AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 10/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vuit de setembre de dos mil setze,
es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde
En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia Vila i Paituví, Na
Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda i comenta que tenim un Ple abans de la celebració de la
Diada Nacional i que tenim un ordre del dia que s’ha fet públic pels mitjans habituals. Tal i
com s’ha informat des de l’emissora, hi ha temes de funcionament de l’Ajuntament i també
mocions, precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 28/07/16.
En Junta de Portaveus s’ha acordat incloure les següents esmenes a l’acta:
La regidora Sra. Castillo fa una esmena al punt 6, MOCIÓ DEL GRUP CUP EN MOTIU
DELS 80 ANYS DE L’INICI DE LA GUERRA DEL 1936-39, a la pàg. 25, on diu:
“La regidora Sra. Castillo, en nom del grup CUP, diu ...”
Ha de dir: “La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu ...”
També, d’ofici, s’ha detectat, en la mateixa pàgina, que on diu:
“La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup CUP, diu...”
Ha de dir: “La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu ...”
Així mateix, el regidor Sr. Planas fa unes esmenes en el punt 5, MOCIÓ DE GRUP ERC DE
CONDEMNA A L’AIXECAMENT MILITAR DEL 18 DE JULIOL DE 1936, EN EL 80È
ANIVERSARI DELS FETS, a la pàg. 23, on diu:
“El regidor Sr. Planas, en torn de rèplica, demana a la Sra. Ballester si l’ha anomenat
d’alguna manera directa en aquesta moció, perquè quan vegi el seu vot, els seus arguments
s’acaben de cop.
La regidora Sra. Ballester li diu que sí. Que l’ha anomenat hereu del franquisme.
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El regidor Sr. Planas li diu que si l’ha anomenat hereu del franquisme, doncs està admetent
que és un feixista? Que sóc hereu del franquisme? Vol que es concreti com l’està
anomenant. .../...”
Ha de dir:
“El regidor Sr. Planas, en torn de rèplica, demana a la Sra. Ballester si l’ha anomenat
d’alguna manera directa en aquesta moció, perquè quan vegi el seu vot, els seus arguments
s’acaben de cop. Li torna a preguntar si l’ha nomenat d’alguna manera directa?
La regidora Sra. Ballester li diu que sí. Que l’ha anomenat hereu del franquisme.
El regidor Sr. Planas li diu que si l’ha anomenat hereu del franquisme, doncs està admetent
que és un feixista?
La regidora Sra. Ballester li contesta que li està dient hereu del franquisme.
El regidor Sr. Planas continua dient, resumidament: “Que sóc hereu del franquisme? Vol que
es concreti com l’està anomenant. .../...”
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Votarem en contra de l'aprovació d'aquesta acta
perquè no acceptem que se'ns designi com a grup Mixt, ni tampoc acceptem que se'ns
designi com a regidors no adscrits ja que no hem marxat ni se'ns ha expulsat de cap
formació política, i no estem d'acord a què aparegui amb aquesta designació a cap acta, ni a
les del Ple ni a qualsevol altra de l'Ajuntament. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions
municipals per la CUP d'Arenys de Munt, els nostres veïns ens van escollir com a
representants de la CUP, som càrrecs electes per la CUP, tal com evidencien les nostres
credencials de regidors, emeses per la Junta Electoral i que ningú ha impugnat mai i és com
hauríem d'aparèixer a totes les actes de l'Ajuntament. És per aquest motiu que votem en
contra de l'aprovació d'aquesta acta.
Veiem que en aquest Ple, d'avui, se'ns ha canviat la denominació a regidors no adscrits,
com he dit abans no ho acceptem perquè parteix d'un informe incorrectament fonamentat a
nivell jurídic.
Ara, sorprenentment, el nou decret que ha signat l'alcalde i el nou informe jurídic de la
Secretaria reconeixen que va haver-hi un error en l'anterior informe jurídic, fet al juliol de
2015, quan es va considerar que formàvem part del grup Mixt, quelcom que nosaltres hem
estat denunciant des de bon començament, així com que l'objectiu d'aquesta imposició era
la de marginar-nos. Tot i que ara reconeixen el seu error, en comptes de romandre a
l'espera de la resolució definitiva de la problemàtica existent per part dels organismes
competents a nivell legal, ens consideren com a regidors no adscrits, és a dir, pitjor encara
que abans. Ara incorren en un error molt més greu que l'anterior i, per tant, en una nova
il·legalitat que continuarem combatent jurídicament.
Lamentem que tota aquesta situació hagi provocat tensions i crispacions en els Plens i
demanem disculpes als arenyencs i arenyenques, per aquests errors del consistori. Hauria
estat molt fàcil dir-nos pels nostres noms, sense provocacions innecessàries. De fet, dir-nos
pels nostres noms és totalment legal i ho hem demanat en varies ocasions en aquest Ple.
I, veient que l'Alcalde no ens havia cridat mai a cap reunió per afrontar aquest tema, hem
estat nosaltres els que hem demanat aquesta reunió durant aquest agost passat i hem estat
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nosaltres els que hem fet propostes per evitar tensions i crispacions innecessàries en els
Plens. Ara estem treballant per arribar a un acord per resoldre el tema formal i properament
la nostra assemblea farà una nova proposta a l'Alcalde. Esperem que a aquest acord
puguem arribar amb certa rapidesa i que tots ens puguem dedicar a treballar pel poble
deixant de banda obsessions personals i provocadores.
Nosaltres continuem representant als nostres votants i no els enganyarem mai. Ens vam
presentar a les llistes de la CUP i ens van votar a les llistes de la CUP i aquest és un fet
inqüestionable que s'hauria de respectar per part de tothom. No es pot enganyar al poble i al
vot que els ciutadans van dipositar a les urnes.
I lamentar el traspàs, aquest cap de setmana passat, del regidor Octavi Paituví, regidor
d'aquest Ajuntament. Ens va saber molt de greu i volem acompanyar en el sentiment a la
família. I també lamentem que des de l'Ajuntament no s'hagi fet cap ressenya en cap diari, ni
cap anotació de la mort d'aquest regidor. Un regidor que ho havia estat per ERC en el seu
moment.”
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa, amb les esmenes formulades, 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, CIU, CUP, PSC i PP; i dos
vots en contra, dels regidors no adscrits, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez, per no estar d’acord amb aquesta denominació.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE
L’INVENTARI DE L’AJUNTAMENT I DE GUSAM SA.
La regidora delegada de Municipalització, Sra. Ballester, diu textualment: “Es presenta
l’actualització de l’inventari municipal, i s’inclou el corresponent de GUSAM. S’ha bolcat
convenientment en el programa de gestió de l’inventari, s’ha classificat, etiquetat i
inspeccionat físicament i s’ha informat de les diferents incidències i aspectes de millora. La
feina és realment gran i feixuga (haureu vist el llistat) i la veritat és que una vegada posat en
solfa, veurem com fer el seguiment i l’actualització serà una feina més ràpida. L’ànim del
departament d’Intervenció és seguir perfeccionant-lo, perquè el marge per fer
classificacions, agrupacions i afegir informació sigui més gran. Aquesta és la idea que es
destil·la de l’informe tècnic.
En el cas de GUSAM, en concret el llistat de les altes, es pot comprovar que es tracta en la
seva quasi totalitat d’inversions en instal·lacions i infraestructures, com són canonades,
bombes, dipòsits (St. Carles, la Puntaire, la Creueta,...); diferents inversions en llocs com a
Sant Carles, la Plaça de l’Església o Can Jalpí.
Passo a llegir la proposta d’acords de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que des de la Secretaria i la Intervenció municipal s’ha preparat la documentació
pertinent corresponent a l’Inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data
31/12/15.
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Vist que d’acord amb el que determina l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir a
l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal
d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets d’aquest Ajuntament, referida a
31 de desembre de 2015, que presenta el següent resum:

Criteri

Núm.
Béns

Dot. Amort.
Total
Exercici

Import

Fons Amort.
Total

Valor
Comptable
Deteriorament Total

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.A

75

688.871,04

55.361,34

429.983,08

,000

258.887,96

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.B

183

8.351.742,95

276.938,24

5.658.659,78

,000

2.693.083,17

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.C

1

30.290,51

2.019,36

8.082,97

,000

22.207,54

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D

17

1.191.987,30

77.895,17

522.354,80

,000

669.632,50

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.A

39

12.000.042,09

231.464,57

2.887.401,88

,000

9.112.640,21

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.B

6

22.407,90

863,56

18.097,71

,000

4.310,19

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C

544

6.822.776,51

145.375,34

5.590.912,02

,000

1.231.864,49

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.D

5

305.734,11

21.100,81

79.530,60

,000

226.203,51

A III.1 IMMOBLES

8

421.797,64

6.129,86

27.536,25

,000

394.261,39

56

71.006,62

6.141,25

14.381,92

,000

56.624,70

3

1.856.014,04

0,00

0,00

,000

1.856.014,04

A III.3 MOBLES
A III.5 QUOTES,PARTS
ALÍQUOTES I TÍT
REPRESENTATIUS DE CAP
D'EMP
B III.2 DRETS REALS

1

0,00

0,00

0,00

,000

0,00

C I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D

1

81.116,09

0,00

0,00

,000

81.116,09

C I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C

1

0,00

0,00

0,00

,000

0,00

C III.3 MOBLES

3

45.276,46

0,00

0,00

,000

45.276,46

943

31.889.063,26

TOTAL

GUSAM

Núm.
Béns

823.289,50 15.236.941,01

Import

Fons Amort.
Total

,000 16.652.122,25

Deteriorament

Valor Contable
Total

BÉNS DE DOMINI PÚBLIC – ÚS PÚBLIC
INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC (XARXA)

