
és de justícia que es faci efectiu el pagament pendent de la paga extra del 2012.
També voldríem fer esment d’un punt en concret, que és la subvenció a l’Associació Cultural
Santa Florentina. Ens alegrem que l’equip de govern hagi tingut en consideració la proposta
que vam fer a través de Ràdio Arenys de Munt, de fer tot el possible perquè el festival de
música de Santa Florentina es realitzés al nostre municipi, més concretament al castell de
Can Jalpí. Ens alegrem i felicitem a l’equip de govern per haver arribat a aquest acord, que
situarà Arenys de Munt al mapa, a nivell musical i cultural.
És per tot això, que el nostre vot en aquest punt serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular analitzant l'informe de la Interventora on específicament diu que s'ajusta
essencialment a la legalitat. Com també detallant les diferents partides que van destinades a
poder cobrir varies necessitats, una pot ser argumentar la mala previsió de l'Equip de
Govern a l'hora de preveure costos extres per accions judicials entre d'altres.
O en canvi donar el vot favorable a una modificació necessària per complir amb les nostres
obligacions sigui culpa o no de l'actual equip de govern. No entrarem a fer un debat estèril
que no porta enlloc. L’obligació moral del Grup Municipal del Partit Popular és facilitar el
correcte funcionament del dia a dia de l'Ajuntament encara que per part de l'alcalde ens
tracti de manera irrespectuosa públicament al fer afirmacions de poc constructius i
antidemocràtics.
Doncs sí, senyor Alcalde, a vostè faig referència i prengui bona nota que per part d'aquest
regidor de 222+1 vots farà el que sigui millor per al poble i no tinc cap problema en donar
favorable el meu vot. I recolzar aquesta modificació que és per cobrir les necessitats que en
aquest punt s'exposen. Gràcies!”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Es refereix a mi?
M'haig de donar per al·ludit quan és a mi? Jo he demanat la paraula.”
El Sr. Alcalde diu que ha donat la paraula al portaveu del Grup Mixt.
El regidor Sr. Jiménez continua dient: “Per tant, quan es refereix al portaveu del Grup Mixt
s'està referint a mi?”
El Sr. Alcalde diu que ha dit Grup Mixt i si ho considera, pot intervenir.
El regidor Sr. Jiménez diu: “Per tant, quan vostè parla del portaveu del Grup Mixt m'haig de
donar per al·ludit?
Doncs, moltes gràcies.
Des de la CUP autèntica veiem que estem davant de la modificació de crèdits número 2
d'aquest any. Una modificació de crèdits important ja que arriba fins a 211.243,07 euros i
que surten, bàsicament, del romanent de tresoreria, 142.043,07 euros, i del Fons de
Contingència, 67.800 euros.
Entenem la necessitat i la urgència d'aquesta modificació de crèdits ja que és per assumir
sentencies judicials contràries a l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Ja que, segons se'ns va dir a la Comissió Informativa,

76.483,07 euros són per indemnitzar l'ocupació d'un terreny de quan es va fer l'Escola
Bressol, d'un tema que deu venir del 2005/2006;

62.824,18 euros són d'indemnitzacions laborals;

13.779,49 euros són d'interessos de demora

i 3.965,72 euros són d'indemnitzacions per aquestes sentències.
De la resta volem destacar els 10.000 euros que es destinaran, com a subvenció
nominativa, al Festival de Santa Florentina, ja que és un tema cultural, d'una important
qualitat artística i cultural que pot reportar al poble un benefici ampli.
En aquest sentit, que s'aposti per la cultura, des de la CUP, ho hem de destacar i celebrar,
com també hauríem de fer-ho per altres projectes culturals que busquen projectar el nom

_____

d'Arenys de Munt molt més enllà, vinculant-lo a una dinamització general lligada a la cultura
en contraposició a altres formes de dinamització més matusseres i més comercials.
S'ha informat que gràcies a aquest acord, al qual l'Ajuntament destinarà 10.000 euros, els
veïns i veïnes d'Arenys de Munt podran disposar de 15 entrades per a cada concert a un
preu de 10 euros i que, a més es disposaran de 40 entrades amb un descompte d'un 15%,
imaginem que de les 40 primeres entrades venudes, tot i que serà l'Ajuntament qui
gestionarà aquestes entrades bonificades -esperem que puguem arribar a un acord perquè
sigui un repartiment just i equitatiu entre els veïns i veïnes d'Arenys de Munt, evitant
privilegis que ningú vol-.
Des de la CUP autèntica considerem que aquestes xifres, aquests descomptes, són
insuficients. De ben segur que ha costat molt aconseguir aquests acords i que no ha estat
gens fàcil. Però si volem apropar als nostres veïns un concepte de cultura -i de música- de
qualitat, com és aquest, no ens hem de limitar a donar un descompte de només un 15% a
només 40 entrades i a disposar només de 15 entrades a 10 euros per cada concert. Ja que,
malgrat l'esforç realitzat, a aquest esdeveniment no hi podran accedir molts arenyencs i
arenyenques que potser ho voldrien fer. I el que no ens agradaria és que aquest Festival
s'acabi convertint en un acte elitista d'esquena al poble, fet amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt. És per això que per propers anys demanem que es faci una
aposta més decidida per aconseguir més entrades i amb millors preus per la gent d'Arenys
de Munt.
Com ja vam fer en el Ple de Pressupostos i com que veiem que aquesta modificació de
crèdits no varia els acords aconseguits durant la negociació del Pressupost ni les voluntats
que vam expressar-nos mútuament entre el regidor Sànchez i el nostre grup, continuarem
donant confiança i ens abstindrem en aquest punt.”
El regidor Sr. Sánchez vol donar les gràcies als grups municipals pel suport o l’abstenció; diu
que no és que vulguin fer aquesta modificació, però cal fer-la per donar compliment als seus
deures, i respecte al Festival de Santa Florentina les converses fa temps que s’estaven
portant a terme des d’Alcaldia i Cultura i van lluitar molt per aconseguir les millors condicions
per a l’Ajuntament i pels vilatans d’Arenys de Munt, i continuaran lluitant per tal que això
sigui així.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon
Planas i Camps, dels grups ERC, CIU, CUP, PSC i PP; i dues abstencions, dels regidors En
Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, del grup Mixt.

6. MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER DEMANAR A L’AMI L’ELABORACIÓ D’UN
DOCUMENT D’IDENTITAT CATALÀ OFICIAL QUE RECONEGUI LA CIUTADANIA
CATALANA DE TOTHOM QUE HO DESITGI.
El regidor Sr. Jiménez 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 demanar a l'AMI l'elaboració d'un document d'identitat català oficial que reconegui la
ciutadania catalana de tothom que ho desitgi.
El document d'identitat és un document públic, que té dades d'identificació personal, emès
per un empleat públic amb autoritat per fer una identificació personal i inequívoca dels
ciutadans.

_____

La naturalesa 'pública' d'aquest document es refereix a què, a més d'haver estat emès per
un empleat públic competent, aquest document permet al ciutadà identificar-se en tots els
escenaris o àmbits a on sigui necessari, dins de la societat.
No tots els països emeten documents d'identitat, malgrat que l'extensió de la seva pràctica
va anar relacionada amb l'establiment de control de sistemes nacionals de registre de la
població i l'elaboració de mitjans de control administratiu. La possessió d'un document de
identitat és obligatòria en la majoria dels països europeus, malgrat que alguns dels països,
que estan basats en el dret anglosaxó, no en disposen.
Els documents d'identitat acostumen a ser una targeta plastificada o de policarbonat on es
detalla el nom i cognoms del titular, la data de naixement, adreça, progenitors, sexe, adreça
de residència, localitat i província de naixement. A més conté una fotografia i un número
d'identificació i acostuma a tenir una validesa de 5 anys, encara que alguns la poden tenir de
10 anys.
Els Països Catalans tenen uns elements d’identitat propis que ens singularitzen del conjunt
de les nacions d’Europa: la llengua, la cultura, el dret i la voluntat d’autogovern. Aquests
factors són presents al llarg de la nostra història d’una manera ben evident i evolucionen en
el temps. Els ciutadans dels Països Catalans tenim una identitat, cultura, llengua, forma de
pensar, manera de fer, gastronomia, etc. pròpia.
També tenim, al Principat, una voluntat determinant d'avançar cap la nostra independència
política i de constituir-nos com a un nou estat lliure i sobirà dins dels estats lliures del món.
Aquesta voluntat i aquestes diferències respecte a altres nacions i en concret del Regne
d'Espanya i de la República Francesa, han fet que de apareguessin diferents iniciatives per
crear un document d'identitat propi català.
La primera, el Document Nacional d'Identitat Catalana, es remunta a l'any 1981, quan el
col·lectiu 'Equip Taula', format, entre d'altres, per en Lluís Maria Xirinacs, el sacerdot Josep
Dalmau i Olivé i en Jaume Rodri, van dissenyar un document acreditatiu de nacionalitat, que
es distribuïa a través de la llibreria Les Voltes de Girona.
Durant molt temps, aquest va ser l’únic Document d'Identitat català que va existir. Primer a
les comarques gironines i, posteriorment, arreu del país, on a poc a poc va anar arribant a la
butxaca de milers de catalanistes.
Aquest document va ser acceptat com a document identificatiu en la Consulta sobre la
independència de Catalunya d'Arenys de Munt, realitzada el 13 de setembre del 2009.
Més tard, l’any 1998, el Partit per la Independència (una escissió d’ERC sorgida l’any 1996),
també va editar un Document d'identitat català. En pocs mesos es van repartir més de
10.000 exemplars. El PI, liderat per Àngel Colom i Pilar Rahola, va deixar d’emetre’ls l’any
de la seva dissolució, el 1999.
El 2004 l’Associació "DNI.cat" van començar a editar un document de nacionalitat catalana
amb les mides estàndards de targetes i carnets. Aquest carnet català també va tenir bona
rebuda i en poc temps, en Salva Puig, l’impulsor d’aquesta iniciativa, va editar més de 2.500
exemplars i afirma que se’n distribueixen al voltant de 100 cada mes.
L’any 2008, el projecte 'Identitat.cat' va modernitzar el panorama traient una nova targeta de
PVC amb xip, igual que tots els Documents d'identitat electrònics europeus. D’aquesta
manera, el Document d'Identitat Català es tornava a modernitzar, aquest cop de la mà del
barceloní Lluís Mata, l’impulsor del projecte. A més a més, els impulsors d’aquest document,
també han creat un passaport català.

_____

Dos anys després, al 2010, els joves de la 'Fundació Nous Catalans' van crear un document
batejat com a Carnet de Nacionalitat Catalana, el qual té un disseny semblant al DNI de
l’Estat espanyol.
També durant el 2010, la plataforma 'FesCat' va decidir crear-ne un que, presentat per
Dominique Minguell a Tàrrega, va arribar a més de 3.000 catalans i catalanes.
Quan seguim estirant el fil dels carnets catalans, ens trobem amb el projecte 'Carnet Català',
una iniciativa nascuda l’any 2012 de la mà de Jordi Baneza, d'Artés (Bages) que ha decidit
aportar el seu gra de sorra amb un nou document d'identitat.
L’1 de gener de 2013 apareixen els darrers documents nacionals d’identitats catalans. Són
els carnets de DCI (Document Català d’Identitat), que permeten, a qui ho desitgi,
autorealitzar-se el document mitjançant una aplicació per a iPhones i iPads.
Com es pot veure, les campanyes per aconseguir un Document d'Identitat Català propi s’han
repetit als últims anys i molts ciutadans s'hi han acollit com a forma de diferenciació respecte
als documents actuals d'identificació ja que no es veuen reconeguts per l'ordenament jurídic
i institucional imposat pels estats espanyol i francès.
Però totes aquestes campanyes han estat impulsades per la societat civil. Encara ens falta
un Document d'identitat català oficial i públic que reconegui amb absoluta normalitat a les
persones que, residint als Països Catalans i que se sentin catalans, vulguin, també, aquest
reconeixement oficial.
Per altra banda tenim l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, associació
integrada per institucions públiques de representació local (ajuntaments, consells comarcals
i diputacions) que té per objectius '... compartir idees, iniciatives (legals o cíviques),
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per dur el poble de
Catalunya cap a la independència ...'; 'Fomentar i defensar els drets nacionals' i
'Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a
l’autodeterminació', entre d'altres.
Per tant, a través de l'AMI, les institucions públiques que la integren tenen la capacitat per
realitzar un document públic que pugui servir com a Document d'Identitat Oficial, ja que
tenen capacitat i autoritat per fer una identificació personal i inequívoca dels ciutadans,
creant un registre oficial únic al qual es poguessin acollir tots els ciutadans catalans que
desitgessin tenir aquest Document d'Identitat Català Oficial i que vulguin aquest
reconeixement oficial de les nostres pròpies institucions.
Al mateix temps, aquest document pot ser el pas previ per al que necessitarem en la nova
República Catalana que tots desitgem.
És per tot els motius exposat i per continuar avançant en la construcció d'un nou Estat lliure i
sobirà entre tots els estats lliures del món 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 CUPPA per
Arenys de Munt, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestem la nostra determinació a què tots els ciutadans dels Països Catalans
que ho desitgin puguin disposar d'un Document d'Identitat Català Oficial realitzat per les
institucions públiques catalanes que reconegui que són ciutadans catalans.
Segon.- Demanem a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) que, a partir dels
seus objectius polítics de fomentar, defensar i reconèixer els drets nacionals dels catalans,
estudiï l’elaboració d'un Document d'Identitat Català Oficial per a tots els ciutadans que el
vulguin disposar i que faci una proposta de document, com a molt a màxim, a la propera
Assemblea General de l'Associació.
_____