26

134.652,93

10.225,13

124.427,80

BÉNS IMMOBLES

6

4.849.663,82

79.593,15

BÉNS MOBLES

50

30.812,29

14.071,06

16.741,23

DRETS DE PROPIETAT INMATERIAL

6

7.265,00

5.745,04

1.519,96

TOTAL

88

5.022.394,04

109.634,38

BÉNS PATRIMONIALS
2.443.016,40 €

2.443.016,40

2.327.054,27

2.469.743,26

1

1

S’ha substituït d’ofici el quadre resum de rectificació de l’inventari corresponent a GUSAM, atès que
el sumatori no era correcte.
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Segon.- Trametre còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzat pel Secretari de la
Corporació amb el vist i plau del Sr. Alcalde-President, a la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “Se'ns presenta per a la
seva aprovació l'inventari de l'Ajuntament i de GUSAM a data 31 de desembre del 2015.
Estem davant d'un tràmit administratiu, malgrat això se'ns generen alguns dubtes que ens
agradaria que es resolguessin:
El primer, és que l'inventari s'ha d'aprovar cada any i, a més, cada cop que es renovi el
consistori, i no recordem que l'inventari s'hagi portat a Ple des del mandat anterior,
concretament des del 7 de maig del 2015. Considerem que, si es vol complir la legalitat
vigent, tal com diu l'article 222 del Decret legislatiu 2/2003, s'hauria hagut de portar a Ple just
desprès de la renovació del consistori, el 3 de juliol del 2015, i no un any i dos mesos
després.
Per altra banda, tal com dèiem des de la CUP en la nostra intervenció del 7 de maig del
2015, considerem que s'haurien d'ajustar els valors dels béns immobles municipals als seus
valors reals actuals i no als valors pels quals es van comptabilitzar quan, fa anys, van passar
a ser municipals. Ja que, molt probablement, trobaríem que el patrimoni municipal, o sigui el
patrimoni de tots els arenyencs, seria molt més alt que no pas el que ara reflecteix aquest
inventari.
Veiem també que, després de la inspecció física feta al novembre del 2014, quedava
pendent de fer la relació de béns que s'havien de donar de baixa o d'alta a l'inventari.
Preguntem si aquestes altes o baixes s'han fet, ja que no hem vist que l'inventari reculli
increments o decrements de valor dels béns patrimonials.
I abans d'acabar, dir que els valors totals informats a la proposta que avui es presenta a Ple,
corresponents a l'inventari de GUSAM, no quadren amb els valors especificats, estan
malament, ja que la seva suma dóna uns valors totals diferents. Concretament estaríem
parlant que l'import total correcte és de 5.022.394,04€ (en comptes de l'erroni de
4.979.159,46€), el fons d'amortització correcte seria de 109.634,38€ (en comptes de l'erroni
de 2.534.518,67€), el deteriorament continuaria sent el mateix de 2.443.016,40€ i el valor
comptable correcte seria de 2.469.743,26€ (en comptes de l'import erroni de 2.444.640,79€
que és el que indica la proposta). Sap greu que ens hagin portat a Ple una proposta amb
errors i demanaríem que es rectifiquessin i es tornés a llegir l'acord primer amb els valors
correctes de l'inventari de GUSAM.
I parlant del deteriorament de valor de terrenys de GUSAM per 2.443.016,40€, veiem que es
continua amb el mateix valor que en l'inventari del 2014. Des de la CUP, tal com vam dir el 7
de maig del 2015, considerem que aquesta és una valoració que s'hauria de revisar perquè,
i també ho vam dir en el Ple de l'11 de desembre del 2014, nosaltres considerem que hi ha
parcel·les infravalorades. És podia entendre que, en un moment en què els valors dels
terrenys anava a la baixa, per precaució, els terrenys de GUSAM es comptabilitzessin pel
seu valor més baix, però ara el mercat s'està recuperant i seria convenient que el valor dels
terrenys s'ajustés al seu valor actual, que de ben segur és superior al que figura actualment
en l'inventari.
Tot i així, tal com vam dir des de la CUP en aquell Ple, per poder fer una correcta valoració
d'un expedient tan gran com aquest, amb prop de 3.000 fitxes, pensem que s’hauria hagut
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de facilitar la informació als grups polítics amb més temps que no pas tres dies, i tal com
vam fer en aquell Ple, ens abstindrem.”
El Sr. Alcalde diu que si hi ha un error en les sumes, això és fàcil de rectificar.
La regidora Sra. Ballester diu, resumidament, el següent: “Prenem nota, traslladarem els
suggeriments i rectificarem l'error, si és el cas.”
El regidor Sr. Sánchez diu que els regidors estaven informats de l’inventari de GUSAM, SA,
atès que es va aprovar en un Consell d’Administració del mes de març.
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “Dir-li al Sr. Sànchez, i a la Sra.
Ballester, que en tot cas l'inventari de GUSAM és correcte. El que no és correcte és el que
diu la proposta. Si mirem les xifres, si mirem l'inventari de GUSAM, veurem que són les que
he dit jo, que a més quadren amb les sumes, el que no quadren són les xifres que s'han
posat a la proposta.
I el que seria important és saber quines xifres acabarem votant, per tant s'ha de rectificar la
proposta. Volíem que això quedés clar.”
El regidor Sr. Sánchez diu votaran les dades correctes; pel que respecta a la revalorització
de béns, això es fa amb motiu d’una compravenda, i de moment, no es té intenció de fer-ho.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MERCAT NO
SEDENTARI.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que porten a aprovació una ordenança que
ja estava obsoleta en base al text d’una ordenança tipus de Diputació de Barcelona,
adaptada a la peculiaritat d’Arenys de Munt, rebent les aportacions dels paradistes i també
comptant amb la participació dels altres regidors. Seguidament, llegeix, resumidament, la
següent proposta:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data de 6-9-2007, va aprovar el
Reglament municipal del mercat ambulant dels dilluns.
Vist que el marc jurídic aplicable en aquest àmbit va modificar-se amb motiu de l’entrada en
vigor de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el
mercat interior i de les normes tant de l’Estat com de Catalunya que havien transposat
aquesta norma europea. Aquesta Directiva de Serveis consagrava el principi de llibertat
d’accés i d’exercici a les activitats de serveis i també limitava substancialment el nombre
d’activitats l’exercici de les quals podia subjectar-se a una autorització administrativa prèvia.
No obstant això, també preveia el manteniment d’un control previ en determinats supòsits,
en especial quan el nombre d’autoritzacions estava naturalment limitat, com succeeix en el
cas de les autoritzacions d’ús del domini públic.
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Vist que l’abast transversal de la directiva comportava que la seva transposició afectava
àmbits molt diversos de l’activitat de les administracions públiques, i, per aquest motiu,
aquest procés va donar lloc a l’aprovació d’un gran nombre de lleis, dictades, d’acord amb el
sistema constitucional de competències, tant per l’Estat com per Catalunya.
Vist que a l’any 2009 l’Estat va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
Vist que a Catalunya, la transposició de la directiva, en matèria de comerç, va finalitzar amb
l’aprovació del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, que va modificar el text refós de
comerç interior, després modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres.
Vist que, així mateix, es va aprovar el Decret 121/2013, de 26 de febrer, que regula els fulls
oficials de queixa, reclamació i denúncia i el Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la potestat
sancionadora en matèria de consum. Ambdues normes configuren un nou marc
competencial, que afecta els Ajuntaments en matèria de venda no sedentària i que comporta
la necessitat, per tant, d’incloure les seves previsions en el règim sancionador d’una nova
ordenança tipus.
Vist que, però, sobretot, cal fer especial èmfasi del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de
venda no sedentària en mercats de marxants, que estableix una regulació completa
d’aquesta activitat i, alhora, disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves
ordenances als seus mandats o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no en
disposin. A títol merament indicatiu, aquest Decret inclou normes sobre la regulació dels
mercats i la seva gestió; la creació, modificació i extinció dels mercats; les condicions per a
l’exercici de la venda no sedentària; el contingut de les autoritzacions; l’extinció de les
autoritzacions i, finalment, les competències sancionadores.
Vist que per a finalitzar, també cal indicar que la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica, en especial
perquè modifica el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el sentit de confirmar el principi de la Directiva de
Serveis en quan a la no exigència d’intervenció administrativa prèvia per a l’exercici
d’activitats, però establint també com a excepció que el nombre d’operadors econòmics no
fos limitat com a conseqüència, ara expressament prevista, de la utilització del domini públic.
Vist que mitjançant Decret del President de la Diputació de Barcelona, de data 17 de
desembre de 2012, aquesta Corporació va aprovar el text d’una ordenança tipus pels
mercats de venda no sedentària d’aquesta demarcació, que va ser publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 18 de gener de 2013, que es va posar a disposició dels
ajuntaments del seu àmbit territorial un instrument jurídic que els facilitava el compliment del
nou. Diputació de Barcelona ha redactat una nova ordenança tipus, que incorpora
substancials novetats en relació amb l’Ordenança tipus de l’any 2012, per tal de garantir la
seguretat jurídica dels seus destinataris, que són els ajuntaments, però també la ciutadania.
_____
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Vist que així les coses, amb la voluntat d’adaptar l’ordenança municipal aprovada a l’any
2007 a la normativa vigent, s’aprova aquest text d’ordenança, redactat en base a la nova
ordenança tipus de Diputació de Barcelona.
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no
sedentària dels dilluns d’Arenys de Munt.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, el reglament
s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria d’Economia.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu, resumidament: “El grup municipal del Partit
Popular veiem amb bons ulls l'actualització de la proposta per l'aprovació de l’ordenança
reguladora del mercat de venta no sedentària al nostre municipi. Tant pel que fa referència
abans a què estigués actualitzat a normativa, com també a la millora de la mateixa. El nostre
grup vàrem voler participar a millorar varis apartats de la nova ordenança i per això vàrem
fer aportacions per millorar el text segons la nostre opinió. També vàrem voler que s’afegís
la manera de classificar estructuralment el text i així fer més fàcil la recerca dels punts
concrets.
El Grup Municipal del Partit Popular tenim molt clar que tot el que faci referència a comerç
és per nosaltres de vital importància i un eix principal del que manca inversions. Sabem que
l'Equip de govern té un PAM que seguir però no estaria de més escoltar les queixes d'aquest
sector en general i buscar solucions. És un pas en positiu el que reflexa avui aquest punt,
però queda molt camí com a poble per facilitar els mitjans al nostre comerç. Vot favorable!”
La regidora Sra. Sánchez, com a regidora no adscrita, diu textualment: “L'Ajuntament
d'Arenys de Munt ja disposava de reglament municipal que regulava el 'mercat ambulant
dels dilluns' des del 6 de setembre del 2007.
Malgrat això, des d'aquell any 2007 fins avui, hi ha hagut importants canvis legals en la
regulació de la venda no sedentària. Canvis que van començar amb una directiva de la Unió
Europea i que ha anat repercutint en cascada a les lleis de l'Estat espanyol i a les lleis i
normes de la Generalitat de Catalunya.
Aquests eren uns canvis que anaven en la defensa dels drets dels consumidors i dels
venedors, però que també afecta a la regulació dels mercats en els espais públics i
conseqüentment a l'exercici de la venda no sedentària que es fa en els municipis
setmanalment.
És per aquest motiu que el Reglament que disposava l'Ajuntament havia quedat desfasat i
s'havia d'actualitzar per adaptar-lo a tots aquests canvis normatius i passar a ser una
ordenança especifica per regular el 'mercat del dilluns' a Arenys de Munt.
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Ara tindrem una Ordenança clara, transparenta, adaptada a la legalitat vigent, que tothom el
podrà consultar i que regula els drets i deures tant dels paradistes com de l'Ajuntament cap
als paradistes. També regula el procediment per adjudicar les parades i les seves
transmissions a d'altres persones.
Considerem que tota activitat econòmica que es generi en el nostre municipi ha d’estar ben
regulada i amb aquesta ordenança quedarà tot més clar, tant per l'ajuntament com pels
paradistes que formen part d'aquest mercat. Creiem que és una bona proposta de regulació.
També volem agrair al regidor Sànchez que ens convoqués a una reunió per parlar-ne. Tal i
com hem demostrat durant el que portem de mandat, amb el compromís per treballar per
trobar millores en tot el que sigui possible pels nostres vilatans, ens vam reunir amb el
regidor de Comerç per poder fer aportacions i treballar aquesta ordenança i adaptar-la a les
necessitats i característiques del poble.
Veiem que algunes de les propostes que li vam fer s'han pogut incorporar, per millorar
l'ordenança, com podria ser l'índex i com podria ser el fet que l'Ajuntament hagi d'habilitar un
espai per poder aparcar els vehicles dels paradistes, a l'article 19.3. Vam fer aquesta
proposta perquè actualment molt paradistes han de deixar els seus vehicles en el polígon
industrial, molt lluny del lloc on es fa el mercat i perquè el puguin tenir més a prop en cas de
situacions imprevistes.
També trobem positiu que s'hagi afegit en l'article 15, sobre transmissió de l'autorització, que
l'ajuntament introduirà criteris de preferència a favor dels participants per ordre de puntuació
del darrer concurs de concurrència competitiva. Considerem que amb aquests criteris aquest
procés serà més just i amb més transparència.
Tot i així, també hi ha algunes coses que, pensem, que es poden millorar i que ja s'ha aniran
millorant amb el temps:
Com per exemple i atès que el nombre d'operadors, el nombre de paradistes, no pot ser
limitat per la utilització del domini públic, tal com regula la legislació vigent, nosaltres vam
proposar que l'espai previst que es pogués destinar al mercat fos més gran que l'actual, per
si en un futur era necessari, tot i que l'actual espai es pogués continuar utilitzant com fins
ara. I vam proposar que pogués ser tot l'espai del carrer Generalitat, plaça Catalunya i carrer
de les Flors, fins a l'Avinguda del Remei.
També vam proposar que els horaris comercials no fossin tant limitats entre les 8:00 i les
13:30, sinó que poguessin ser entre les 7:00 i les 14:00, sense modificar els horaris de
muntatge i desmuntatge de les parades. Creiem que pot haver paradistes que puguin
muntar i desmuntar les seves parades més ràpid i que tinguin una millor perspectiva de
venda entre les 7 i les 8 del matí i d'altres que puguin allargar-la fins a les 2. Sempre i quan
hagin recollit a dos quarts de 3.
Un error que pensem que té el punt 18.4 quan diu 'A partir de les 24:00 hores del dilluns (nit
de diumenge a dilluns) es prohibeix la circulació de tot tipus de vehicles en l'àmbit del
mercat' pensem que hi ha un error perquè les 24:00 hores del dilluns són les 12 de la nit del
dilluns. Pensem que s'hauria hagut de posar les 00:00 hores del dilluns o les 24:00 hores del
diumenge. Per tant, en aquest punt hi ha una contradicció i pensem que s'hauria d'arreglar.
I, atès que aquesta ordenança s'haurà de completar amb un annex, amb les bases i plecs
amb les condicions del concurs de concurrència competitiva, que s'haurà d'aprovar d'aquí
sis mesos, esperem que se'ns torni a convocar per explicar-nos-ho detalladament i perquè
puguem fer les nostres aportacions per millorar-lo.
Per tot el que hem exposat i amb la voluntat de seguir treballant pel poble el nostre vot serà
a favor.
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I reiterem el nostre agraïment al regidor Sànchez, amb la nostra assemblea representada
pels nostres dos regidors, sempre ens trobarà predisposats per treballar pel bé comú del
nostre poble.”
El regidor Sr. Sánchez diu que agraeix els vots a favor els regidors i els convocaran per tal
de participar en l’elaboració de les bases de concurrència.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA PLAÇA DE TRESORER.
El Sr. Alcalde, regidor de Governança, llegeix, resumidament, la següent proposta:
“Vist que arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que va introduir l’art. 92 bis a la Llei
7/1985 LBRL, s’estableix que els ens locals amb secretaria classificada en classe segona
han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball
reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Vist que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt consta el lloc de
Tresorer, però les dades que figuren no corresponen a una plaça d’habilitació nacional,
doncs malgrat sí que s’indica aquest concepte en l’apartat de “requisits”, no figura en
l’escala corresponent, doncs s’indica “AG” (Administració General), i el complement de destí
i l’específic no és equiparable als altres dos llocs de treball d’aquesta categoria (Secretari i
Interventor).
Vist que la Generalitat de Catalunya informa a l’Ajuntament que arrel de la LRSAL aquest
haurà de sol·licitar a la DGAL la creació i classificació del lloc de treball de tresorer amb
habilitació nacional, adjuntant certificació dels acords definitius del Ple de la modificació dels
llocs de treball i de la plantilla, amb anterioritat al mes de setembre.
Atès que la Diputació de Barcelona va proporcionar unes fitxes descriptives, així com els
quadres de retribucions d’aquest lloc de treball, les quals han estat adaptades a les
necessitats d’aquest Ajuntament.
Vist el Decret 214/90 que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i havent
donat trasllat de la documentació als sindicats per tal que expressin llur opinió.
Tenint en compte que aquestes modificacions no seran executives fins que, per acord de
Ple, s’incloguin aquests canvis a l’annex del personal del pressupost.
Per tot l’exposat la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball i de la plantilla, amb
la creació d’un nou lloc: Tresorer, escala habilitació nacional, subescala Tresorer, amb les
següents condicions essencials i retribucions específiques:
Grup A1
Complement destí 24
Complement específic: 1.608,00€
Aprovant, així mateix, la fitxa descriptiva del lloc de treball que figura a l’expedient i l’annex.
Segon.- Publicar aquest acord al BOPB i al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal,
durant un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (DGAL), als efectes oportuns.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “Estem davant d'una nova
imposició de l'LRSAL, la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
Tot i que aquesta llei imposa tota una sèrie de restriccions a l'administració local, que molt
sovint hem valorat com a injustes, considerem que la mesura que els ajuntaments tinguin un
tresorer que sigui funcionari amb habilitació de caràcter nacional, com Secretaria o
Intervenció, és una bona mesura per evitar arbitrarietats que es puguin fer des dels governs
locals i que al final acaben repercutint en les butxaques de tota la població.
Ara hi hauria d'haver a l'Ajuntament d'Arenys de Munt tres funcionaris que haurien de tenir
habilitació de caràcter nacional per fer un control molt més estricte del que es faci des del
govern, però en canvi tindrem aquests tres llocs ocupats per funcionaris locals de forma
'accidental', fet que no trobem gaire normal. Potser és indicatiu de com s'està governant
Arenys de Munt, de forma 'accidental'.
Esperem que, quan abans millor, s'ocupin aquestes places de forma definitiva i aquesta
situació 'accidental' passi a ser una situació 'legal'.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon vespre
a tothom. Pel que diu, tant la proposta com la providència d’alcaldia, la Generalitat de
Catalunya informa a l’Ajuntament que arrel de la LRSAL (Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local) aquest haurà de sol·licitar a la DGAL (Direcció
General d’Administració Local) la creació i classificació del lloc de treball de tresorer amb
habilitació nacional. I pel que sembla aquest punt de l’ordre del dia és per donar-hi
compliment.
Fins aquí, semblaria un pur tràmit. El curiós del cas és que la LRSAL és just la mateixa llei
que no va tenir cap problema per incomplir l’equip de govern, en el punt 4 del Ple anterior
sobre la proposta d’aprovació de l’encàrrec a Gusam, S.A. del servei de formació municipal,
tot i l’informe negatiu d’Intervenció. Ens agradaria saber quins són els criteris que segueix
l’equip de govern per decidir quan saltar-se la llei i quan no se la salta?
Com a mínim, en aquest cas no tenim cap informe negatiu de cap tècnic. I no el tenim, per la
senzilla raó que no tenim cap informe tècnic. Segons l’article 172 del ROF (Reglament
Orgànic de Funcionament) especifica en el seu apartat primer que “en els expedients
informarà el cap de la Dependència a qui correspongui tramitar-los, exposant els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en el que es fonamenta el seu criteri.”
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Segons la secretària accidental, la proposta ha estat formulada pel regidor. Resulta que ara
tenim un regidor que és càrrec electe i tècnic a la vegada.
Demanem una mica de rigor a l’equip de govern, que els polítics facin de polítics i els tècnics
de tècnics. També demanem que tots els expedients vagin signats per un tècnic, per tal de
donar-nos seguretat jurídica sobre el que estem duent a Ple i el qual nosaltres, els càrrecs
electes, hem de votar en conseqüència.
A falta d’algun informe tècnic, ens sorgeixen alguns dubtes, que esperem que el Sr. Alcalde
ens pugui aclarir.
A la providència d’alcaldia parla d’un error a esmenar de la fitxa descriptiva del lloc de
treball, ja que com diu l’exposició de motius, la plaça de tresorer ja estava creada. En aquest
cas, més que crear la plaça de tresorer, no seria modificar-la per esmenar els possibles
errors que hi haguessin?
La providència d’alcaldia també ens diu que des de 1 de juliol de 2016, el funcionari Albert
Rodón està actuant com a tresorer accidental. Com a tresorer accidental ha tingut un
augment de retribució respecte el sou que estava cobrant?
Tanmateix, celebrem que després de vacances l’equip de govern hagi decidit complir amb la
legalitat vigent, és per això, que el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu, resumidament, el següent: “El Grup
Municipal del Partit Popular en aquest punt només afegir que votarem a favor al ser
purament un tràmit administratiu i donar compliment a la Llei 7/1985.”
El Sr. Alcalde diu que, efectivament, els polítics fan de polítics i els tècnics de tècnics, i que
ells porten a Ple el que els tècnics els indiquen i confien en què s’assessora correctament.
Respecte al sou, aquesta nova plaça ja té la regularització oportuna.
El regidor Sr. Planas demana si la modificació del sou serà retroactiva o des de l’aprovació
d’aquest acord.
El Sr. Alcalde informa que abans de poder fer l’actualització del sou, caldrà que aquest
acord passi els tràmits oportuns (exposició pública, publicació en diaris oficials,
al·legacions).
El regidor Sr. Sánchez exposa que no serà retroactiu i que, actualment, la plaça s’ocupa
amb jornada reduïda.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