Tercer.- Demanem a l'AMI que creï tots els mecanismes necessaris per a què totes les
institucions públiques que la integren puguin formalitzar les peticions ciutadanes d'aquest
Document d'Identitat Català Oficial i que, posteriorment, el puguin lliurar als peticionaris.
Quart.- Comunicar aquests acords a l'AMI, perquè els faci arribar a totes les institucions
públiques que en formen part per tal que es puguin adherir a aquesta petició, al Consell
Comarcal del Maresme, perquè ho faci seguir a tots els ajuntaments de la nostra comarca, a
l'ANC, a Òmnium Cultural, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a tots grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya, per a què siguin coneixedors
d'aquesta iniciativa.
Cinquè.- Demanem a l'AMI que ens faci un acús de rebuda de les nostres peticions.”
El regidor Sr. Tarres, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde,
Entenem la força que poden tenir els actes simbòlics com les manifestacions de l’11 de
Setembre o com la consulta sobre la independència de Catalunya a Arenys de Munt. I
segurament sense aquests actes no hauríem arribat al punt que estem ara.
També entenem que l’objecte social de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
sigui la de treballar per assolir la plena sobirania del nostre país i compartim la voluntat
d’avançar cap a la nostra independència política i constituir-nos com a un nou estat lliure i
sobirà.
Ara bé, en el moment que ens trobem del procés constituent d’un nou estat, on ja tenim un
esborrany de la futura constitució catalana. Ens convé distreure’ns en un document
d’identitat català “oficial”? No seria millor dedicar tots els esforços a assolir aquest objectiu?
Com a conseqüència d’assolir aquest objectiu, ja tindríem un document d’identitat català
expedit per aquest nou Estat Català.
Desitgem més que ningú arribar a aquest punt, però fins i tot en aquest cas, no serem més
catalans pel fet de tenir o no un document d’identitat. Perquè el més important són els
sentiments i no el que digui un carnet. Tenir aquest carnet només significarà que hem assolit
la plena sobirania i aprovant la moció que estem debatent avui, no assolirem aquest
objectiu.
Altrament, valorem positivament que l’obtenció d’aquest Document d’Identitat Catalana sigui
potestatiu i entenem, encara que no ho digui explícitament la moció, que els costos
d’elaboració i expedició d’aquest document serien repercutits als peticionaris. Per la qual
cosa no es destinaria recursos públics, ja que l’AMI està finançada per les aportacions dels
Ajuntaments que en formen part, a aquesta finalitat.
És per tot això, que el sentit del nostre vot en aquest punt serà l’abstenció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “1.- Avui respondré amb el
cap. Tinc el cor encongit de veure com s’està desenvolupant el Ple d’avui. Convido a fer una
reflexió tot plegats, incloent-me a mi mateixa.
El tinc encongit d’escoltar aquestes coses, el contingut de la moció. I tinc els budells que em
fan recordar i vomitar els més tristos episodis de la humanitat al segle XX.
2.- Mirin, el canvi dels darrers anys de la societat catalana, ha passat de ser un 15% màxim
independentista, a tenir un 48% de vots les forces que es van presentar a les darreres
eleccions autonòmiques amb aquesta idea, la de voler sumar majories.
De vegades ho han fet amb el fantasma Espanya. Aquesta Espanya rància, casposa i Anti
catalana. De vegades amb arguments econòmics, de vegades amb molt bons eslògans, de
vegades amb cançons, de vegades amb grans manifestacions extraordinàriament ben
organitzades i amb la suma com a gran lema.
Per això, una part d'això que li diem classes populars es van sumar al carro del sobiranisme,
fastiguejades amb el tracte dels de més enllà del Sénia.
Així va arribar el sobiranisme, l’independentisme, a les seves cotes més altes.
Però des de fa unes setmanes, potser veient que això no dóna per més, potser impacients
per una cosa que demana calma, s'estan produint diverses anècdotes desgraciades de
classisme, racisme i xenofòbia.
I aquesta n'és un cas. La pitjor.
No la classificaré. M'estalviaré els adjectius. Vull ser feliç.
_____

Però jo els pregunto, i amb això acabo, creuen vostès que amb aquestes iniciatives
afavoreixen que s'acabin de sumar aquestes persones que s'ho estan pensant?
O els fastiguejarà igual que a aquest grup municipal llegir això que vostès presenten?
Que potser, al vostre grup, els molesta que s'hi hagi sumat tanta gent al carro de
l’independentisme?”
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Bé, primer de tot felicitar a la regidora del PSC
perquè estigui preocupada perquè no s'afegeixi menys gent al carro independentista. Deu
ser un canvi d'estratègia i un canvi de tendència a dins del PSC-PSOE. Potser que també
ens deixin fer el referèndum oficial i que lluitin des de Madrid per a què l'aconseguim. Però
les coses són com són.
Al final, no sé si l'ha llegida la moció -probablement com que ens acostuma interpretar les
coses d'una forma molt particular, doncs no la deu haver acabat d'entendre- aquesta moció
recull el treball de moltes entitats i associacions que han fet documents d'identitat catalans i
si els han fet és perquè hi ha una demanda. Hi ha gent que vol tenir aquest carnet d'identitat
català, l'únic pas que ens falta seria fer-ho oficial.
No pensem que això hagi d'apartar a gent de l'independentisme, ni molt menys, sinó que
pensem que hi ha gent que ho demanda, que l'està reclamant i que es pot aconseguir fer-lo.
Tampoc no pensem que sigui cap cas de xenofòbia. El que seria un cas de xenofòbia seria
no deixar que hi hagi catalans que es puguin expressar com a catalans i que vulguin
aquesta identificació per poder-ho fer. Probablement vostè també troba malament que hi
hagi catalans que portin aquests carnets catalans que s'han anat fent durant tot aquest
temps i que molts catalans el tenim.
I, a Convergència, li diria que no sé si assolirem el nostre objectiu abans o després, però
potser amb gestos també és important avançar ja que van votar una moció dient que “No
tenim por”. Doncs si “No tenim por” no els hi hauria de fer por continuar avançant en el
projecte independentista. Però, al cap i la fi, el que està dient aquesta moció és, més enllà
dels costos que pugui tenir o no, que l'AMI estudiï la possibilitat de fer-lo. Si ho estudien i
veuen que no és possible no passarà absolutament res. Si l'estudien i veuen que és possible
i assumint uns costos, doncs serà possible. En tot cas el que diu la moció és que l'AMI ho
estudiï. Que és el que estem demanant.
També estem demanant el nostre compromís perquè tots els catalans que ho vulguin es
puguin reconèixer en un document propi. I probablement així també avançarem.”
Posada a votació la proposta, aquesta queda sobre la taula, per dos vots a favor dels
regidors Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, del grup Mixt;
nou abstencions, del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents
d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, 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 Lourdes Paituví i Colomer i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez,
dels grups ERC, CIU i CUP; i dos vots en contra de la tinent d’alcalde Na Àngels Castillo i
Campos i el regidor En Ramon Planas i Camps, dels grups PSC i PP.
El regidor Sr. Tarrés diu que hauria de prevaldre el vot de qualitat de la llista més votada.
El Secretari Accidental diu que el vot de qualitat és únicament de l’alcalde i que aquest ha
estat d’abstenció i per tant, la moció no es pot aprovar i queda sobre de la taula.
El regidor Sr. Tarrés diu que l’anterior Secretària va informar-li d’aquest extrem i el Sr.
Alcalde diu que s’estudiarà i si cal aprovar-ho, es farà.

7. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN DEFENSA DE LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE
MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE
L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.
La regidora Sra. Ballester llegeix la següent moció:
_____

“La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica és fruit d’una iniciativa legislativa popular i va ser
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015 per unanimitat.
Aquesta llei vol donar resposta a la situació d’emergència habitacional que estem patint,
garantint el dret fonamental a un habitatge digne. Es tracta de la llei que ofereix més
garanties en matèria de dret a l’habitatge i protecció de la pobresa energètica en tot l’actual
Estat espanyol, un país on s’han executat més de 448.624 desnonaments des de 2008, dels
quals 68.274 s’han produït a Catalunya.
El Tribunal Constitucional (TC) espanyol ha suspès part de la Llei 24/2016 després que el
Consell de Ministres del Govern espanyol en funcions el passat 29 d’abril presentés un
recurs d’inconstitucionalitat argumentant que s’envaeixen les competències de l'Estat en
matèria de règim energètic.
Mitjançant l’argument de la invasió de competències s’estan qüestionant les mesures contra
el sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans
tenidors, les mesures contra els talls de subministraments, la garantia d'accés als serveis
bàsics i la cessió d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social. És dir, que només
salva les ajudes i les garanties públiques per aturar els desnonaments de petits tenidors.
A la pràctica, això significa que es suspenen les mesures que obliguen els bancs i les
empreses subministradores a assumir les seves responsabilitats davant els efectes més
dramàtics de la crisi de manera que es fa evident que la suspensió defensa una vegada més
els interessos dels bancs i les empreses subministradores. En definitiva, es protegeixen les
competències de l’Estat espanyol, dels bancs i les grans companyies per davant dels drets
fonamentals de les persones.
En defensa d’aquests drets i a l’empara del que disposa la Llei de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’Ajuntament d’Arenys
de Munt té com un dels principals objectius estratègics el d’impulsar l’habitatge social
mitjançant diferents mesures d’acompanyament, mediació amb entitats bancàries i ajuts per
al lloguer i els subministraments. La Regidoria de Benestar Social i tot el govern d’Arenys de
Munt consideren aquest com un dels primers compromisos del Pla d’Acció Municipal 20152019.
Recordem què la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica
- Garanteix el reallotjament a les famílies desnonades.
- Obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies.
- Obliga a les companyies elèctriques a què assumeixin part del cost energètic de les
famílies i evita el tall de subministraments bàsics.
- Dota als ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca.
- I comporta l’augment del parc públic d’habitatges.
Tots ells són motius molt importants per defensar-la.
És per això que, seguint la voluntat expressada en la cimera celebrada al Palau de la
Generalitat de Catalunya el passat 3 de maig d’articular una resposta coordinada de partits,
institucions públiques i entitats socials davant de la decisió del Tribunal Constitucional
espanyol de suspendre part de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, proposem al Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords:”
En aquest punt, la regidora fa un incís, dient: “Vull afegir que en els acords que ara llegiré
hem afegit unes contribucions que ha fet el grup de CDC, els quals agraïm.”
A continuació, continua llegint el text de la moció:
_____

“Primer.- Donar ple suport i continuar amb el desplegament de la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, inclosos els articles recorreguts pel Tribunal Constitucional.
Segon.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos
contra normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de
pobresa energètica. Així com denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol,
que malgrat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de
protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa
energètica.
Tercer.- Emplaçar a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya a què traslladin a tots els municipis la defensa d'aquest text de la Llei 24/2015, de
29 de juliol, recorregut pel Tribunal Constitucional.
Quart.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes
i socials d’elaborar ràpidament una nova normativa per recuperar eines d’actuació en
aquesta matèria per part de les administracions.
Cinquè.- Demanar a les entitats bancàries que no s´aixequin de les taules de negociació i
alhora assumeixin corresponsablement el seu paper en la solució habitacional necessària al
nostre país.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, a la Delegació del Govern espanyol a
Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a l’Aliança Contra la Pobresa
Energètica, al Grup Promotor de la ILP Habitatge i a la presidència en funcions del Govern
Espanyol.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “La Llei 24/2015, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica té el seu
origen en una Iniciativa Legislativa Popular promoguda per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i per l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
El PPC vam facilitar el tràmit parlamentari de la mateixa fins a la seva aprovació definitiva,
votant favorablement la Llei amb l’excepció de dos articles (sobre regulació de procediments
judicials i sobre expropiació d’habitatges).
El PPC veiem favorablement tots els articles que fan referència a la pobresa energètica.
El Govern de l’Estat ha presentat recurs (i demanat suspensió) de cinc articles i una
disposició addicional que fan referència a procediments judicials, extrajudicials, legislació
processal i expropiació en matèria d’habitatge i sobre endeutament.
No s’ha presentat recurs a cap dels articles que tracten de la pobresa energètica.
El que ha de fer la Generalitat és ajudar les persones vulnerables amb les seves
competències i deixar de buscar conflictes jurídics i propagandístics amb el Govern
d’Espanya.
L’estratègia indigna de la Generalitat
És pervers utilitzar el patiment de la gent com a munició partidista i com a coartada del
Procés.
La pobresa energètica és un problema a tot Espanya, però moltes comunitats han seguit
una via eficaç per a fer-hi front: han adoptats mesures des de l’àmbit social, sense buscar
conflictes jurídics, ni necessitat de modificar lleis.
L’estratègia que ha seguit la Generalitat és indigne: durant anys no ha pres cap mesura
eficaç dins de les seves competències i, en canvi, ha buscat el xoc institucional i ha aprovat
lleis inconstitucionals per acabar fent-se la víctima i culpar de tot al Govern d’Espanya.
La Generalitat no ha demostrat durant molt de temps veritable voluntat d’ajudar les famílies
vulnerables. Podia fer moltes coses contra la pobresa, però no les ha fet. Està clar que li
preocupava més com utilitzar la pobresa per al procés independentista que solucionar-la.
Les diverses mesures han estat un nyap.
_____