El Sr. Alcalde comenta, com deia al principi, que aquest Ple té un contingut
predominantment tècnic, i ara entrarem a la part més política, amb una moció del grup
municipal d’ERC, que llegirà la portaveu d’ERC, Sra. Tònia Vila i Paituví. En aquest moment,
és on estava previst dedicar unes paraules de record al regidor traspassat Sr. Octavi Paituví,
regidor que dilluns a la seva família, el primer tinent d’alcalde, ja va traslladar el condol del
Consistori. Avui ho fem aquí públicament i amb aquesta petita reflexió, amb un petit
reconeixement a tots els veïns i veïnes d’Arenys de Munt que han dedicat un tros de la seva
vida a servir a la comunitat, a servir per construir i no servir per aferrar-se a les cadires.
_____
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5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A LA MILLORA DE RODALIES I
REGIONALS DE TOT EL TERRITORI.
La regidora Sra. Vila llegeix la següent moció:
“El 2010 el Ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat els serveis de rodalies, el qual
va ser ampliat als serveis regionals el 2011. El Govern de Catalunya va assumir la gestió
dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris) i del personal. Aquest
traspàs va quedar incomplet ja que no es van traspassar ni els trens ni la infraestructura
(vies, estacions i andanes), que segueix estant gestionada per l’Administració General de
l'Estat mitjançant ADIF.
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument
a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen.
El mateix any 2010 el Govern de l'Estat va aprovar un pla de Rodalies, que preveia una
inversió en millores de 4.000 milions d'euros, (modernització, noves infraestructures i
millores i noves estacions) però no se n'ha invertit encara ni un 10%. El 2013 després de
quatre accidents importants de trens en menys de tres anys, entre els quals un xoc al final
de la via a l'estació de Mataró, l'Estat es va comprometre a invertir 306 milions d'euros
abans del 2016 per fer microcirurgia a la xarxa de Rodalies.
Un any després el Ministeri només ha executat el 2% dels 306 milions que es van acordar el
2013 per actuacions prioritàries i que s'haurien d'haver materialitzat el 2015. A dia d'avui, el
grau de compliment d’aquestes inversions, d’acord amb la informació de la qual es disposa,
és el següent: 1,6% en servei, 37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en
projecte i 14,3% pendent d’impuls.
El problema real, però, és que RENFE només és responsable del 30% de les incidències de
Rodalies, i la resta són culpa de la infraestructura, és a dir, ADIF; el Govern de la Generalitat
només té potestat per sancionar RENFE però no ADIF.
La manca d'inversió suposa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb
conseqüències clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha suposat un
increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.
Al mes d’abril, ADIF va traslladar a la Generalitat els nous horaris que volia implantar a partir
del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar els horaris a la situació d’explotació actual, molt
condicionada i limitada per les seves pròpies característiques (no millorades per la manca
d’inversió), per limitacions temporals de velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i
per nous requeriments de seguretat.
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als
serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que
repercuteixen en els horaris oferts als clients. Aquest nous horaris són conseqüència de les
deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les
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infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració General de l’Estat i suposen
un increment dels temps de viatge de totes les línies i consoliden els retards actuals.
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de
Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a
conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta
manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en
forma d'accidents, incidents, avaries i una continuada pèrdua de velocitat comercial i
fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció de
velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant rodalies i
regionals sense l'adopció de les inversions i mesures correctores corresponents.
La comarca del Maresme pateix contínuament de problemes amb la línia R1. Aquesta línia
és hereva del primer ferrocarril que es va construir fa 168 anys: la línia Mataró-Barcelona.
La línia R1 transporta uns 39,6 milions de passatgers per any, dels quals 102.214 de mitjana
en un dia laborable. A més, l'any 2005 vam perdre la connexió amb l'aeroport pel canvi de
recorregut fins a Molins de Rei, una recorrent demanda de la comarca del Maresme pels
beneficis que suposa la connectivitat directa amb l'Aeroport del Prat.
Per tot l’exposat anteriorment, els regidors i regidores d'ERC proposem al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i
de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió de la
situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament els usuaris dels
serveis de Rodalies de Catalunya.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per
desactivar les limitacions temporals de velocitat existents en els serveis de Rodalies de
Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents
acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com
l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i
seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs
de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i
específicament a:
- Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords
de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.
- Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora
Renfe.
- Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió
de les estacions ferroviàries.
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Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.
Sisè.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat un estudi per la recuperació de la
connectivitat directa del Maresme amb l'Aeroport del Prat.
Setè.- Comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés de Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la
ciutadania, en aquest darrer cas a través dels mitjans de comunicació municipals.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Estem d’acord i votarem
a favor de la moció. Volem concretar la nostra postura posant èmfasi en una idea: cal exigir
les inversions pactades i pendents com a inversions que el territori necessita, no com a
pagament perquè acceptem rebaixes per altres bandes. No val dir “accepto que canviïs els
horaris si fas les obres que ja t’havies compromès a fer i que estàs incomplint”. No, no hem
d’acceptar res per a què compleixin uns acords als que ja estan obligats.
Sobre les modificacions horàries totes coneixem un polèmic exemple amb la R16 (Tortosa –
Barcelona); on els mateixos usuaris es queixen de què estan sent conillets d’índies d’aquest
pla de modificació d’horaris. Per ser puntuals ni Renfe ni Adif estan arreglant la
infraestructura que els fa retardar, sinó que demanen que n’augmentin els temps.
Efectivament augmentar els temps només faria que cronificar la situació i, com els
#Segrestats mateixos diuen, és com abaixar el barem de 10 a 5 perquè qui ha suspès amb
un 4 ara tregui un excel·lent. Fixeu-vos que aquest és exactament uns dels trucs perversos
als què està sotmès el nostre país en matèria d’infraestructures, i també d’altres, que és el
de retallar les expectatives perquè amb menys del que necessitaríem no ens puguem
queixar. Recordeu l’argument de la Ministra per recórrer la Llei de pobresa energètica? (És
un greuge per les comunitats que no ho tenen, ergo que Catalunya tampoc no ho tingui) i
així ens anem empobrint en reivindicacions bàsiques i fonamentals com és que el transport
públic arribi alhora sempre.
El que en realitat està passant allà on s’ha permès la modificació és el que estan denunciant
els veïns i veïnes de la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-Priorat, confirmant que la
mesura no serveix per acabar amb els retards però sí perquè es comencessin a fer menys
devolucions dels imports dels bitllets.
Aquesta és una ocasió bona també per reivindicar que la R16 tingui el mateix tracte que la
resta de la xarxa: si no acceptem la modificació d’horaris per tothom, no ho acceptem
tampoc per la línia de Tortosa a Barcelona.
També volem posar l’accent en què es faci el traspàs complet al Govern de Catalunya,
complet: incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil, unitat empresarial de
gestió i el finançament suficient per poder prestar un servei de qualitat, i l’aportació
econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries que a data d’avui no s’han
realitzat per part d’Adif. I, per altra banda, és clar, que aleshores el Govern emprengui
solucions que li correspondran.”
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La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, dóna la benvinguda a tothom, i abans d’entrar
a comentar la moció, vol fer esment de l’òbit del Sr. Octavi, així com fer públic el seu condol
envers la família, malgrat que, òbviament, ja ho ha fet de primera mà. A continuació diu,
textualment: “És ben sabut per part de tots que l’àmbit de la mobilitat, la planificació realista,
la bona organització i la gestió eficient de les xarxes i serveis de transport són la resposta
ineludible per a garantir la competitivitat social i econòmica i, alhora, una referència de la
qualitat de vida en aquests territoris. Per començar a caminar cap a un estat més similar als
estats de benestar europeus, hem d’anar posant fil a l’agulla a determinades qüestions, i
aquesta n’és una d’elles.
No hem d’oblidar que el dret a la mobilitat s’ha convertit en un dels elements centrals per a
garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania i oferir fiabilitat als fluxos i moviments de
persones i mercaderies. Així doncs, el sistema de transports ha d’assolir l’objectiu de
garantir, conjuntament, la qualitat de vida i l’accessibilitat dels seus ciutadans, amb la
cohesió social i la competitivitat de la seva estructura econòmica.
Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya necessiten que el transport públic s’adapti a la
demanda de mobilitat creixent entre les ciutats i pobles catalans. És aquesta mancança la
principal raó d’un ús insostenible del cotxe per fer desplaçaments, fruit dels greuges que
presenta el sistema català com ara els retards crònics, el mal funcionament de la maquinària
o el mal estat de les vies.
El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha presentat un requeriment previ
a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) pel mal estat de la infraestructura
ferroviària de Rodalies de Catalunya, a través del qual es demana que es portin a terme les
inversions que han de permetre posar la infraestructura ferroviària en les condicions
adequades perquè la Generalitat pugui prestar amb fiabilitat els serveis ferroviaris.
No oblidem tampoc les deficiències de la infraestructura per la falta d’inversió d’Adif, on dels
306 milions del pla d’inversions pactat el 2013 que identificava les carències de la xarxa i
planificava les actuacions per corregir-les i les quantificava en termes econòmics i temporals
(2014-2016), només el 4% d’elles està en servei. El 22% s’estan executant o ja estan
contractades i el 74% estan en fase de projecte o pendents.
Per tot això, ens sumem als milers de queixes presentades pels ciutadans per les
deficiències que presenta aquest servei de Rodalies i per tot això i tot l’exposat anteriorment
el nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El Govern de la
Generalitat, l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de
Catalunya van signar al mes de juliol passat un manifest per dir «prou» al caos de Rodalies
i per reclamar que s'executin les inversions compromeses per part d'Adif, que és gestor de la
xarxa ferroviària.
L'objectiu del manifest és demanar l'execució del compromís d'inversió de 306 milions
d'euros que és va comprometre el Ministeri de Foment amb el Govern per al període 20142016 i que fins avui només s'ha executat i lliurat al servei 2% del total.
Com a segon objectiu, és que el Govern i els ajuntaments reclamem «poder polític», que
s'ha de traduir amb el traspàs de totes les competències de la xarxa ferroviària de Rodalies
a la Generalitat de Catalunya
Els socialistes hem manifestat reiteradament els diversos problemes del servei, per exemple
els robatoris de cable a les instal·lacions.
En aquest sentit, per exemple, cal destacar que la major part dels 395 robatoris de cable de
coure que han patit les línies de rodalies els darrers anys han estat facilitats per la dolenta
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execució de la seva col·locació, amb cables estesos per la superfície del balast, a la vista
dels malfactors, o en arquetes i cunetons sense tapis, o amb tapis d’obertura fàcil. En
definitiva, no s’han fet obres de protecció del cablejat que garanteixin una mínima protecció
contra robatoris.
Tots coneixem també els problemes que han creat incendis en el subsòl, així com els
constants retards i horaris imposats.
Deficiències en horaris.
Per posar un exemple, rodalies Mataró Girona que ha de fer una parada d’una hora de
rellotge a Maçanet de la Selva inclús en períodes d’estiu quan realment hi ha suficients
viatgers per fer un horari que faciliti arribar d’Arenys de Mar a Girona en una hora i quart que
és el que està estipulat.
Així, mentre que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metre de Barcelona la puntualitat
assoleix un valor del 99%, a Renfe Rodalies només arriba al 90%, i encara sense tenir en
compte com a retards els inferiors als 15 minuts.
A més, hi ha també altres problemes afegits com són, en alguns casos, la dificultat
d’accessibilitat als mateixos de les persones amb problemes de mobilitat o amb cotxes de
nens.
En tot cas, les estadístiques comparatives entre Renfe Rodalies, els Ferrocarrils de la
Generalitat i el Metro de Barcelona demostren que quan la gestió de vies, estacions,
andanes, trens i servei estan unificades, i en mans d’una unitat de gestió pròxima al ciutadà
que serveixen, el servei públic al ciutadà és més eficient.
Urgeix, per tant, l’assumpció plena de tot el servei de Rodalies de Catalunya per una única
autoritat catalana, que assumeixi la titularitat de les infraestructures ferroviàries i de la unitat
de gestió que, dins de l’empresa pública Renfe, s’ocupa de gestionar el servei de rodalies,
així com els recursos i finançament que faci possible la prestació d’un servei de qualitat.
Els socialistes reclamem fer un front comú per reclamar al Govern espanyol el traspàs total
de les vies, les estacions, les catenàries i tot el que suposi la infraestructura ferroviària que
avui per avui està en mans d'Adif.
Denunciem també la política d'inversions del Govern espanyol en matèria ferroviària que ha
prioritzat el servei de llarga distància que van utilitzar 2,4 milions de persones a Catalunya el
2015 contra els 48 milions d'usuaris que van fer servir la xarxa de Rodalies.
Per tot això el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “És interessant aquesta
moció per millorar els trens de rodalies i regionals de tot el territori.
Nosaltres votarem a favor de millorar la xarxa de trens i que s'inverteixin més recursos per
aconseguir aquesta millora i no entrarem a parlar dels greuges i discriminacions que patim
els catalans en el tema ferroviari, que són molts, que estan detallats a la moció i que
podríem concloure'ls en què actualment hi ha trams de tren que van més lents que fa 100
anys.
I diem que aquesta moció és interessant, ja que és una moció autonomista. Veiem que es
diu, en els acords, fins a 4 vegades 'Govern de l'Estat', de quin estat? Del que volem els
independentistes? O del que ens ofereixen els espanyols, un estat controlat des de Madrid?
Es podia haver dit 'Govern d'Espanya' remarcant que és al govern d'Espanya al que encara
li hem de demanar coses, perquè continuem sotmesos a les seves decisions, com una
forma de contradicció en un estat democràtic o amb la reivindicació nacional que tenim, més