- El Decret 6/2013, per lluitar contra la pobresa energètica, només va arribar a 800 famílies
en el seu primer any. Les entitats van criticar durament la seva gestió.
- El Govern va aprovar després per a l’any 2015 un fons contra la pobresa energètica. Però
estava tan mal dissenyat que només s’ha aplicat un 20% del pressupost.
- Del fons contra la pobresa energètica de l’any 2015 només s’han beneficiat 3.700 famílies.
De 5 milions previstos, només n’han usat 1,2 milions. L’Ajuntament de Barcelona n’ha ajudat
a 4.000 i el d’Hospitalet a 1.500. De fet, davant la inacció de la Generalitat, els Ajuntaments
han assumit l’ajuda a les famílies.
A la Generalitat la pobresa energètica només li ha importat com a eina de propaganda.
- La Generalitat porta nou mesos sense aprovar el reglament per desplegar la Llei de
mesures per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.
- Després de gairebé un any de vigència de la Llei, la Generalitat ha estat incapaç de signar
un conveni amb les empreses subministradores, tal com preveu la Llei.
- Convergència i Esquerra han aconseguit aprovar tota mena de pactes nacionals pel dret a
decidir, però després de molts anys han estat incapaços d’aprovar el Pacte contra la
Pobresa que demana tota l’oposició i les entitats del sector.
El Govern d’Espanya ha demostrat que les acusacions de la Generalitat havien estat una
gran mentida
- La Generalitat ha acusat reiteradament al Govern d’Espanya d’insensibilitat davant les
persones que pateixen pobresa energètica.
- Tot s’ha demostrat una gran fal·làcia: el Govern nacional no ha recorregut cap article de
pobresa energètica.
- El que ha de fer la Generalitat és passar de les paraules als fets i desplegar els articles
sobre pobresa energètica que recull la Llei.
En lloc de buscar el xoc institucional i llenya per al procés, la Generalitat podria prendre
moltes mesures dintre de les seves competències per solucionar la pobresa energètica:
- Signar immediatament el Conveni amb les empreses subministradores d’energia que
preveu la Llei 24/2015.
- Fer una campanya d’informació sobre els ajuts a què tenen deure les persones.
- Incloure en la cartera de serveis socials un conjunt de mesures bàsiques i universals per
ajudar les famílies amb problemes de pobresa energètica.
- Facilitar l’accés de les famílies a les ajudes. Es podria permetre que a totes les oficines de
serveis socials les famílies puguin fer els tràmits per a beneficiar-se de les ajudes de
pobresa energètica.
- Establir mecanismes de finançament i col·laboració amb els serveis municipals per fer front
a la pobresa. Elaborar, junt amb els responsables municipals i les entitats socials, un mapa
de la pobresa energètica a Catalunya i de les persones que necessiten ajut.
- Finançar actuacions d’eficiència energètica que permetin reduir el cost del consum als
edificis i les famílies més vulnerables.
Davant el greu problema dels desnonaments
El Govern d’Espanya ha recorregut al Tribunal Constitucional alguns articles de la Llei
24/2015 perquè envaeixen competències estatals i ataquen el dret a la propietat.
La demagògia en matèria d’habitatge no soluciona res, sinó que perjudica a tots,
especialment els milions de ciutadans que paguen les seves hipoteques i lloguers amb
dificultat.
Recordem que impedir de forma rotunda els desnonaments implicaria la immediata pujada
dels preus dels lloguers i les hipoteques, perquè els propietaris no voldrien llogar ni vendre.
A Caracas, per exemple, les lleis bolivarianes de protecció de l’habitatge han provocat una
brutal caiguda de pisos disponibles per llogar i un augment espectacular del cost. El 99%
dels propietaris afirma que prefereix no llogar.
Evidentment, el problema dels desnonaments és greu i cal actuar amb contundència. De fet,
el Govern central no ha impugnat l’article 5.5., que insta les administracions públiques a
“garantir l’adequat reallotjament de les persones i unitats familiars en risc d’exclusió
residencial que estiguin en procés de ser desnonades”.
La Generalitat disposa d’eines diverses per acomplir aquest mandat i per ajudar les
persones vulnerables, com els ha recordat la pròpia PAH:
- La Generalitat té més de 1.000 pisos buits, que hauria de posar immediatament a
disposició social.
_____

- La Generalitat pot aprovar un fons extraordinari de rescat i ajuda econòmica a persones
que no poden pagar el seu habitatge.
- La Generalitat pot establir convenis amb les entitats financeres per aconseguir la cessió
dels pisos.
- La Generalitat pot iniciar la construcció immediata de pisos de protecció social.
- La Generalitat pot mobilitzar els pisos buits privats a través de la imposició de multes, tal
com permet la Llei 18/2007.
- Realitzar un cens d’habitatges que no estan acomplint la seva funció social, tal com
estipula la Llei 18/2007.
Cal que totes les administracions facin un esforç per augmentar el nombre de pisos de
protecció social per a persones amb dificultats i perquè ningú es vegi al carrer. Tant a
Catalunya com al conjunt d’Espanya es pot i s’ha de fer un esforç suplementari per atendre
les persones amb dificultats. Cal demanar i exigir també el compromís social de la banca,
especialment d’aquelles entitats que han estat rescatades. Cal fer-ho, però, des de les
pròpies competències.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de l'Assemblea de la
CUP autèntica, una vegada més veiem que per part del Govern espanyol i del Tribunal
Suprem estan trepitjant drets fonamentals de tots els ciutadans anant en contra de la Llei
24/2015, Llei que vol garantir el dret a un habitatge digne i protecció de la pobresa
energètica.
Amb aquesta presa de decisió per part dels que estan governant i legislant l’Estat espanyol,
tornen a afavorir als bancs i subministradores. Aquest posicionament en contra d’aquesta
Llei també vulnera l’article 47 de la Constitució Espanyola i la normativa internacional en
matèria de drets fonamentals.
La suspensió d’aquesta Llei suposarà l’exclusió social de milers de famílies que dia a dia
estan patint desnonaments, malgrat que per part de la PAH (Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca) porten anys fent una molt bona feina, aturant desnonaments i van ser ells els que
van impulsar la ILP per aconseguir fer aquesta Llei.
Pel nostre grup municipal (la CUP autèntica), sempre ens ha preocupat el tema de
l’habitatge social, per això és una de les nostres prioritats en el nostre programa electoral.
Per tant, veient que aquesta moció de suport a la Llei 24/2015 la porta a Ple una regidora
que forma part de l’equip de govern municipal, govern que té com un dels principals
objectius estratègics del seu pla d’actuació municipal l’impuls de l’habitatge social, esperem
que aquest tema sigui una realitat i no passi com passa molt sovint que les mocions queden
en un calaix i no vam més enllà del compromís adoptat en el Ple quan s’aproven.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “Abans que res agrair a la
regidora Ballester les modificacions en els acords amb la inclusió dels punts suggerits.
Dir-li al regidor Planas que “a la Generalitat la pobresa energètica només li importa de forma
propagandística” no s´ajusta a la realitat i que quan siguem independents i Catalunya tingui
l’autogovern, les arques i el calaixet estaran més plens i es podrà donar més cobertura i
abastar més àmpliament aquest aspecte.
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com
a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es
veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al
trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients
per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones
els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència
renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per
fer a les temperatures de l’hivern.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a adoptar
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va
associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya, va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel
Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es
_____

pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors
més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern.
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la
qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat
entre els mesos de novembre i març.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional (TC) l’abril de 2015, després
que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen
competències estatals en matèria de règim energètic.
Després de l’anul·lació del Decret Llei en matèria de pobresa energètica per part del TC, el
marc normatiu per la defensa de les persones més vulnerables i per afrontar els problemes
d’exclusió residencial i de pobresa energètica és la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Amb tot,
el Govern del PP va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015,
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant aquest nou atac, el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups
parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO,
representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana
de Municipis, on es va acordar “deixar sense efectes pràctics la sentència del Tribunal
Constitucional amb una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que queda suspès,
mantenint el compromís de tenir eines per donar resposta a les necessitats d’habitatge i fer
front a la pobresa energètica”.
Per tot el que s’ha exposat i amb els acords que s’han afegit, el sentit del vot del Grup
Municipal de Convergència serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que aquestes són de les mocions per
agrair i això fa a la Sra. Ballester, per haver-la portat a Ple. A continuació diu resumidament:
“El PP de Mariano Rajoy ha volgut tombar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, portant-la
al Tribunal Constitucional abans de finalitzar el mes d’abril. Com a últim favor a la banca i
subministradores, aquest Govern, en funcions, vol fer un cop d’estat als drets humans,
aquests drets que són fonamentals i ho fa sense cap tipus de remordiment ni empatia,
condemnat a centenars i milers de famílies a viure al carrer, a patir set, fred i foscor. És un
cop d’estat amb tota regla. Una declaració de guerra a tota la ciutadania. Aquesta Llei,
aprovada per unanimitat al Parlament, és la llei més garantista en matèria de dret a
l’habitatge i protecció de la pobresa energètica en tot l’Estat espanyol. Un país on s’han
executat més de 440.624 desnonaments des del 2008. Dels quals 68.274 han estat a
Catalunya. No és pot permetre. El PP vol tombar aquesta llei perquè dóna solucions reals a
l’emergència habitacional, posant limitacions als abusos de la màfia financera i l’oligopoli
energètic. Aquesta Llei, tot i que els representants del PP no ho vulguin reconèixer, dóna
resposta a la situació d’emergència habitacional que estàvem patint, garantint l’article 47 de
la Constitució espanyola i el compliment de la normativa internacional en matèria de drets
fonamentals. Tothom té dret a un habitatge digne. És inadmissible que el PP trepitgi els
drets fonamentals una vegada més sense cap mirament, mentre estem farts de veure, cada
setmana, casos de corrupció, de mentides, retallades en educació i en sanitat; reducció dels
drets laborals i atacs directes a la democràcia. Si es suspèn aquesta Llei, no només es
condemnaria a l’exclusió social a milers de famílies, sinó a tota la població que continua
patint estafa mal anomenada “crisi”. A nivell local, gràcies a aquesta Llei, s’hagués pogut
evitar el tall de subministrament energètic a 35 famílies. Recordo que hi ha 683.000
persones que, segons l’IDCAT, no poden mantenir casa seva amb la temperatura
adequada.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC
rebutja enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat en allò que fa referència a recórrer al TC
qualsevol resolució que el Govern i el Parlament de Catalunya porta endavant, d’entre les
resolucions la que vol pal·liar la pobresa energètica. Impulsar polítiques de suport a les
persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica no és un delicte.
_____

En els últims anys, el TC ha tombat una trentena de lleis i disposicions del Parlament de
Catalunya. Trenta vegades ens ha tancat la porta a la sobirania i trenta vegades ens ha tret
les eines que havíem creat per ajudar la nostra gent.
Aquestes lleis tenien la voluntat d'assegurar drets bàsics, com la igualtat entre homes i
dones, o la lluita contra la pobresa energètica; i de l'altra, eines per intentar millorar les
finances de la Generalitat, com l'impost als dipòsits bancaris o als pisos buits.
Li recordo Sr. Planas que amb els impostos que ha tombat el TC, la Generalitat ha deixat
d'ingressar més de 700 milions d'euros, que equivalen a tres plans de xoc.
Votarem a favor de la moció de continuar amb el desplegament d’aquesta Llei.”
El regidor Sr. Planas, per al·lusions, diu que cadascú, ja sigui autonòmic o estatal, té les
seves competències. Diu que no és cert que s’hagi impugnat aquesta Llei, que en la seva
intervenció ha intentat explicar-ho. Si se segueix amb el victimisme, el victimisme no és dels
partits polítics, sinó de les persones, justament les que estan patint aquestes
conseqüències, amb el tema de buscar qui té més culpa, no s’arreglen els problemes. En
primer lloc, cadascú hauria d’acceptar les seves competències i actuar en conseqüència,
perquè hi ha molts habitatges buits, tant a Barcelona com altres pobles, que no s’han ocupat
com a lloguer social. D’això no té competència l’Estat. Com ho justifiquen això? Això no ho
poden justificar, de cap manera. Actuem tots amb una mica de seny i llavors podrem
començar a parlar de qui té la culpa.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i grup Mixt; i un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Camps, del grup PP.

8. MOCIÓ DEL GRUP CIU PER DEDICAR-LI UN CARRER O UNA PLAÇA DE LA VILA
EN MEMÒRIA DE LA SRA. MURIEL CASALS.
El regidor Sr. Tarrés llegeix la següent moció:
“La Sra. Muriel Casals i Coutorier va morir el passat 14 de febrer a l’edat de 70 anys,
després d’haver patit un desgraciat accident a la ciutat de Barcelona. Després d’una intensa
i llarga trajectòria dedicada al món universitari, va esdevenir una veritable activista cultural,
ajudant des de diferents òrgans a la promoció de la llengua i la cultura catalanes.
En els darrers anys, la Muriel Casals ha esdevingut un dels referents indiscutibles del procés
sobiranista, erigint-se com a líder involuntària i envoltant el procés de la seva personalitat,
fins a definir-lo com a procés tranquil, pacífic i transversal.
Per la seva gran aportació al desenvolupament cultural i social de Catalunya, el grup
municipal de Convergència d’Arenys de Munt, li vol retre un petit homenatge a la Sra. Muriel
Casals, per tal que el seu nom i els seus valors perdurin en la memòria del poble i els seus
vilatans.
Atès que properament s’ha de reunir la Comissió del nomenclàtor per tal de normalitzar
l’escut heràldic d’Arenys de Munt, és un bon moment perquè s’inclogui a l’ordre del dia
estudiar la possibilitat de dedicar un carrer o plaça de la vila a la figura de la Muriel Casals.
Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents
acords:

_____

Primer.- Fer arribar a la Comissió del Nomenclàtor d’Arenys de Munt aquesta Moció per tal
que es tingui en compte com a proposta de nom adient “Muriel Casals” per als espais
pendents de denominació i s’inclogui a la seva llista de noms.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la família de la Sra. Muriel Casals, a l’Associació
OMNIUM Cultural i al Parlament de Catalunya.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Muriel Casals ha estat una
persona importantíssima en el procés cap a la independència d'aquest país. El seu saber
fer, la seva tenacitat, la seva tossuderia, la seva elegància i discreció, junt amb la fermesa i
la determinació amb què va actuar mentre era presidenta d'Òmnium Cultural i després com
a diputada al Parlament, són valors i model a seguir per molts de nosaltres.
Aquesta mort prematura ens va colpir, sobretot pels que vèiem en ella un referent cultural i
polític.
Estem d’acord en la proposta de la moció i aquest Govern ho traslladarà a la Comissió del
Nomenclàtor per tal que en faci la valoració pertinent.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies senyor alcalde.
Breument, només volem fer constar que estem molt d’acord en fer un reconeixement a la
tasca que va realitzar la Muriel Casals.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que entenen i valoren aquesta proposta,
però no la comparteixen, i per tant, hi votaran en contra.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular entenem la Moció però no la compartim; puc entendre que es vulgui fer un
reconeixement a Muriel Casal de persones que són partidaris del procés sobiranista. Però
no estic d'acord en què es tingui que posar el seu nom a un carrer o plaça, degut a què no
ha tingut una vinculació directa amb el poble. Entenem que aquesta petició seria lògica a la
nostra manera de veure si fos una persona de la nostre vila i molt vinculada al poble, i que
hagi aportat un tret diferencial i important amb benefici als vilatans. Per tot l'exposat, el
nostre vot serà en contra.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Amb la Muriel Casals vam
tenir una bona sintonia personal i ella es va vincular d'una forma decidida i ferma amb
algunes iniciatives que vam fer a Arenys de Munt al voltant del record de la Consulta
d'Independència del 13 de setembre del 2009.
Recordem amb enyorança les vegades que havia vingut a Arenys de Munt, de forma
totalment desinteressada i els moments que havíem pogut compartir amb ella amb
converses personals i properes en què vam poder compartir dubtes i esperances en el
procés que està vivint el nostre país.
Per tant, considerem que seria un bonic detall i bona forma d'agraïment del nostre poble cap
a ella, i la seva família, poder-li dedicar un carrer o un espai per recordar la seva memòria.
És per aquest motiu que votarem a favor de demanar a la Comissió del Nomenclàtor que
tingui en compte el seu nom en el llistat de futurs noms a utilitzar.
I aquí també m'agradaria fer un record personal, de quan vaig poder gaudir de la companyia
de la Muriel durant tot un sopar i quan ella va venir a Arenys de Munt per la realització del 5è
Aplec Independentista realitzat el 7 de setembre del 2014. Va ser una gran dona, propera,
humil, ferma en les seves creences i amb una afabilitat especial per convèncer a la gent. I
em sembla que la recordarem i la trobarem a faltar durant molts anys.”
El regidor Sr. Tarres vol agrair els suports i vol fer uns matisos: respecte a la intervenció de
la regidora Sra. Castillo, li diu que la Sra. Muriel també va militar al PSUC i no per això no li
volen donar aquest reconeixement, doncs comparteixen la ideologia; respecte a la
intervenció del regidor Sr. Planas, vincular la votació a pertànyer o no a Arenys de Munt, no
li sembla adequat.
_____

El regidor Sr. Planas diu que ja ha dit que li sembla bé el reconeixement, però que no té res
en contra vers la persona, simplement creu que hi ha persones a Arenys de Munt que han
fet també coses a destacar i com no han tingut la rellevància mediàtica, no es proposa
aquesta mena de reconeixements.
La regidora Sra. Castillo diu que potser no s’ha explicat bé o no se l’ha entès bé, però que
ella tampoc té res en contra d’aquesta senyora com a persona, però entén que es fa per la
seva trajectòria política i, políticament, estem molt distants.
El regidor Sr. Tarrés diu que si llegeix la moció diu per “promoció de la llengua i la cultura
catalana” i que aquest no és un motiu polític.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil
i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP i GRUP MIXT; i dos vots en
contra de la tinent d’alcalde Na Àngels Castillo Campos i del regidor En Ramon Planas i
Freixas, dels grups PSC i PP.

9. MOCIÓ DEL GRUP D’ERC AMB MOTIU
L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC).

DEL

4

DE

JUNY,

DIA

DE

La regidora Sra. Vila llegeix la següent moció:
“El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de juny
Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar en
valor el pes i la força de les associacions que actuen de l’àmbit de la Cultura del país.
Enguany, des de la matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat un
reconeixement explícit a tota la xarxa d’associacions culturals de la demarcació de
Barcelona, posant en valor la transcendència que han tingut i tenen per a tota la ciutadania,
així com també per a la construcció i creixement social i identitari dels pobles i ciutats del
país.
La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festival organitzat per la
Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va ser
president de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 1872. Aquell certamen de tres dies va
representar el moment de màxima esplendor per als cors catalans.
Aquest 2016 serà el segon any en què es faran als equipaments associatius de Catalunya,
unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del divendres 3 de juny fins el
diumenge 5. L’objectiu és acostar els ciutadans als ateneus, casals, casinos, orfeons,
esbarts, locals castellers, centres d'estudis, cases regionals, o a qualsevol tipus de seu
gestionada per associats, i fer-los partícips de les diverses activitats culturals que s’hi
desenvolupen.
El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una magnífica oportunitat
en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació de la tasca cívica de totes les
entitats que, arreu del territori, fan una immensa labor de cohesió social, de promoció i de
difusió de la Cultura.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament el següents acords:
Primer.- Reconèixer la trajectòria i a la gran tasca que fan les entitats cíviques i culturals,
que suposen un dels principals valors i símbols del nostre municipi i de Catalunya. Això ha
_____

permès a molts ciutadans participar en la millora de la nostra societat fen-la més
democràtica i més madura i implicar-se en la construcció social i nacional d’aquest país.
Segon.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt, com a màxima institució pública del municipi,
s’afegeix a la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural el proper 4 de juny de 2016, i
es compromet a impulsar-lo per tal que a partir d’ara sigui anualment la data de referència
per a visualitzar públicament el conjunt d’entitats i associacions, i de l’ampli ventall
d’activitats que ofereixen, així com promoure llur creixement i consolidació.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
a l’àrea de Presidència en matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona (Àrea
d’Educació, Cultura i Esports) i al conjunt d’entitats culturals del municipi.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Per la Candidatura
d’Unitat Popular, la cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de
societat integradora, solidària i dinàmica. Entenem que la cultura ha de ser per a la
ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna. La
cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones i col·lectivament
com a catalans i catalanes i com a vilatans i vilatanes. La cultura és, per tant, una eina
d’aprofundiment democràtic i de vertebració social.
Per això, sense cap mena de dubte, la revitalització cultural del nostre país creiem que s’ha
de fer a través de la implicació de tota la ciutadania i per això també creiem que l’ajuntament
no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida cultural, sinó que el
seu treballar ha de ser el d’assentar bases sòlides sobre les quals les tres potes: el teixit
associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin bastir conjuntament un
projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.
L’associacionisme cultural, amb exemples com els que s’han enumerat, dels que a casa
nostra tenim bons representants, esbarts, casals, centres d’estudis, centres gestionats per
associats,... ha de ser la manera de fer partícip a tot el municipi de la vida cultural i han de
ser el mecanisme de socialització del patrimoni comú. Per això creiem i apostem per
l’associacionisme cultural i especialment animem a treballar en dinàmiques de col·laboració
entre les entitats fomentant el treball en xarxa i la solidaritat entre associacions, potenciant
l’assemblearisme en democràcia directa i transparència com a formules de gestió cultural
pública.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “Des del Grup de
Convergència donem suport a la moció del grup d’Esquerra Republicana en relació a la
declaració del dia 4 de Juny com a dia de l’Associacionisme Cultural.
De tots és ben sabut que la identitat, les arrels, els valors i de retruc l’enriquiment cultural
dels nostres pobles i en definitiva del nostre país ve donada entre d’altres per les activitats
que les Associacions Culturals, setmana rere setmana, any rere any, organitzen
incansablement i de forma reiterada en tots els carrers, pobles, barris de la nostra geografia
catalana.
És gràcies a tot això que tenim una identitat pròpia molt definida que ens fa el país que som,
i, per tant, hem de donar el màxim suport i continuïtat des de les institucions al món de
l’Associacionisme, un valor en alça que manté l’essència de les nostres tradicions.
Essent com és Arenys de Munt un poble ric en Associacionisme i entitats, de ben segur que
el dia 4 de Juny podrem gaudir d’una gran jornada al nostre poble.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Agraeixo la presentació
d’aquesta moció ja que he gaudit preparant el relat que els llegiré.
La definició de la paraula cultura pot ser molt diversa.
Personalment m’agrada la que va fer en el seu moment el president Montilla:
“La cultura és una obligació del Govern i un dret dels ciutadans. El govern ha de fer de la
cultura una prioritat i ha de crear les condicions per fer cultura amb majúscules i no
considerar-la una qüestió menor que pertany a un àmbit restringit, petit, dissecat”.
Des d’aquesta definició hem de fer nostra l’obligació i el deure de demanar mitjans,
infraestructures, continguts, crear valors, organitzacions, etc.
_____