en aquestes dates, al voltant de l'11 de setembre.
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Però mentre hi ha molts catalans que ja estan immersos en una dinàmica independentista,
amb una possible independència a aconseguir a curt termini, i amb la qual tindrem la
possibilitat de no haver de demanar res a ningú i podrem, si així ho volem, millorar les
nostres infraestructures, no només les xarxes de trens, sinó també el corredor mediterrani,
les carreteres, les autovies, els ports, els aeroports, tot allò que nosaltres decidim, encara
veiem que hi ha formacions polítiques que més enllà de fer un pas endavant, tornen enrere i
fan propostes autonomistes, amb un llenguatge madrilenyo-cèntric.
És una reflexió. Potser que demanem als nostres polítics, els que ens representen al
Parlament de Catalunya, que s'espavilin per aconseguir la independència, per aconseguir tot
el control sobre el territori, en comptes que anem a pidolar al 'Govern de l'Estat' engrunes,
quan podem tenir tot el pa sencer.
I més enllà d'aquesta reflexió, votarem a favor perquè, sí, és veritat, la xarxa de rodalies està
feta un nyap i és per culpa del govern del regne d'Espanya, que ens discrimina com a càstig
per ser diferents. Per això, per no patir discriminacions, volem la independència, per no
haver de pidolar a ningú.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu, resumidament, el següent: “El Grup
Municipal del Partit Popular no començarem a avaluar el percentatge de culpa. El que sí
diem és que trobem raonable i lògic el demanar el que es compromet a l'Estat, fins aquí bé.
Però també tenim que mirar inversions que pertoca a la Generalitat però aquí ja no som tan
imparcials. Si demanem! Ho demanem tot.”
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, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i regidors no adscrits; i una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup
PP.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU PER REDUIR EN UN 52% L’IMPORT SOBRE
LES AUTOPISTES DEL TERRITORI CATALÀ PER LES MOTOCICLETES.
El regidor Sr. Campasol llegeix la següent moció:
“Exposició de motius
L'ús de motocicletes comporta diversos avantatges amb relació a l'ús de vehicles de turisme.
Les motocicletes realitzen un consum molt inferior de combustible, contaminen menys que la
resta de vehicles i ocupen menys espai a la calçada, amb la qual cosa afavoreixen la
descongestió del transit rodat.
Si es compara la circulació de motocicletes amb la de turismes en una carretera o autopista,
s'afegeix, als avantatges ja esmentats, un menor desgast del ferm a causa del menor pes i
superfície de rodament de la motocicleta.
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Per tot això, resulta del tot inapropiat, al nostre entendre, que els peatges màxims autoritzats
pel Ministeri de Foment a les societats concessionàries fixin un import comú per a
motocicletes i turismes, i els englobin en la categoria comuna de vehicles lleugers.
En el cas de Catalunya, aquesta diferència de tractament ja s'aplica en els peatges
autoritzats per la Generalitat de Catalunya a la societat AUCAT, S.A. concessionària de
l’autopista C-32, mitjançant una tarifa específica per a totes les motocicletes que circulin per
aquesta autopista en el tram comprés entre el Vendrell i Barcelona, amb o sense sidecar,
l'import del qual és inferior en un 52 per 100 a la dels vehicles turismes, mentre que en el
tram comprés entre Barcelona i Tordera no s’aplica aquest descompte entre les
motocicletes, categoria 1, i els Turismes que corresponen a la categoria 2.
Donat que l’autopista C-32, és competència de la Generalitat de Catalunya, no s’entén com
es poden aplicar diferents criteris en l’adequació de tarifes, creant un greuge comparatiu
entre tots aquells usuaris en funció de la zona geogràfica a la que pertanyen. Cal recordar
que l’autopista del Maresme, entre Barcelona i Mataró, va esser la primera autopista de la
Península iniciant el seu servei el 1970.
Per tot el que hem exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció
dels següents acords:
Acord 1. Per tal de no crear un greuge comparatiu entre persones de diferents territoris,
demanem l’aplicació del mateix descompte del 52 per 100 en motocicletes, amb o sense
sidecar, en l’autopista C-32 en el seu tram comprés entre Barcelona i Tordera, de la mateixa
forma que s’està aplicant des de Barcelona al Vendrell.
Acord 2. Per tots els arguments exposats, demanem que s’apliqui a totes les autopistes de
titularitat Estatal una tarifa general amb un descompte del 52 per 100 per a la categoria de
motocicletes, amb o sense sidecar, sent d’obligada aplicació per part de les societats
concessionàries d’autopistes de peatge. Cal fer esment que la Xarxa de Carreteres de
l’Estat (XCE), gestionada pel Govern d’Espanya, concretament pel Ministeri de Foment, o en
el cas de les autopistes de peatge, per l’empresa concessionària; disposa d’autopistes de
gran recorregut que circulen per el territori català com per exemple l’autopista AP-7.
Acord 3. Comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés de Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la
ciutadania, en aquest darrer cas a través dels mitjans de comunicació municipals.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Que alguns vehicles
paguin menys (que paguin, però menys) no ens sembla que sigui el que ens caldria
reivindicar. Creiem que el que cal demanar és que es replantegi tot el sistema de
finançament i pagaments de les nostres xarxes viàries i que es revisi bé perquè aquelles que
estan sobradament pagades, deixin de suportar peatges. Que no hagin de posar ni un euro
més els usuaris d’una autopista com és el cas de la C-32, ni els de motocicletes, ni els de
cotxes, ni els de cap altre vehicle.
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Fa més de 4 anys d’aquella plantada massiva de milers de persones a les barreres de les
autopistes amb el “No Vull Pagar” però la situació encara està lluny de millorar, i s’afegeix
el fet que es va canviar la Llei de manera que ara sí permet posar multes si et negues a
pagar el peatge.
De les autopistes que depenen de la Generalitat, la primera que acabava la concessió és
l’autopista C-32 Montgat-Palafolls i sembla ser que el Departament de Territori i
Sostenibilitat no està per perllongament de les concessions i li està agradant més la idea de
fomentar el pagament per ús que el sistema dels peatges.
Alliberar-nos dels peatges, del desequilibri, els greuges i el monopoli que Abertis té sobre el
nostre dret a moure’ns pel territori, suposen tractar les autopistes com tractem altres serveis
bàsics i finançar-lo entre tots amb impostos. És clar que això comporta tota una altra gestió
dels recursos públics, tasca complexa i partidistament poc rentable. De fet, un actual alcalde
maresmenc que ja hi era allà pel 1976, Campolier, ha arribat a dir públicament sense massa
problemes que en aquell any estava en les mans dels polítics de la nostra comarca decidir si
la C-32 seria una autovia o una autopista i que aleshores no es van “saber jugar bé les
cartes” (cito del Diari ARA del 23 de febrer d’aquest any).
Com tots sabeu, tot just l’any passat el Parlament de Catalunya va instar al Govern de la
Generalitat a complir la Declaració del Maresme impulsada per plataforma Preservem el
Maresme que demana:
- La conversió de l’autopista C-32 Montgat-Palafolls, en una via ràpida de comunicació
comarcal, lliure de peatge pel 2016 (per tant, anem tard).
- La recuperació de la façana litoral, convertint la N-II en una via cívica, un gran
passeig.
- I un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l'ordenació del territori i el
transport públic.
Repeteixo, el Parlament ha demanat al Govern que compleixi l’acord d’alliberar el peatge de
la C-32, que havia d’estar llest aquest any. Per això pensem que demanar que es redueixi
l’import a motocicletes no està malament; però és insuficient i és un esforç que bé podríem
destinar a reivindicar el que realment seria un més ampli benefici per tothom. Una mica en la
línia del que dèiem en la moció anterior de no rebaixar de 10 a 5 per poder aprovar amb un
3.
Però no parlem només de la C-32 i som conscients que les decisions per gran vies com són
l’AP-7 i l’AP-2 se segueixen prenent des de Madrid, per aquest casos concrets a Catalunya
també tenim gran plans: marxar.
I, per cert, a col·lació dels comentaris que ha fet el regidor Ximenis, marxem amb tot el
finançament que ens correspon, no fos cas que fem el negoci de Robert i les cabres.
I en altres casos, on la Generalitat ha pogut optar per un model o altre, lamentem que hagi
optat pel finançament públic amb gestió privada, com en el cas de l’Eix Transversal (C-25) i
l’Eix Diagonal (C-15) perquè pensem que és seguir aquell lema de socialitzar els costos i
privatitzar el guanys. No en va hem de recordar que Abertis a Catalunya participa en totes
les empreses que tenen les concessions de les autopistes catalanes i que aquest any ha
batut el rècord de beneficis amb 1.880 milions d'euros (amb el que s’ha comprat 6
autopistes), mentre les treballadores que sí o sí han d’agafar el cotxe aguanten llargues
cues, pateixen d’inseguretats en vies mal mantingudes i a sobre paguem un bon grapat de
diners.
No em voldria allargar més parlant també dels peatges a l’ombra (aquells també amb els
diners de tothom el Govern paga a la concessionària per vehicle que passa), però sí dedicar
l’últim mig minut a explicar una altra manera de fer veure que no paguem més a Aberti però
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que en realitat ho seguim fent; que pot ser aprovar desdoblaments: més obres, més deute
pels monopolis. Aquest és el cas anunciat del desdoblament de la C-32 als paratges del
Vilar (Blanes) i Sant Pere del Bosc, l'Àngel i Les Alegries (Lloret de Mar), sorpresa, a poc
d’acabar la concessió, on la CUP estem perquè s’aturi.
Que el fet que les motocicletes no hagin de seguir pagant el mateix que un vehicle de 4
rodes no impedeixi que seguim reivindicant la fi de la política de peatges i en concret la fi del
de la C-32, per començar.
Perquè no s’interpreti que pagar menys vol dir estar d’acord en pagar alguna cosa pel
sistema actual; ens abstenim.”
La regidora Sra. Sánchez, com a regidora no adscrita, diu textualment: “Nosaltres sempre
hem sigut més, del no vull pagar ja hem pagat prou, que de paguem menys. Trobem molt
injust que en algunes comunitats de l’Estat espanyol tinguin tantes bones carreteres, que no
utilitzen les seves autopistes i nosaltres els catalans haguem de pagar de la nostra butxaca
a l’empresa concessionària de les autopistes més temps del que ens pertoca. En canvi en la
resta de l’Estat espanyol, el propi govern rescata les autopistes que són deficitàries amb els
nostres impostos o sigui que paguem doble.
Des de la CUP, sent regidor en Josep Manel Ximenis, en el Ple del 8 d’abril del 2010, es va
presentar una moció per demanar la gratuïtat del tram de Mataró a Palafolls. A data d’avui
veiem que no hem avançat molt.
Tot i que pensem que encara queda molt per fer, considerem que si ja s’està aplicant un
descompte del 52% en el tram entre el Vendrell i Barcelona per les motocicletes, trobem
positiu que com diu aquesta moció es demani també pel tram entre Barcelona i la Tordera.
I el nostre vot serà favorable a la moció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció, com ha dit en la Junta
de Portaveus i tal i com exposa, volia que es poguessin puntualitzar alguns punts per tal que
pogués votar-hi a favor, com ara saber que els vehicles elèctrics tenen beneficis i tenen
bonificació, no se sap si els mixtes també els tenen, per obtenir-la, i també demanava que
es confirmés, verifiqués, que la concessió acaba l’any 2021 i demanava que es posés la
voluntat de Convergència de què la concessió no s’allargués fins el 2021. Volien que
constés la voluntat política de la reducció de tarifes. I també veu bé que es redueixi el
peatge a les motocicletes, però creu que hauria d’haver-hi un estat de costos dels usos dels
diferents vehicles. No s’ha arribat a cap acord, però exposa que si en un futur es porta a Ple
una altra moció en la que aquesta millora vagi més enllà de la bonificació en el 52%, que hi
hagi un benefici per tots els ciutadans, nosaltres creiem que la millora ha d’anar més enllà.
Recorda que fa uns anys es va intentar aprovar una moció per eliminar el peatge, i fa menys
el moviment “no vull pagar”, que el seu grup no va aprovar. Per aquest motiu, votarà en
contra.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Estem totalment d’acord
en el sentit de la moció. I expressem el nostre desacord sobre perquè la Generalitat fa
aquestes diferències sobre territoris, de forma justa hauria de vetllar per aplicar els mateixos
criteris sobre tarifes, i no esperar a que la ciutadania ens hagin de mobilitzar.
La mesura de la pressió no hauria de ser tan sovint per causes que són de sentit comú.
Esperem no haver de presentar més mocions per aquest motiu.
Votarem a favor.”
_____
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La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El 1967 es construeix
l’autopista del Maresme, la primera de pagament de l’Estat. Portem 49 anys pagant
religiosament aquesta autopista. La concessió a ACESA acabava el 2004, però s’ha anat
allargant sembla ser que fins al 2021.
Com a alternativa a l’autopista tenim una N-II amb manca de condicions per absorbir tot el
trànsit que hi circula, a més ocasiona una barrera pels municipis per on passa, que es veuen
abocats a viure d´esquenes a la façana litoral.
Els alcaldes dels municipis afectats, juntament amb el Consell Comarcal, han creat la
Plataforma “Trasllat N-II, C-32 gratuïta”, que pretén l’eliminació dels peatges entre Montgat i
Mataró, i convertir l’actual C-32 en una variant de la N-II.
Suposo que estarem
d’acord amb Convergència que en l’actual marc polític de
dependència i competències de l’Estat i de manca de recursos econòmics de la Generalitat
cal pensar ja en com volem dissenyar el model de xarxa viària a Catalunya, especialment la
xarxa d’alta capacitat (autovies i autopistes).
Probablement, cal repensar amb urgència el Pla de Carreteres 2026, perquè entre d’altres
coses és un pla pensat sobre un model de mobilitat caduc, que no concorda amb el debat
actual del pagament de les infraestructures.
Ens estranya aquesta moció ja que el seu partit ha presentat múltiples mocions a diferents
municipis demanant la supressió del peatge en aquesta autopista.
Els regidors d’ERC anem més enllà i demanem enèrgicament la supressió d’aquest peatge
generosament pagat pels habitants de la comarca del Maresme. És una discriminació pels
ciutadans del Maresme pagar un peatge que, des de fa tants anys, ja està suficientment
amortitzat.
Ens abstindrem en aquest punt.”
El regidor Sr. Campasol demana torn de rèplica i diu que és cert que tots voldríem la
gratuïtat de la C-32 que està en funcionament des de 1965. El compromís del govern de
Convergència és de què no es renovi aquesta concessió a partir del 2021. Mentrestant, si hi
ha parts del territori on hi ha bonificació, és un greuge comparatiu pel territori que això no
s’apliqui a la C-32. Així, de moment, es vol aconseguir això. Així mateix, es vol millorar la
mobilitat com ara amb la via del +3. Evidentment, seguiran treballant per aquesta gratuïtat.
El regidor Sr. Planas demana contrarèplica per dir que el que volia plantejar és que aquesta
bonificació es pogués aplicar amb escala, depenent de les cilindrades de les motocicletes,
doncs no és el mateix desgast.
El regidor Sr. Campasol diu que les motocicletes són categoria 1, i els turismes són
categoria 2 i la intenció és de fer-ho per totes les motocicletes de categoria 1.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor de la tinent d’alcalde
Na Àngels Castillo i Campos i dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na
Esther Sánchez i Sánchez, dels grups CIU, PSC i regidors no adscrits; i set abstencions, del
senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep
Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors
En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon Planas i
Freixas, dels grups ERC, CUP i PP.
_____
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El Sr. Alcalde diu que, com deia el regidor Sr. Campasol, queda aprovada aquesta moció.