I per descomptat hem d’aprofitar inclús aquesta iniciativa de la Generalitat de dedicar un dia
a l’associacionisme cultural, cosa que altra banda, em fa pensar que necessitem elements
associats per fer cultura.
Quan preparava el meu relat per donar resposta a aquesta moció no he pogut estalviar-me
parlar una miqueta del gran filòsof alemany Friedrich Nietzsche, gran estudiós i
transformador del concepte cultura. La filosofia nietzschiana, que pot ser classificada
d’existencial, va introduir l’optimisme com a eix principal en els valors de la vida i en la
voluntat de viure. Va interpretar i criticar la cultura magistralment. Per això, va escriure i es
pot reconèixer en algunes de les seves obres com: Humano, demasiado humano, Así habló
Zaratustra, El ocaso de los ídolos, o La genealogia de la moral.
En aquestes obres parla dels conceptes que integren actituds morals (positives i negatives)
cap a la vida. Va meditar sobre les conseqüències del secularisme i d’aquí va néixer
l’expressió: “Dios ha muerto”.
I algú dels que estem aquí avui pot pensar: què té a veure aquest filòsof amb la nostra
cultura actual i amb l’associacionisme cultural?
La resposta és senzilla: Les idees també són cultura.
I gràcies a les idees expressades podem fer canviar actituds i models de convivència.
I la convivència cultural s’expressa també a la pràctica amb la vessant de l’associacionisme.
Algú s’ha parat a pensar en tot allò que fem a les nostres vides? I per què ho fem?
És perquè realment ho pensem? O és potser perquè ens deixem guiar, manipular i ens
instal·lem en la comoditat d’allò que ja està establert?
Pensar en la possibilitat de la transformació a través de les idees representa un esforç per
sobreviure.
I vull acabar amb l’optimisme que la cultura de l’associacionisme algun dia no hagi de ser
reivindicat ni necessiti un dia especial sinó que tinguem interioritzat que la cultura és un
dret.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que, sobre aquesta moció, pot estar
parcialment d’acord en el fons però no en la forma i per això votarà en contra.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Només comentar que
estem d’acord, i votarem a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i GRUP MIXT; i un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL
10. INFORMAR DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, i li demana que
sigui breu en la seva intervenció, per l’extensió del que queda de Ple, per l’hora que és i
perquè aquest punt és només informatiu i, més endavant, ja tornarà al Ple per aprovar-lo.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica que aquest tema econòmic és important
i vol comentar-ho aprofitant l’assistència de públic. Exposa que per saber el motiu de la
redacció d’aquest Pla Econòmic Financer (PEF) cal examinar els antecedents. A l’any 2012
el Ministerio, degut a la gran despesa de les administracions públiques, va fer la normativa
de control de la despesa, i van posar una taxa implícita de creixement. Aquest ajuntament va
fer unes restriccions en la despesa, perquè era el que tocava en aquell moment. Aquesta
restricció de pressupost ha condicionat els pressupostos futurs, malgrat que l’Ajuntament
hagi millorat la seva economia. S’han anat aprovant pressupostos d’acord amb criteris
_____

austers, s’han anat incorporant romanents d’exercicis anteriors, s’han hagut de fer les obres
de la riera, i altres. Per aquest motiu, al 2015 es va trencar la regla de la despesa. I ja que es
va trencar aquest principi, s’ha aprofitat per fer un pressupost no tan auster. Malgrat tot,
s’han fet uns números per ajustar-se a la normativa. Aquests s’han passat a l’oposició.
Explica diversos elements d’ajustament a fer durant el 2016. Pel 2017 s’ha fet una previsió
molt ajustada d’acord amb la normativa i només es poden gastar 1,2 milions d’euros amb
inversions reals. S’ha fet una estratègia de despesa d’imputar despeses d’inversió del 2016
al 2017 (riera). La llei diu que si una obra té subvenció de Diputació de Barcelona o
Generalitat de Catalunya, es pot incrementar la despesa. Així, la subvenció demanada al
2016 de meses de concertació s’ha previst la seva imputació al 2017 per l’obra de la riera. El
que sí es preveu al 2017 és demanar menys préstecs, i per tant, menys deute, fet que dóna
més marge de maniobra.
Respecte les modificacions de crèdit, avui se n’ha aprovat una i serà molt restrictiu, no seran
per incorporació de romanents, sinó de crèdits sobrants d’altres aplicacions.
Es vol fer un PEF pel 2017 que sigui realista i que es pugui portar a terme.
S’intentarà que aquest PEF pugui ser portat al proper ple de juny, havent donat informació i
participació a tots els grups municipals.
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚMERO 005/2016
ASSUMPTE: PLA ECONÒMIC FINANCER
Vist, el reglament establert en l’article 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vista
la proposta d’acord del Regidor d’Economia, de data 4 de maig de 2016, relatiu a la
presentació al Ple de l’Ajuntament d’un Pla Econòmic Financer per les anualitats 2016 i
2017, té a bé emetre el següent
ANTECEDENTS
PRIMER.- L’informe d’Intervenció de 31 de març de 2016, d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, de la Regla de la Despesa, i del límit de deute, amb
motiu de l’aprovació, por Decret d’Alcaldia de 8 d’abril de 2016, de la Liquidació del
Pressupost General de l’any 2015, conclou que dita liquidació no assoleix la capacitat de
finançament –produint-se una necessitat de finançament per import de 636.154 euros- i que
incompleix amb l’objectiu de regla de despesa, evidenciant una diferència entre el límit de la
regla de despesa i la despesa computable al tancament de l’exercici de 842.585 €, que
haurà d’aprovar-se pel Ple un Pla Econòmic-Financer (PEF) que permeti en els anys 2016 i
2017 el compliment de la regla de la despesa, amb el contingut i abast previstos en l’article
21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF), i que el PEF, en el seu cas, ha ser elevat al Ple en el termini màxim
d’un mes des de que es posi de manifest el desequilibri.
SEGON.- L’Alcaldia d’aquest Ajuntament, per providència d’Alcaldia de 31 de març de 2016,
va ordenar incoar expedient per l’aprovació d’un PEF que permeti en els anys 2016 i 2017 el
compliment de la regla de la despesa.
LEGISLACIÓ APLICABLE:
-

_____

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF)
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, per el que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals (REPEL)

-

Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

INFORMO:
PRIMER.- L’article 21.1 LOEPSF estableix: “1. En caso de incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la
Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año
en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el
contenido y alcance previstos en este artículo.”
El Pla Econòmic Financer que es proposa aprovar permet, formalment, el compliment dels
objectius de l’article 21.1 LO 2/2012 durant les anualitats 2016 i 2017, pel que es dóna
compliment al precepte transcrit.
Cal tenir en compte, però, que el compliment de l’objectiu de la regla de la despesa és molt
ajustat, ja que el marge de compliment és únicament de 35 euros pel 2016 i 12 euros pel
2017.
Es requereix, doncs, que la Corporació apliqui amb rigor les mesures previstes al Pla pel
que fa a l’import de les despeses de capítols 1 a 7 i asseguri l’import dels drets reconeguts
procedents de subvencions d’Administracions Públiques per tal de donar compliment a les
previsions contingudes al Pla.
SEGON.- El contingut del PEF es regula en els articles 21.2 LOEPSF, 116 bis LBRL, 20
REPEL i 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012.
Doncs bé, ha d’assenyalar-se que, en general i d’acord amb les característiques de
l’incompliment, el Pla Econòmic Financer inclou el contingut mínim detallat per els preceptes
indicats, si bé ha d’assenyalar-se que no conté les mesures previstes en l’article 116 bis
LBRL doncs no ens trobem davant d’acords de racionalització del sector públic local, d’acord
amb l’establert per el Manual de l’aplicació PEFEL2 sobre el model de Pla Econòmic
Financer desenvolupat en aplicació del art. 21 LOEPSF.
TERCER.- L’article 23.1 LOEPSF estableix: “Los planes económico-financieros y los planes
de reequilibrio serán presentados ante los órganos contemplados en los apartados
siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento (...).
Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses
desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la
constatación del incumplimiento (...).”
Per tant, i com que l’incompliment s’ha posat de manifest en data de 31 de març de 2016, el
Pla Econòmic Financer s’hauria d’haver presentat davant l’òrgan competent, com a molt
tard, el 30 d’abril de 2016 (termini que ja s’ha excedit), i haurà de ser aprovat pel Ple, com a
màxim, el 30 de juny de 2016, data màxima per la seva posada en funcionament.
QUART.- L’òrgan competent per la aprovació del Pla Econòmic Financer és el Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, d’acord amb l’article 23.4 LOEPSF, que estableix: “4. Los
planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar
aprobados por el Pleno de la Corporación. (...)”.
CINQUÈ.- El Pla Econòmic Financer, una vegada aprovat, haurà de comunicar-se, tal i com
consta a la proposta d’acord, a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma de Catalunya
que exerceixi la tutela financera del Govern de Catalunya, doncs l’article 21.3 REPEL
estableix: “3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, las entidades locales que no
estén incluidas en el ámbito del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, comunicarán (...) al órgano competente de la comunidad autónoma que
ejerza la tutela financiera, los planes económico-financieros que hayan aprobado.”.
Tanmateix, el PEF haurà de ser presentat, a efectes exclusivament informatius, en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, deixant a disposició del públic una còpia del PEF des
_____

de la seva aprovació pel Ple fins a la finalització de la vigència del mateix, d’acord amb l’art
26 REPEL. Finalment, l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 exigeix que en el termini de
cinc dies naturals des de l’aprovació del pla econòmic-financer la Corporació Local remeti al
Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques.
Por tot l’exposat, i amb les observacions senyalades, s’informa favorablement la proposta
d’acord d’aprovació d’un Pla Econòmic Financer per les anualitats 2016 i 2017.”

11. 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 73 a la 91, ambdues incloses, des de
l’11/04/16 al 8/05/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 5
Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/04/16 i el 8/05/16, en matèria de:
-

Espai Públic: 1
Seguretat: 4
Benestar Social: 6
Joventut (Escorxador): 1

PRECS I PREGUNTES
12. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ASSESSORAMENT I MILLORA DEL NOSTRE
COMERÇ.
No es llegeix la pregunta que va formular el regidor Sr. Planas i que va quedar pendent del
Ple anterior, doncs es passa directament a la seva resposta. La pregunta és la següent:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular, ateses diferents converses mantingudes
amb comerciants i emprenedors locals, volem saber quin és l’estat actual del comerç local,
del teixit empresarial ubicat a les nostres zones industrials, segons les seves dades; així,
com conèixer l’estat i evolució de les mesures preses per aquest consistori a fi de millorar la
tasca d’assessorament i recolzament al citat sector.
Fem aquesta pregunta perquè la percepció manifestada per diferents interlocutors del sector
no ha estat gaire positiva respecte a les expectatives que els mateixos tenien en aquest
àmbit, entenent que resulta necessari el fet de conjugar la valoració de l’equip de govern
amb aquest sector a fi d’obtenir el benefici que entenem és recercat.
Pregunta: Quina és la valoració i dades que té l’equip de govern respecte a l’estat del
comerç i teixit empresarial local? Quines mesures i quina valoració fan de les mesures
adoptades per a la millora d’aquest sector? En cas que la valoració sigui positiva, com es
que des dels interlocutors del sector la percepció i opinió al respecte és negativa? Han
mantingut amb els mateixos reunions o trobades per posar en comú la evolució d’aquestes
mesures?”
El regidor delegat d’Economia i Coordinació, Sr. Sánchez, diu que ell també parla amb molta
gent i que hi ha gent que es queixa i diu que l’Ajuntament té la culpa, i també parlen amb
empreses innovadores i amb altres empreses que s’instal·len al polígon industrial i que
tenen molta iniciativa. Sembla que el sector comercial està millorant i sembla que està
creant ocupació. Des de quan va entrar com a Regidor d’aquesta àrea, van començar amb
un Pla de dinamització del comerç (exposa breument els punts més rellevants de les
_____

casuístiques que es donen a nivell comercial en el municipi). I en base a això, s’han fet
polítiques des de l’any 2014, algunes amb més encert que d’altres, però cal tenir en compte
que no tot ho ha de solucionar l’Ajuntament. Es van començar a prendre decisions, per
exemple en tornar a posar valor al producte fresc (endreça del mercat municipal i taxes més
toves per poder accedir); s’ha donat suport als emprenedors i als botiguers a través de
l’ABIC. Durant el 2016, en el mercat es voldrà consolidar la situació dels paradistes i, més
que liderar, hi donarà suport. També es donarà suport als botiguers per formar-los per tal de
professionalitzar el sector comercial. Sobre el tema de la senyalització, s’han començat a fer
senyalització d’aparcaments, i fer més rotació d’aquests. A nivell de producte fresc, producte
local, de proximitat i de territoris al 2016 engeguen la marca junt amb Arenys de Mar i s’ha
rebut subvenció de DIBA. Respecte el tema de fires, creu que cal canviar les que actualment
s’estan portant a terme i el 2016 és un any de canvis, i cal continuar donar suport a les
iniciatives privades o de l’ABIC. A nivell de promoció de locals buits, hi ha un projecte i
també s’ha rebut una subvenció de DIBA. També s’ha treballat per poder donar suport a les
botigues per tal del seu accés a les xarxes socials.
Respecte el turisme, s’ha iniciat una política de fer el servei de picar la porta per tal de
promocionar Arenys de Munt, a més de posar una parada de turisme en totes les fires.
Sobre el teixit industrial, es van iniciar canals de prospecció d’empreses i s’ha aglutinat un
conjunt d’empreses per poder reclamar a Telefónica que implanti la fibra òptica al polígon
industrial.
També volen crear una associació d’empresaris del poble per tal de poder defensar els seus
interessos.