7. MOCIÓ DELS REGIDORS NO ADSCRITS PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES
MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DELS MALALTS A
REBRE UN TRACTE DIGNE PER PART DE L’ICAM.
El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent moció, fent una breu introducció indicant que s’han
acceptat modificacions en els acords per aconseguir més consens:
“Moció que presentem el grup majoritari de persones que ens vam presentar a les eleccions
del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret dels
malalts a rebre un tracte digne per part de l'ICAM.
Avui direm aquest paràgraf en tots els punts en què ens tocarà parlar, esperem poder arribar
a un acord aviat i així ens el podrem estalviar.
L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut de la
Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es determina si una
persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball, si té
dret a una pensió per invalidesa, o si ja està “apte” per reincorporar-se laboralment per una
millora de la seva salut.
És davant d'aquesta situació injusta que persones malaltes, familiars i organitzacions socials
i sindicals han decidit coordinar esforços per denunciar una injustícia que afecta al conjunt
de la societat i el 13 de gener del 2016 van crear la Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la
PAICAM, amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest
organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les
retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar
pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa les persones
malaltes sovint al llindar de l'exclusió social.
Aquesta Plataforma planteja posar llum sobre les situacions d'injustícia que resulten d'aplicar
criteris econòmics enlloc de sanitaris. No pot ser que un metge de capçalera o especialista li
digui a una persona que no pot treballar i després l'ICAM, de forma sistemàtica i sense
atendre criteris mèdics, li doni l'alta de forma injustificada o li denegi la petició d'invalidesa
realitzant un tracte humiliant per a molts pacients.
S'han de denunciar els casos concrets on es posa en perill la seguretat del conjunt de la
ciutadania, com passa al donar d'alta conductors o conductores de TMB encara malalts,
incrementant les possibilitats d'accidentalitat laboral, que no només els pot afectar a ells sinó
també als usuaris del servei.
S'han de denunciar i fer evidents, també, les desigualtats existents en el tracte emès per
l'ICAM segons el tipus de malaltia -com és el cas de les Síndromes del Sistema Central-,
segons la classe social –totes les persones afectades per l’ICAM som classe treballadora,
les classes socials altes no recorren al sistema sanitari públic sinó que ho fan al privat- o
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segons el sexe -les dones són generalment les més afectades per aquestes situacions
d'injustícia-. Altres desigualtats que es produeixen són per zona geogràfica, edat o tipus de
feina.
Les classes populars hem d'exigir el compliment dels nostres drets com a treballadors i
treballadores -en actiu, a l'atur o precaris- que, quan emmalaltim, esperem un tracte just i
humà tant per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) com per l'Institut Català
d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). Els treballadors i treballadores no som mercaderies
productives d'usar i llançar.
I per últim, hem de reclamar la depuració de l'ICAM i dels responsables d'aquesta deriva
economicista, així com l'eliminació dels criteris que posen els diners per davant de les
persones i determinen l'actual funcionament de la Comissió de Valoració de l'INSS. També
hem de demanar que es revisi la relació de la sanitat pública amb mútues i centres privats,
que en la pràctica és un malbaratament de diners públics, diners de tots, i un privatització de
serveis. Amb la salut no s'hi juga!
És per tot els motius exposat que, des del grup majoritari de persones que es van presentar
a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la transparència
total en la relació entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Català
d'Avaluacions Mediques (ICAM) i que és publiqui el conveni que els vincula.
Segon.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que impulsi la
participació ciutadana en l'elaboració d'un document sobre bona praxi de l'ICAM.
Tercer.- Reclamar al mateix Departament que s'aturin les derivacions a centres privats per
realitzar proves diagnòstiques.
Quart.- Reclamar al mateix Departament avaluacions basades exclusivament en criteris
mèdics amb professionals de la sanitat pública i no en criteris econòmics restringits en funció
de la disponibilitat pressupostària dels ens públics.
Cinquè.- Exigir al Departament la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de
l'INSS, en el cas que s'avantposin criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.
Sisè.- Informar d'aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a
la Plataforma d'Afectats per l'ICAM i l'INSS al seu correu electrònic paicam.cat@gmail.com .”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció s’abstindrà. Podria
votar a favor però el contingut posa en dubte a alguns metges en el seu assessorament i
creu que manca molta informació sobre aquests casos concrets que s’anomenen en la
moció. També perquè considera que aquesta tipologia de moció es podria haver fet de
forma conjunta perquè els afectats no són els partits polítics sinó els vilatans. També perquè
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s’anomena que qui fa servir la sanitat pública no són persones d’alt estanding, diu que aquí
no es pot generalitzar, i comenta que coneix persones que podrien considerar-se en aquesta
situació i que han fet servir la sanitat pública i estan agraïts de poder comptar amb aquesta,
considerant que és de bona qualitat. Entén, doncs el contingut, però no la forma. Per això,
s’abstindran.
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “L’àmbit de la salut i del
benestar social és un àmbit prou important en tant que són persones les afectades i per tant
hi ha una part humana, i no cal dir que preocupa i molt la importància del mateix, i té una
prioritat bàsica.
Un cop dit i matisat això, hem de fer una sèrie de puntualitzacions que són les que marquen
el sentit del nostre vot en tant que és en la forma del plantejament de la moció en la que no
hi estem d’acord, més que en el fons.
. En primer lloc es posa en qüestió la professionalitat de les persones.
. D’altra banda, que ara es concedeixin menys baixes d’invalidesa no és fruit de les
retallades sinó d’una revisió exhaustiva dels criteris per a fer-les efectives o no.
. També creiem que és de rigor que el document de bones praxis ha de ser elaborat per
experts en la matèria.
. Estem d’acord en què es pot millorar la gestió però sempre amb criteris mèdics, doncs
estem parlant de la salut de les persones, i aquesta no la podem posar en risc.
Emfatitzant de nou que ens preocupa i molt una bona gestió i resolució de tot el que tingui a
veure amb el benestar social, i creient també que hi ha molta feina a fer encara, però per tot
l’exposat no coincidim en el plantejament, en la forma de la moció, per això el nostre vot
serà en contra.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “És necessari el
compliment del dret com a treballadors i un tracte just i humà als malalts, ja que s'estan
donant "situacions injustes que els releguen a un procés d'exclusió i vulnerabilitat social molt
greu".
La plataforma d’Afectats per l’ICAM ha alertat que hi ha criteris injustos, afecten sobretot
dones amb malalties com fibromiàlgia, fatiga crònica i electro hipersensibilitat, entre altres,
patologies a les que "no se'ls dóna un circuit mèdic d'acord amb les seves necessitats".
La Plataforma d'Afectats de l'ICAM es va constituir el 13 de gener de 2016 "amb l'objectiu de
visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la
sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades". Segons es constata,
cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions
d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa les persones malaltes
sovint al llindar de l'exclusió social.
L’equilibri i la justícia haurien de ser l’objectiu. Probablement, pel que es detecta, en un
període determinat quan havia bonança econòmica els criteris eren uns i ara, en un moment
econòmicament complicat els criteris canvien i s’eleva el concepte de salut al criteri
econòmic del moment; el qual els socialistes denunciem.
Són molts els casos que aquests dies, buscant informació, hem pogut conèixer, hem tingut
l’oportunitat de parlar amb una gran cooperativa d’advocats nascuda fa 41 anys per defensar
els treballadors, molt coneguda de Mataró, i realment les seves experiències corroboren
aquesta baixa sistemàtica en funció de l’economia.
Ha estat “escalofriant” escoltar els drames de persones com la Nati, el Miquel Soria, el
Josep Maria Garcia totalment depenent i a qui se’ls ha denegat la incapacitat.
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Per tant, ni que sigui per un cas injust, per 100, 500 o per 1000 casos el PSC votarà a favor
d’aquesta moció.”
La regidora Sra. Paituví vol agrair que es posés la modificació en l’acord 5è, malgrat que
votin en contra.
El regidor Sr. Jiménez, en el torn de rèplica, diu textualment: “Si arribem a saber que havien
de votar en contra de la moció [referint-se a CIU], no els hi hauríem acceptat aquesta
modificació, perquè sincerament ho trobo lleig i políticament incorrecte. Hi ha una bona fe
per part nostra per incorporar una modificació que vostès ens proposen, però després voten
en contra. Políticament no és gaire adequat.
La meva intervenció l'anava a fer al voltant del que ha acabat dient la regidora Àngels
Castillo. Sí que és veritat que hi ha hagut un criteri, des de l'ICAM, més aviat economicista
que no pas procurant pel dret de la salut de les persones i justament d'això es queixen la
immensa majoria de metges, ja que són conscients que existeix aquests criteris
economicistes que està aplicant l'ICAM i discriminatoris cap a les persones i no els hi agrada
aquesta forma d'actuar perquè també els desqualifica a ells. Quan ells estan fent una feina
ben feta i totalment equilibrada.
També podem posar altres exemples, el cas d'aquella senyora que, no fa gaire va sortir per
la televisió, que havia tingut un ictus i amb un ictus i una part del cos paralitzada li van donar
l'alta per tornar a treballar.
Es produeixen situacions realment molt dramàtiques, és cert, i, a més, fins i tot es
produeixen maltractaments per part de persones que estan a l'ICAM cap a determinats
malalts que no els hi toca més remei que anar a fer aquesta avaluació. Això també s'ha
explicat i també s'ha dit.
Hi ha molts casos d'advocat, però també de sindicats, que estan reclamant un
comportament diferent per part d'aquest institut.
Sap greu que hi hagi una formació política que hi voti en contra. Sap greu que altres
formacions polítiques no hagin manifestat què pensen al voltant dels drets dels malalts a
rebre un tracte digne. Però bé, allà cadascú amb la seva pròpia consciència.”
El regidor Sr. Campasol, per al·lusions, insisteix en agrair la modificació feta en el punt 5è i
en el fet que tal i com ha manifestat en la Junta de Portaveus no poden acceptar l’aprovació
del punt 3r.
El regidor Sr. Jiménez, en la contrarèplica i referint-se al portaveu de CIU, diu textualment:
“Ens agradaria que si alguna altra vegada volen fer modificacions a les nostres mocions ens
les diguin per endavant i aleshores puguem negociar-ho abans de venir a la Junta de
Portaveus i no fer el ridícul com l'estem fent ara.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde Na Àngels Castillo i Campos, En
Josep Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i dels
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CUP, PSC i
regidors no adscrits; una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i
tres vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i
Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup municipal CIU.
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PART DE CONTROL
8. INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix:
“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 29 de juliol, sobre l’execució del 2n
trimestre del 2016 i l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que l’informe annexa també tota la informació requerida en la tramesa d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Per l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 29 de juliol, relatiu a l’execució del pressupost i l’avaluació dels principis
de la Llei Orgànica 2/2012 un cop transcorregut el 2n trimestre del 2016, en compliment del
que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:


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




5.803.681,15 €
2.997.319,63 €

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

Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”

9. DESPATX OFICI
El Sr. Alcalde llegeix:
“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 172 a la 207, ambdues incloses, des
del 25/07/16 fins al 04/09/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 16
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria d’organització: 4

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 25/07/16 fins al 04/09/16, en matèria
de:
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-

Espai Públic: 2
Seguretat: 6
Benestar Social: 2”

PRECS I PREGUNTES
10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER TENIR ACCÉS A LES
INSTÀNCIA DE L’OAV.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“Atès que el 23 d’octubre de 2015, el grup municipal de Convergència, va fer una sol·licitud
per tenir accés a les instàncies que s’entressin a l’Oficina d’atenció al vilatà per part dels
ciutadans.
Atès que a dia d’avui encara no se’ns ha notificat cap resolució al respecte.
Preguntem a l’equip de govern per què encara no ens han donat cap resposta sobre aquest
tema? I en tot cas, després d’esperar gairebé un any, voldríem saber si tenen previsió de
posar-hi remei? I en quin temps pensen fer-ho?”
El regidor delegat de Coordinació, Sr. Sánchez, primerament vol demanar disculpes per
donar resposta tant tard, i espera que la resposta que es dóna els pugui servir. Primerament,
es volia fer quan estigués en marxa el gestor d’expedients, que ajuda a la tramitació
administrativa, però aquesta implantació s’està endarrerint esperant que estigui en
funcionament a finals d’any. En aquest gestor d’expedients es podrà comptar amb la carpeta
del regidor on podran tenir accés a la informació municipal de forma més directa i
endreçada.