13. PREC DEL GRUP CIU SOBRE LA PLAÇA DE CATALUNYA.
No es llegeix el prec que va formular el grup CIU, i que va quedar pendent del Ple anterior,
doncs es passa directament a la seva resposta. El prec és el següent:
“Amb aquest prec, els volem fer constar que cada cop que plou, la zona de les escales de
la Plaça Catalunya, sempre queda plena de bassals, i aquests perduren fins a dos o tres
dies després, si més no en forma de fang.
Atès que és un lloc molt transitat com a pas per accedir a l’escola, creiem que caldria mirar
de fer-hi alguna intervenció per tal d’evitar aquests bassals, a part de la seva perillositat per
estar al costat mateix d’unes escales amb el perill que això suposa, doncs és molt fàcil
patinar i tenir-hi una caiguda.
Aprofitant també aquest prec, els recordem que el pas de vianants d’aquesta zona, també
necessita d’un repintat, doncs ja s’hi ha produït alguna caiguda per culpa de la pendent i
que la pintura no és antilliscant, tal i com vàrem parlar amb el regidor d’espai públic.
Així doncs queda fet el prec i agrairíem la seva intervenció.”
El regidor delegat d’Espai Públic Sr. Castillo, atès que encara no havia intervingut, també
aprofita per felicitar els dos companys que fan anys. Aquest prec feia referència a uns
bassals que es formen a la plaça Catalunya, junt al pas de vianants que hi ha al peu de les
escales que es bastant lliscant. Aquest tema ja està a la llista de tasques de la Brigada, com
ja va comentar. S’ha intentat fer aquests dies però ha coincidit amb la pluja. S’hi posarà
grava, i estan mirant com fer-ho perquè no torni a sortir aquesta sorra i no es tornin a crear
aquests bassals. De moment ompliran amb sorra aquests forats que es creen i buscaran
quina opció poden fer. Pel que fa al tema del pas de vianants, la solució és senzilla, pintar el
pas de vianants amb pintura antilliscant, i quan es facin les actuacions que està previst fer
en els passos de vianants, ja es farà d’aquesta manera.

14. PREC DEL GRUP PP REFERENT A LA CONTRACTACIÓ D’EMPRESES AMB
FINALITATS SOCIALS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:

_____

“El Grup Municipal del Partit Popular d’Arenys de Munt té sensibilitat pel fet de compaginar
l’emprenedoria a través d’empreses que tinguin una finalitat social, a fi de donar possibilitats
a col·lectius amb discapacitat i risc d’exclusió social i llur inserció social.
Per aquest motiu, durant el mes de març del corrent va iniciar una roda de contactes amb la
Fundació MAP, que es va concretar al present mes d’abril en una reunió amb la mateixa a fi
de poder tenir informació relativa al seu projecte de centre especial de treball i com podríem
col·laborar des d’aquest consistori amb la mateixa, cobrint serveis municipals, a través d’una
empresa amb finalitats socials com l’esmentada.
La fundació MAP és una entitat sense ànim de lucre situada a Ripoll, que treballa per oferir
els suports necessaris per a què les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social del
Ripollès puguin millorar la seva qualitat de vida.
En el seu centre de treball CETMAP, s’ofereixen una sèrie d’activitats productives i serveis
que harmonitza els valors socials, econòmics i comercials, amb la generació de riquesa i
creació de llocs de treball.
Entre llurs activitats i centres en destaquem:
- CAT CAN GUETES: restaurant de cuina de mercat i lloguer de bicicletes aprofitant la
proximitat al km 0 de les anomenades Vies Verdes.
- Servei de bugaderia industrial.
- Botiga/ Taller de restauració d’objectes i mobles de segona mà.
- Serveis de cablejat elèctric, muntatges industrials, packaging i embossats.
- Servei de neteja industrial.
- Servei de jardineria i manteniment i neteja forestal.
- Servei de destrucció de paper confidencial.
- Servei PACKTON: servei d’impressió i material d’oficina.
En conseqüència, atenent al catàleg esmentat, entenem que a fi de garantir el compromís
social d’aquest ajuntament en aquells àmbits de la seva competència i el dia a dia del seu
funcionament com a organisme públic de caire local, i responent a la sensibilitat que sempre
ha sostingut aquest grup municipal, per l’objecte social de les empreses / fundacions
col·laboradores, és pel que proposem a l’equip de Govern que la citada Fundació MAP a
través del seu centre de treball pugui cobrir els següents serveis:
- Servei de destrucció de paper confidencial.
- Servei PACKTON: servei d’impressió i material d’oficina.
Redirigint aquest servei a través de empreses que únicament persegueixin un lucre privat i
no tinguin cap objecte social com l’esmentat, motiu pel qual el regidor que subscriu, dóna la
seva disponibilitat al present Govern Municipal, a fi de mantenir una reunió on exposar de
forma més ampliada allò esmentat, així com donar les dades de contacte de la Fundació
MAP a fi de mantenir, en un segon moment, amb la mateixa, tant el govern com els
representants dels grups municipals de l’oposició, una reunió conjunta amb els
representants d’aquesta a fi de què puguin oferir i pressupostar llurs serveis, tot esperant
que s’arribi amb èxit a un acord entre les parts, donada la finalitat de l’empresa social
esmentada.”
La regidora de Benestar Social, Sra. Castillo, diu textualment: “Aquest govern ja treballa o
contracta empreses amb finalitat social, aquesta és una premissa d’aquest govern
d’esquerres, en aquests moments ho fem amb l’empresa CEO.
I estem disposats a continuar en aquesta línia.
De fet, vull dir-li dues coses:
1a Que habitualment, quan licitem un servei, es dóna més puntuació a les empreses que
compleixen aquest requisit si es presenten. Que es poden presentar totes les empreses que
considerin.
2a Jo mateixa vaig fer un protocol en el qual l’Ajuntament ha de tenir un compromís
d’acceptar que s’incorporin als procediments contractuals objectius de política social, de tal
manera que no solament contemplin el benefici sinó que contribueixin al progrés social.
Aquest protocol, si tots vostès ho desitgen, el podem compartir i fins i tot donar-li un valor
real portant-lo a Ple.
I, a més, informar-lo que des de Serveis Socials treballem amb empreses anomenades del
Tercer Sector perquè són les que beneficien als col·lectius més vulnerables.
I n’hi ha moltes empreses d’aquests tipus.
_____

No tenim ni hem tingut mai cap inconvenient en acceptar aquesta empresa quan s’ha hagut
de licitar i tampoc tenim problemes a rebre més informació.
Quan vulgui concertem una reunió i en parlem.”

15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE PUBLICACIÓ D’AJUTS AL WEB MUNICIPAL I
ALTRES PLATAFORMES DE DIFUSIÓ.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que d’acord amb el deure
d’informació que té aquest consistori respecte als vilatans que representa, essent necessari
que aquests coneguin de totes les ajudes i beneficis dels que en puguin tenir dret, ja tinguin
el seu origen autonòmic o estatal, sostenim necessari que aquest Govern municipal prengui
el compromís, sense dilacions, de proporcionar als nostres vilatans aquella informació, a
través de la pagina web de l’Ajuntament, i altres plataformes comunicatives que pugui
emprar, com per exemple, l’Amunt Arenys, relativa als ajuts tals com el MIFO (ajuts al
lloguer de la Generalitat de Catalunya), Xec familiar (d’origen estatal).
Pregunta: Volen implementar a la web un apartat exclusivament a ajudes?
Per què, ajudes com les que indico a la pregunta, no són objecte de difusió de manera
genèrica a la web i altres mitjans municipals?”
La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, diu textualment: “No està previst
implementar un secció exclusiva d’ajuts, perquè plantejar-ho així planteja evidents
problemes d’extensió i de criteri. M’explico: quants ajuts publiquem, de quines
organitzacions, nomé les públiques o totes? Nacionals o internacionals? Sobre quins temes,
només d’habitatge o d’altres tipus?
Per altra banda, en tot cas la responsabilitat de què es donin a conèixer aquests ajuts i de
com s’exposa, actualitza i es manté aquesta informació és de l’entitat que l’emet.
Estem molt d’acord en què és important pels vilatans i vilatanes que estiguin informats de
tots aquells ajuts que pugin afectar-los i és per això que tota la informació de la que som
directament responsables i els ajuts en els que directament o de manera indirecta aquesta
juntament hi participa, estan exposades al web i, perquè no es quedi només aquí,
l’ajuntament té oficines i personal tècnic qualificat perquè qualsevol veí i veïna demani
assessorament i formació específica i particular pel seu cas: ja sigui a promoció econòmica,
ocupació, serveis socials, Oficina d’Atenció al Vilatà, etc.
Per exemple, posant la paraula “ajuts” al quadre de recerca al web surten 121 arxius
relacionats amb ajuts en matèria de gent gran, habitatge, família, altres capacitats, infància i
adolescència, esports,... i també s’informa dels que rep el propi ajuntament.
Per altra banda, existeixen organismes supramunicipals quina funció específica, entre
d’altres, són aquestes: aglutinar ajuts i informació que sobrepassi l’àmbit municipal.
En conclusió: informació sobre ajuts i recursos? Sí, i tant! Ho fem, ho seguirem fent i
intentarem millorar-la, directament per a tots aquells en què l’ajuntament participa de
qualsevol manera; i de manera particular a especificar per cada ciutadà mitjançant el serveis
d’atenció i assessorament que tenim en diferents matèries: social, econòmica, civil...
No obstant això, sí que prenem nota per a fer una recerca de si existeixen directoris
generals que tinguin suficient garantia i credibilitat dels que puguem fer-nos ressò.”

16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’ESTAT EN QUÈ ES TROBEN LES
RECEPCIONS DE LES URBANITZACIONS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem conèixer l’estat en què es troben
les reunions amb els representants de les diferents urbanitzacions del nostre poble amb
l’objectiu de poder recepcionar-les i, així, poder-les dotar dels serveis als que tenen dret,
donada la manca de transparència i informació proporcionada des d’aquest govern referent
a aquest assumpte.
_____

Pregunta: En quin estat es troben les reunions sobre la recepció de les urbanitzacions
esmentades? Ens facilitaran tota la documentació referent als problemes actuals que encara
es troben pendents de resoldre?”
El Sr. Alcalde diu que a Arenys de Munt hi ha 7 urbanitzacions i que si segueix les
publicacions del web, veurà com aquesta setmana ja s’ha aprovat inicialment el projecte de
reparcel·lació de l’Aiguaviva, i aquest és un tràmit necessari per arribar a la recepció. A Can
Sagrera estan els projectes aprovats però no s’han iniciat els treballs d’execució de la
urbanització. A l’Ajup, quan hi ha Assemblees i els conviden, hi van. Amb la Creueta s’han
reunit fa poc, i s’està treballant amb el tema de la recepció de l’enllumenat. Sobre la UA27,
Santa Rosa dels Pins i Tres Turons no estan recepcionades. I a Collsacreu s’han aprovat els
projectes però tampoc s’han executat.
S’està treballant amb diverses urbanitzacions per anar fixant un full de ruta per tal d’anar fent
recepcions parcials, però no és un tema fàcil, doncs les Juntes de les Urbanitzacions van
canviant i també els seus interlocutors. Exposa que pot disposar de la informació que
necessiti a l’Ajuntament.

17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES DEFICIÈNCIES DE LA URBANITZACIÓ
DE CAN JALPÍ.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular volem saber si ja s'han atès
les demanades dels veïns de la Urbanització de Can Jalpi referents a unes deficiències de
manteniment, accessibilitat i neteja de la que n’és responsable aquest Ajuntament i de les
que els citats veïns ja n’han fet ressò al propi Ple en diferents ocasions.
Creiem oportú recordar aquesta situació en la que es troben aquests veïns donat que si bé a
aquests se’ls indica que no hi ha suficients recursos econòmics per atendre a les seves
necessitats, per altra banda sí que es generen aquests recursos per altres activitats
culturals, com seria ara recentment, portar a la nostra vila el Festival de Santa Florentina.
Essent aquesta una actuació d’aquest govern plenament incoherent i irresponsable, en el
cas que encara no es trobin ateses les mancances reconegudes.
Pregunta: En quin termini pensen actuar per reparar les deficiències de manteniment,
accessibilitat i neteja de la Urbanització de Can Jalpí? Si s'han fet algunes actuacions,
quines han estat?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Des de fa un mes llarg, que
s’està en contacte amb la Junta de propietaris de la urbanització de Can Jalpí a fi de
començar a donar solucions als problemes detectats en diferents punts de la via pública
d’aquesta urbanització, així com voreres, arbrat, contenidors i neteja.
Tenim ja un primer acord d’actuació per aquest 2016, que tot just va ser ratificat la setmana
passada per la mateixa Junta, i que ara, des de Serveis Tècnics estem valorant com portarlo a terme, i perfilant l’actuació per poder fer un retorn a aquesta resposta. I li avanço, i així
va estar informada la Junta, i va estar-hi d’acord, que les possibles actuacions per aquest
any 2016, serien executades per part del personal de la Brigada de serveis d’aquest
ajuntament, ja que no tenim pressupost destinat per això per aquest any, i un compromís per
part d’aquest Govern, d’intentar destinar una part del pressupost 2017 en manteniment de
via publica a aquesta zona del poble.”

18. PREC DEL GRUP MIXT PERQUÈ S’INFORMI ALS GRUPS MUNICIPALS DE LES
INICIATIVES DEL GOVERN ABANS QUE A LA PREMSA, A DIFERÈNCIA DE COM
S’HA FET AMB EL PLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS.
El regidor Sr. Jiménez 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 següent prec perquè s'informi als grups municipals de les iniciatives del Govern abans que
a la premsa, a diferència de com s'ha fet amb el pla d'equipaments culturals.
Els grups municipals som els legítims representants dels vilatans, ja que ens han lliurat la
seva confiança en unes eleccions democràtiques i no només ens representem a nosaltres
mateixos i a totes les persones de la nostra formació política, sinó que representem a tot el
col·lectiu de persones que ens han votat per portar a terme les seves voluntats polítiques,
reflectides en uns programes electorals.
D'aquests grups municipals, alguns s'ajunten per aconseguir majories i poder governar.
Malgrat això, la resta de grups continuen representant a molts vilatans i han de ser
respectats.
La informació, la participació, la transparència són pilars de la democràcia, però aquests han
de començar pels legítims representants dels ciutadans que els han escollit en unes
eleccions. I, a més, aquests valors també s'han de fomentar a tots els vilatans, malgrat que
només es representin a ells mateixos. Tothom té dret a ser informat i, especialment, a
participar en les decisions importants que afecten a tot el municipi, en funció de la seva
voluntat de participació.
Malgrat això, darrerament ens estem trobant que des de l'equip de govern de l'Ajuntament
d'Arenys de Munt s'està excloent als grups municipals de l'oposició de la informació i
participació necessàries per poder fer avançar projectes importants per tot el poble. Tot i que
a la premsa sí que se la informa. Aquesta forma d'actuar restringeix la capacitat d'incidir, en
aquests projectes, als grups municipals.
Un exemple el tenim amb el Pla d'Equipaments Culturals.
Es va donar una mica d'informació a Ràdio Arenys de Munt el 26 de febrer. El 30 de març és
va donar una mica més d'informació a Ràdio Arenys de Munt. El 10 d'abril va aparèixer una
informació a 'El Punt-Avui'. I, finalment, es va donar informació al Consell Municipal de
Cultura del 28 d'abril, el mateix dia que hi havia un altre Consell Municipal a la mateixa hora.
Malgrat això, els grups municipals no se'ns ha convocat per donar-nos cap informació, ni per
sol·licitar-nos la nostra opinió ni participació sobre un tema tant important i transcendental
pel futur d'Arenys de Munt com són els seus equipaments culturals, amb unes inversions
enormes i que s'allargaran amb el temps. Unes decisions en les quals hauríem de tenir un
acord polític el més ampli possible per poder construir el millor poble per a tots els vilatans,
no només per als grups que estan governant.
Finalment hem aconseguit una copia del Pla d'Equipaments Culturals per Arenys de Munt
des de la Diputació, que sí que ho té publicat a la seva pàgina web.
També hem de dir, que aquesta setmana, aquest dimarts, la regidora Tònia Vila s’ha posat
en contacte amb nosaltres per intentar fer una trobada i parlar sobre el Pla d’Equipaments
Culturals.
És per aquest motiu que els hi volem demanar:
•
Que s'informi de les iniciatives del Govern a tots els grups municipals abans
que aparegui la informació a la premsa.
•
I també preguem que es demani l'opinió i la participació dels grups municipals
de l'oposició en les iniciatives que tingui previstes dur a terme l'equip de govern.”
La regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, diu textualment: “No amaguem cap tipus
d’informació com vostè vol fer creure. L’equip de govern trasllada i comparteix molts temes
municipals als grups de l’oposició. Els regidors a l’oposició formen part de diverses
comissions de treball i se’ls informa dels aspectes més rellevants de cada regidoria.
El document definitiu del Pla d’equipaments culturals de la Diputació que esmenten en el
prec, va arribar a l’ajuntament per missatgeria el dimecres 27 d’abril al migdia, el mateix dia
del Consell Municipal de Cultura. Vostès van estar convocats en aquest Consell de Cultura i
aquesta mateixa setmana cada grup municipal amb representació a l’ajuntament ha rebut un
exemplar d’aquest document.
Aquest pla és només un punt de partida; fa una diagnosi de tots els equipaments culturals i
acaba amb unes propostes. Aquestes propostes poden ser compartides o no. El que està
clar és que tenim uns equipament deficients, obsolets i alguns d’ells ruïnosos i aquest
Govern té la ferma voluntat d’esmenar-ho en la mesura que sigui possible.

_____

Properament tindrem una reunió tots els grups polítics per a parlar-ne i els donarem tota
mena de detalls.”

19. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE EL MOTIU PEL QUAL EL SR. RABASSEDA
NO INFORMA AL PLE DELS PREUS I MILLORES OFERTATS PER LES
EMPRESES LICITADORES PER REALITZAR L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ DEL
CAMÍ DE LOURDES.
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 següent pregunta sobre el motiu pel qual el Sr. Rabasseda no informa al Ple dels preus i
millores ofertats per les empreses licitadores per realitzar l'obra de pavimentació del camí de
Lourdes.
En el Ple del passat 14 d'abril vam realitzar una pregunta sobre els motius pels quals no es
van convocar als grups de l'oposició a l'obertura de pliques del procediment negociat sense
publicitat per l'obra del camí de Lourdes i perquè s'informés dels detalls de les empreses
que es van presentar a la licitació.
En aquesta pregunta vam demanar que s'informés de les empreses que es van presentar a
licitació, ja que no es va convocar ni convidar als grups municipals de l'oposició, quins van
ser els imports ofertats i quines millores ofertaven aquestes empreses.
Estem parlant d'una obra amb un preu de licitació de 108.947,84 euros i que es va adjudicar
per 93.775 euros.
En la seva resposta el Sr. Rabasseda va dir que s'havien presentat a la licitació les
empreses FIRTEC, RUSCALLEDA i CALAF CONSTRUCTORA, però no va donar la
informació que sol·licitàvem en la nostra pregunta respecte als preus i les millores ofertades,
negant al Ple, o sigui a tot el poble, aquesta informació.
Informació que no ens consta que s'hagi donat de forma pública a tot el poble, excepte que
s'hagi buscat en un lloc ocult darrere un munt d'enllaços de pàgina web, als qual pocs veïns
hauran pogut arribar a trobar.
És per aquest motiu que volem preguntar:
 Per què no s'ha informat al Ple aquestes dades, tot i demanar-les en una pregunta
registrada amb els temps establerts i acordats per a ser resposta en el Ple?
I també demanem que es lliuri al Ple la informació que vam sol·licitar en el darrer Ple i que
no es va donar, que és:
• Quins van ser els imports ofertats per les empreses que es van presentar a la licitació
d'aquesta obra del Camí de Lourdes?
• Quines millores ofertaven totes aquestes empreses?”
El Sr. Alcalde diu que el lloc ocult és entrant a l’Ajuntament a mà dreta, en el tauler; també
en el web de l’Ajuntament hi ha tota la informació, com correspon. El procediment de
contractació es va fer d’acord amb l’art. 320 TRLCSP. La informació, com van comentar,
està a disposició del grup Mixt i de tothom que ho vulgui, atès que estem parlant de diners
públics. No és que no li vulgui donar la informació, sinó que era voluntat de resumir, però
que si es volen tenir els números, no hi ha cap inconvenient, i que les dinàmiques del grup
Mixt porten a què aquests plens siguin llargs, i que malgrat que la informació està al web, al
tauler d’edictes de l’ajuntament, donarà la següent informació, resumidament:
Decret 22/16, de 2 de febrer de 2016. Es van demanar ofertes a: RUSCALLEDA, SA, CALAF
CONSTRUCTORA, SA, OSCAR I SERGI OBRES I CONSTRUCCIONS, SL, EXCAVACIONS
GERMANS CASAS, SL, ASFALTOS AUGUSTA, SL, FIRTEC SAU, MASSACHS, OBRES I
PAISATGE.
I es van presentar a la licitació: RUSCALLEDA, SA, CALAF CONSTRUCTORA, SA,
ASFALTOS AUGUSTA, SL, FIRTEC SAU, MASSACHS, OBRES I PAISATGE.
Es van excloure de la licitació, per no haver presentat la documentació essencial i mínima
imprescindible del sobre 1 per participar en la licitació, a les següents empreses:
ASFALTOS AUGUSTA, SL, MASSACHS, OBRES I PAISATGE.
_____

Quins van ser els seus imports ofertats?
Decret 28/16, de 8 de febrer de 2016.
- RUSCALLEDA, SA: oferta presentada per import de 77.500,00€, IVA exclòs, essent
l’IVA corresponent de 16.275,00€ (21%), i l’import total de 93.775,00€
- CALAF CONSTRUCTORA,SA: oferta presentada per import de 84.898,00€, IVA
exclòs, essent l’IVA corresponent de 17.828,58€ (21%), i l’import total de 102.726,58€;
- FIRTEC SAU: oferta presentada per import de 77.500,00€, IVA exclòs, essent l’IVA
corresponent de 16.275,00€ (21%), i l’import total de 93.775,00€;
Quines millores ofertaven totes aquestes empreses?
Decret 28/16, de 8 de febrer de 2016.
- RUSCALLEDA, SA: ofertant les següents millores: execució del contracte en 10
setmanes; ampliació del període de garantia en 36 mesos; la il·luminació contemplada
en el projecte.
- CALAF CONSTRUCTORA,SA: ofertant les següents millores: execució del contracte
en 7 setmanes; ampliació del període de garantia en 36 mesos; subministrament i
col·locació de dos fanals solars equipats amb sistema d’il·luminació LED d’alt
rendiment de 10W, amb placa solar de 70W i bateria qualitat AGM/GEL de 110Ah que
permet una autonomia de 3,4 dies.
- FIRTEC SAU: ofertant les següents millores: execució del contracte en 3 setmanes;
ampliació del període de garantia en 48 mesos; subministrament i col·locació de dos
fanals solars equipats amb sistema d’il·luminació LED d’alt rendiment de 10W, amb
placa solar de 70W i bateria qualitat AGM/GEL de 110Ah que permet una autonomia
de 3,4 dies.

20. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE ELS MOTIUS PELS QUALS NO ES VAN
CONVOCAR ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ A LA REUNIÓ DE LA
COMISSIÓ DIRECTORA DEL PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT
LOCAL I OCUPACIÓ D’ARENYS DE MUNT I SANT ISCLE.
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 següent pregunta sobre els motius pels quals no es van convocar als grups municipals de
l'oposició a la reunió de la comissió directora del Pla Estratègic de Desenvolupament Local i
Ocupació d’Arenys de Munt i Sant Iscle.
El passat 1 d'abril es va realitzar, a la Sala Municipal, la primera reunió de la Comissió
Directora del Pla Estratègic de Desenvolupament Local i Ocupació d'Arenys de Munt i Sant
Iscle, tal com ha sortit publicat a la pàgina web de l'Ajuntament en data 11 d'abril del 2016.
En aquesta reunió es va convocar a alguns veïns, entitats, empresaris i comerciants dels
dos municipis, malgrat això no es va convocar als grups municipals de l'oposició, com a
mínim els d'Arenys de Munt.
El fet que no hi haguessin representant dels grups municipals va sobtar a alguns dels
assistents, que ens ho van comentar.
En aquesta reunió es van presentar els resultats d'una enquesta realitzada entre 219
empreses, veïns i entitats i es va posar en marxa la Comissió Directora d'aquest Pla
Director, que està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
Atès l'interès general que té aquest Pla Estratègic, tant per Arenys de Munt com per a Sant
Iscle, i que ha estat pagat amb diners públics, de la qual no ens consta que es realitzés cap
convocatòria pública oberta a tothom, volem preguntar:
 Com és que no s'ha convocat, o convidat a participar, als grups de l'oposició de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt en aquesta primera reunió de la Comissió Directora?
 Es convidarà als grups de l'oposició a les properes reunions?”
El regidor delegat d’Economia i
una comissió tècnica i que, per
de Munt ni de Sant Iscle; en
comissió, es va considerar que
_____

Coordinació, Sr. Sánchez, diu que la Comissió Directora és
tant, no hi són convidats ni els grups de l’oposició d’Arenys
la primera trobada, que va ser la presentació d’aquesta
hi fos present el regidor implicat, així com els alcaldes dels

dos municipis i el que interessava era que els veïns, empreses que hi eren, diguessin la
seva. Es van presentar unes primeres conclusions per treballar. Hi ha hagut una segona
trobada de dos grups de treball, que no va ser convidat ningú d’Arenys de Munt ni de St.
Iscle, només ell com a regidor, com a impulsor. Explica que ara en faran una altra, el 17
d’abril, que serà oberta a tothom. No serà una convocatòria que es faci estricament als
partits, sinó a tota la ciutadania, perquè serà la part final d’aquesta Comissió del pla
estratègic, la gent dirà el que consideri. Recollint tot el que s’ha dit i es dirà en aquestes tres
trobades, s’arribarà a les conclusions, que serà el Pla estratègic que es redactarà. Quan es
tingui tot aquest Pla estratègic, es convidarà a tothom, i en seran coneixedors.

21. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE COM ÉS QUE ENCARA NO S’HAN
NETEJAT ELS PLÀSTICS QUE VA ARROSSEGAR LA RIERADA DEL 14 D’AGOST
DEL 2015 A L’ALÇADA DE CAN CORNEI I QUE HO VAM PREGUNTAR FA 7
MESOS EN AQUEST PLE.
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 següent pregunta sobre com és que encara no s'han netejat els plàstics que va arrossegar
la rierada del 14 d'agost del 2015 a l'alçada de Can Cornei i que ho vam preguntar fa 7
mesos en aquest Ple.
El nostre grup municipal, sempre hem considerat, que la millor manera de què les queixes
sobre temes del poble que ens fan arribar els veïns, sigui exposar-les i explicar-les en els
plens, perquè és la manera més directa i pública de fer-ho i és com alguns veïns ens
demanen que es faci.
Ens trobem en moltes ocasions que, per part de l’equip de govern i més concretament els
regidors o regidores als que li fem les preguntes, ens diuen que ho tindran en compte, però
la realitat és que va passant el temps i molts dels problemes que s'han presentat al Ple no
s’acaben de resoldre i els veïns ens ho tornen a reclamar.
En el Ple del 8 d’octubre del 2015, fa 7 mesos, vam fer una pregunta referent a per què no
s’havien netejat els plàstics que va arrossegar la rierada del 14 d’agost del 2015 a l’alçada
del rial de Can Cornei i que molts plàstics estaven barrejats amb la sorra a tots dos costats
de la Riera.
El regidor Sr. Castillo, va dir en aquell Ple que: 'l’endemà de la rierada ja es van retirar molts
de plàstics, però que encara en queden molts. Que cada vegada que plou, en surten més:
tots aquells que van quedar soterrats i es van retirant de mica en mica. Els dilluns, al fer la
zona del Sobirans, es fa un repàs. S’ha anat a parlar amb tots els pagesos de l’entorn per
intentar que això no torni a passar.'
Encara a hores d'ara molts d'aquests plàstics que resten a la Riera donant una imatge
lamentable i bruta.
És per aquest motiu que els hi preguntem:
• Per què encara no s’ha netejat de plàstics aquest tram de la Riera?
• I si tenen previst fer-ho algun dia dintre d’aquest mandat.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Com vostè bé diu en
l’exposició de la seva pregunta del que vaig dir jo mateix 'l’endemà de la rierada ja es van
retirar molts de plàstics, però que encara en queden molts. Que cada vegada que plou, en
surten més: tots aquells que van quedar soterrats i es van retirant de mica en mica” i així
continuem, i no nomes continuem així, sinó que, a més, també tenim que lluitar contra els
nous arrossegaments de plàstics, no tant importants com aquell cas, però que fan que costi
molt fer net aquell espai; no obstant això, puc avançar-li que esperem fer aviat un pentinat
de la terra amb màquina, a fi d’intentar treure els més soterrats.”

22. PREC DEL GRUP CIU PERQUÈ S’ACTIVI LA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.
_____

El regidor Sr. Tarrés formula el següent prec:
“Atès que hi ha un mandat clar dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt, expressat en les
ultimes eleccions municipals, d’avançar cap a una democràcia més participativa. Atès que
aquest mandat s’ha de traduir en nous espais de participació formals i públics que tinguin
una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern i en una nova cultura
democràtica per recuperar la confiança del ciutadà en la política i en les institucions.
Atès que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament d’Arenys de Munt no s’ha
modificat des de l’any 2000 i que internet i la telefonia mòbil ofereixen nous canals per
acostar la ciutadania a l’Administració.
Atès que el nou marc jurídic –la Llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes
de participació ciutadana (10/2014) i la Llei de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (19/2014)– permet als Ajuntaments promoure un model d’administració
deliberativa, al servei de la gent, basat en el diàleg, la confiança, la mediació i en l’intercanvi
de perspectives entre les diferents forces polítiques representades a l’Ajuntament, les
diferents parts de l’administració i entre l’administració, les entitats del poble i la ciutadania.
Atès que a data 25 de Juliol de 2013 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar una proposta de
creació de la comissió especial per a la modificació del ROM.
Atès que a l’inici d’aquesta legislatura es va comunicar a l’equip de govern la persona
representant del nostre grup municipal a la comissió especial del ROM i que a dia d’avui
encara no se’ns ha convocat.
És per tots aquests motius que demanem:
- Que s’activi la comissió especial per a la modificació del Reglament Orgànic
Municipal.
- Que la Comissió obri un procés participatiu per recollir propostes de la ciutadania.”
El Sr. Alcalde diu que en el mandat passat es va intentar refer aquest Reglament, però no
se’n van sortir, i aquesta normativa regula temes en els que caldria el màxim consens
possible, doncs entre altres coses, regula el funcionament del Ple. Es comprometen a
convocar en breu aquesta comissió per tal de poder anar treballant en el ROM.

23. PREC DEL GRUP CIU SOBRE ELS POUS DESCOBERTS.
El regidor Sr. Campasol formula el següent prec:
“Atès que en poc temps, vilatans del nostre municipi, ens han fet arribar la seva angoixa per
diferents pous localitzats en varies ubicacions del terme municipal, que no estan
degudament protegits i per tant és fàcil tenir-hi algun accident.
Atès que efectivament un vilatà va poder rescatar el seu gos que per desgràcia va caure
dins d’un d’aquests pous desprotegits i gràcies a la corretja que el subjectava el va poder
treure.
Atès que com poden veure amb les imatges adjuntes en aquest prec, la perillositat és prou
evident.
Atès que en el Ple celebrat el 19-07-2012, es va aprovar l’Ordenança de Paisatge Urbà
d’Arenys de Munt i que en el Títol II.- Manteniment de solars i construccions. Capítol Primer.Neteja i manteniment. Concretament l’article 20 ens diu que són elements propis de neteja
els que constitueixin o puguin constituir perill per a les persones que, justificadament o
injustificadament, accedeixin al Solar (elements inestables, insegurs o en mal estat; cavitats
o forats; claus, ferros clavats o altres elements punxants similars; filats, etc.)
Per aquests motius, des del grup municipal de Convergència demanem:
- Que es faci el requeriment pertinent per tal de millorar la seguretat dels 5 pous que
adjuntem en l’actual prec. Tots ells amb les imatges i coordenades corresponents per
tal que la seva localització sigui fàcil.
- I també demanem que es procedeixi de la mateixa manera en cas de trobar més
elements, que com aquests, són un perill per la seguretat ciutadana.”
El Sr. Alcalde diu que s’agraeixen les fotos i les geolocalitzacions, però que estan en
terrenys privats i aquí l’Administració pública té problemes d’actuacions. També hi ha un
tema que és que la normativa que citen es refereix a manteniment de solars, i aquests són
_____

per sòls urbans o urbanitzables i, en canvi, aquests llocs estan en sòl no urbanitzable.
Malgrat tot, intentaran contactar amb els propietaris per tal que puguin fer alguna actuació i
minvar el perill, però vol destacar que són sòls privats.

24. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE LA DARRERA INCIDÈNCIA DE LA
TELEFONIA MÒBIL QUE HA TORNAT A DEIXAR ALS USUARIS DE MOVISTAR
SENSE COBERTURA MÒBIL.
La regidora Sra. Paituví formula la següent pregunta:
“Després d’haver patit en reiterades ocasions la pèrdua de cobertura mòbil per part dels
usuaris de Movistar, la darrera d´elles des de les 7 del matí del dia 3 de maig fins les 14
hores del dia 4 de maig aproximadament, i donat que actualment tant a nivell professional
com personal és una eina gairebé de primera necessitat, com és de tots ben sabut, i per tant
la no disponibilitat dels aparells mòbils comporta perjudicis en el dia a dia de tots els usuaris
afectats sobretot en l’àrea professional on pot afectar de ple la seva activitat i en
conseqüència el seu rendiment econòmic.
I, tot i sabent que depèn de la companyia Movistar, que és qui ha de donar solució d’una
vegada per totes al ja tan flagrant problema, sens plantegen les següents preguntes:
1. Han tingut darrerament contacte amb l´empresa Movistar i s’hi han assegut per
demanar que posin fi de forma definitiva als esmentats talls de línia?
2. Donat que ja fa uns quants anys que l’antena es troba ubicada de forma provisional
en un entorn natural inadequat en el que, a més, malmet el paisatge, els hi han donat
ja la solució definitiva al trasllat i ubicació de la mateixa?
Si no és així, ho han demanat?”
La regidora de Noves Tecnologies, Sra. Ballester, diu resumidament: “Sí, hem tingut de nou
un contacte, però no s’ha mogut massa més la situació en els aspectes que més ens
interessen. Li llegeixo peticions que vam posar sobre la taula i la recent resposta per part de
la companyia:
De la reunió de dimecres 23/03, els temes que tenim pendents són:
- Abonaments pendents.
- Projecte complert per l'antena del Cementiri (escomesa elèctrica amb canalització...)
- Garantia d'inici de les obres dintre del primer semestre de 2016 (consignació
pressupostaria? Acord de desembre de 2015 de fer-ho ens els primers 6 mesos de 2016 i
acreditar el compromís)
- Garantia de no interrupció del grup electrogen (protocol?, escrit de compromís de
servei?,...?)
- Contacte amb un servei d'atenció preferent i bon flux de comunicació del servei i
d'incidències.
Això es va demanar en missatge el 30/03. La resposta del Director d’Administracions
Públiques de Catalunya va ser aquest dimarts 10/05:
• Ens fa arribar la informació necessària de contacte mitjançant un servei d’atenció preferent
a ajuntaments.
• Respecte a la incidència que vam comentar la setmana passada, ens confirma que no va
ser deguda a problemes amb el grup electrogen sinó que com a conseqüència de treballs
programats d’actualització de les estacions base, van sorgir problemes tècnics que van
provocar l’afectació del servei que es va solucionar tal i com et vaig confirmar en trucada
telefònica la setmana passada.
Respecte del pagament, no troben cap contracte ni autorització de pagament. De la qual
cosa, no dubtin que els ajudarem a trobar-lo.
Respecte de les obres, diu que tenen la previsió de realitzar el projecte de la nova estació
base del cementiri durant el primer semestre d’aquest any encara que per motius de
planificació porten una mica d’endarreriment.
En definitiva, el nostre entendre, llencen un compromís de mínims tot just per mantenir-se
dintre dels límits dels acords, apurant terminis i donant raons poc convincents per allargar en
el temps la situació. La qual cosa fa que sigui feina de l’ajuntament d’acreditar el que es
demana i fer el seguiment gairebé setmanal del compliment de terminis.”
_____

25. PRECS I PREGUNTES
La regidora Sra. Sánchez diu que vol dir-li al regidor Sr. Vallcorba que no s’hagi d’esperar
set mesos més pel tema dels plàstics, doncs creu que no és un tema difícil de solucionar.
El regidor Sr. Vallcorba diu que això mateix espera ell i, tal i com li han dit, cal esperar al
terra sec.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Nosaltres en el Ple passat vam presentar un Prec
per deixar les banderes espanyola i europea a mig pal i amb un crespó negre amb forma de
rebuig a l'acord que havien signat la Unió Europea amb Turquia, en el que maltractaven als
refugiats i se'ns van dir que prenien nota del suggeriment i el tindrien en compte, però ara la
bandera espanyola, que abans no hi era, però que ara sí que és al balcó de l'Ajuntament,
però no és a mig pal i que cap de les dues té cap crespó negre. Volem saber si ens van dir
que prenien nota i ho tindrien en compte, per fer-ho o per no fer-ho.”
El Sr. Alcalde diu que s’ho anoten per donar resposta en el proper Ple.
La regidora Sra. Castillo diu que s’ha iniciat la redacció del Reglament de Protocol, que
tracta el tema de les banderes i que es pot arribar a un consens en aquest tema.
El regidor Sr. Campasol diu que han presentat el prec per tal que es torni a reunir la
Comissió de redacció del ROM i s’ha vist en aquest Ple que aquest tema és important i dóna
les gràcies per la paciència als assistents. Respecte els pous que han comentat que estan
descoberts i que són perillosos, indica que malgrat que sigui propietat privada, l’Ajuntament
ha de fer el possible i els requeriments necessaris per evitar la perillositat.

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

_____