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE TITULARITAT MUNICIPAL.
El regidor Sr. Tarrés formula la següent pregunta:
“L’article 74 del Reglament Orgànic d’Arenys de Munt (ROM) que fa referència els mitjans
de comunicació de titularitat municipal, estableix el següent:
1.- Els mitjans d'informació locals de titularitat municipal existents o que es puguin crear,
hauran de donar prioritat a la informació local, facilitar la convivència i la participació política,
així com la seva pluralitat, objectivitat i imparcialitat.
2.- Es garantirà l'accés de tots els grups municipals en els mitjans informatius locals.
3.- La Comissió Informativa corresponent, amb una periodicitat mínima semestral, establirà,
conjuntament amb els professionals o col·laboradors dels mitjans informatius locals, els
criteris generals per garantir la pluralitat i l'accés dels diferents grups als esmentats mitjans,
així com la resta d'objectius de l'apartat de l'article anterior.
Suposem que els apartats primer i segon es compleixen i que, per tant, els mitjans de
comunicació de titularitat municipal actuen en objectivitat i imparcialitat. Tanmateix, segons
l’apartat tercer, els criteris generals per garantir la pluralitat i l’accés dels diferents grups així
com la resta d’objectius s’establiran amb una periodicitat mínima semestral en la Comissió
Informativa corresponent.
És per això que preguntem:
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Per què, almenys, durant aquesta legislatura, no s’ha tractat en cap Comissió Informativa els
criteris a què fa referència l’article 74.3 del ROM?”
El regidor delegat de Comunicació, Sr. Sánchez, diu que quan encara no era regidor, es va
comentar el tema. I certament, no es va tornar a parlar, doncs tothom té feina i hi ha coses
que es van endarrerint. Ja que ara ho proposen, es concertarà una data per poder-se reunir i
parlar d’aquest tema.

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE L’ESTAT EN EL QUAL ES
TROBA LA DISSOLUCIÓ DE L’ALOC SERVEIS AMBIENTAL, SL (ALOC).
El regidor Sr. Tarrés formula la següent pregunta:
“Atès que en el Ple ordinari de data 10/12/2015 es va donar compte, a la part de control, de
la formulació d’estats comptables de la societat municipal ALOC SERVEIS AMBIENTALS,
S.L. (ALOC) i de la dissolució per inactivitat acordat per la Junta General de la societat a
data 10/09/2015.
Atès que en el mateix Ple ordinari de data 10/12/2015, a l’apartat de precs i preguntes, el
nostre grup municipal va fer constar que hi havia unes certes irregularitats tributàries i que
abans de procedir a la seva dissolució, fora convenient regularitzar la situació tributària de
l’ALOC, així com sol·licitar un certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries a l’Agència
Tributària.
Atès que el regidor i liquidador de la societat ALOC, el Sr. Sánchez, es va comprometre a
resoldre tots aquests extrems per tal de poder liquidar la societat.
Per tot l’exposat, preguntem:
1. S’ha procedit a regularitzar la situació tributària de l’ALOC? En cas afirmatiu, s’ha
obtingut el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries expedit per l’Agència
Tributària?
2. S’ha registrat l’escriptura de dissolució de la societat ALOC al Registre Mercantil de
Barcelona? I en cas contrari, en quina situació actual es troba la dissolució de la
societat?”
El regidor Sr. Sánchez, com a liquidador de l’ALOC, comenta que va dir durant el 2016, i si
bé és cert que és lamentable que encara no s’hagi resolt, ha d’exposar que hi ha un compte
de resultats que no està a zero i que cal regularitzar. Durant aquest temps hi ha hagut
interpretacions diverses per resoldre aquest punt i si bé encara no està del tot tramitat, ja
està encarrilat, i espera que no puguin tornar a formular aquesta pregunta a finals d’any
perquè ja estigui resolt.

13. PREGUNTA DELS REGIDORS NO ADSCRITS SOBRE EL PERQUÈ L’ALCALDE
NO VA DEIXAR INTERVENIR ALS VEÏNS EN EL PLE DEL 9 DE JUNY.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la següent pregunta, que tal com l'havíem
redactat, en el seu títol, no és com a sortir a l'Ordre del Dia, i diu així:
_____
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L'article 228 del ROF permet als veïns intervenir en els plens: volem saber perquè l'alcalde
no els va deixar intervenir.
En el Ple del 30 de juny tots els grups de l'oposició vam preguntar els motius pels quals
l'alcalde no va deixar intervenir als veïns en el passat Ple del 9 de juny, quan aquests veïns
ho havien demanat per instància, tal com ho regula el Reglament Orgànic Municipal i tal com
ho regula el Reglament de Participació.
En la seva resposta, que tothom pot escoltar a través de Ràdio Arenys de Munt (3:53:30),
l'Alcalde va dir que les normatives són interpretables i es va referir, sense citar-lo, al Reial
Decret 2568, de 1986, Reglament de Funcionament i Organització, el qual va dir que és una
normativa amb rang de llei i que no permet cap intervenció però, per sorpresa de tothom, no
va citar cap article d'aquest Reial Decret per sustentar aquest argument, tampoc va citar
quin era aquest Reial Decret.
També es va referir a que el Reglament de Participació no permet les intervencions, quan el
Reglament de Participació diu el mateix que el Reglament Orgànic Municipal i és un codi de
rang inferior. Per tant, preval el que diu el Reglament Orgànic Municipal, que també regula
les intervencions del públic en els plens i si que deixa fer intervencions dels veïns. I si aquest
deixa intervenir als veïns, el Reglament de Participació no pot impedir-ho, perquè no és
'orgànic', que és el que la Llei (Llei 7/1985) preveu per regular el funcionament dels plens.
Posteriorment, se li va preguntar sobre quin article no permetia les intervencions del públic
en el Ple i es va comprometre a enviar la resposta al dia següent per correu electrònic als
portaveus de l'oposició. Per tant, en el Ple no va respondre.
En aquesta resposta s'acollia a l'article 88 d'aquest Reial Decret per no deixar intervenir als
veïns en el Ple, quan en realitat és l'article 228 el que regula la participació ciutadana en els
plens.
L'article 228 diu:
'1. Cuando alguna de las asociaciones o Entidades a que se refiere el artículo 72 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún
punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como
interesado, deberá solicitarlo al Alcalde antes de comenzar la sesión. Con la autorización de
éste y a través de un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que
señale el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en
el orden del día.'
Com podem veure el Reial Decret 2568/1986, que té rang de llei, permet intervenir als veïns
en qualsevol tipus de Ple.
I ara tornem a preguntar a l'Alcalde el que ja li venim preguntant de fa dies i a veure si ara
dóna una resposta honesta:
- Com és que va decidir, contràriament al que diuen tots els Reglament, no
permetre les intervencions d'aquests veïns en el Ple?
I també volem preguntar:
- Com és que ens va dir que havia aplicat l'article 88 per impedir la participació dels
veïns, quan l'article que regula la participació ciutadana en els plens és l'article
228, que sí que la permet?”
El Sr. Alcalde li respon que el ROF diu que no hi ha intervencions en règim ordinari, que
l’article 80 del ROM ho preveu per convocar Juntes de Portaveus, i de Juntes de Portaveus
només n’hi ha en els plens ordinaris, en qualsevol cas, aquesta pregunta ja ha estat
resposta en diverses ocasions, el contingut que volien manifestar els vilatans que havien
demanat la paraula es pot escoltar per la ràdio, en dos plens, i figura escrit en l’acta d’un
_____
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dels plens; en qualsevol cas, si els regidors no adscrits volen que en plens extraordinaris
sigui possible intervenir, doncs és qüestió de demanar-ho. Aquest govern està encantat de
què la gent participi per totes les vies possibles, dintre la normativa vigent, això està tot dit,
pot tornar a llegir l’acta.

14. PREGUNTA DELS REGIDORS NO ADSCRITS SOBRE QUIN ÉS EL COST DE
L’ESTUDI AMBIENTAL QUE FALTAVA EN LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
DEL 12/02/2015.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la següent pregunta sobre quin és el cost de
l'estudi ambiental que faltava en la modificació del Pla General del 12-02-2015.
En el Ple del passat 30 de juny es va presentar per a la seva aprovació la modificació de les
Normes Urbanístiques del Pla General pel que fa a la regulació d'usos i paràmetres
d'ordenació en el que era una nova presentació de la proposta que es va presentar per
aquest mateix tema el 12 de febrer del 2015 i que va ser retornada pel Departament de
Territori i Sostenibilitat perquè li faltava documentació en la seva tramitació administrativa i
existien alguns errors en la seva tramitació.
Fins al punt que s'ha hagut de tornar a presentar de nou tot l'expedient.
Entre la documentació que faltava, i que s'ha hagut de realitzar per continuar els tràmits
administratius d'aquesta modificació del Pla General, hi ha un 'Estudi Ambiental Estratègic'
elaborat per l'ambientòleg Xavier-Andoni Tibau Alberdi i la biòloga Alba Picón Aymerich.
Respecte a aquest 'Estudi Ambiental Estratègic' voldríem saber:
•
En quina data es va encarregar,
•
quin ha estat el seu cost,
•
quin tipus de licitació es va utilitzar per adjudicar aquest estudi
•
i qui ho va decidir.”
El Sr. Alcalde diu que ho va aprovar l’alcaldia, amb l’assistència de la Junta de Govern
Local, el 18/05/2015, i vostès en tenen còpia. Es va fer un contracte menor, amb la petició
de tres pressupostos, i es va adjudicar a la proposta més avantatjosa econòmicament. I el
cost va ser de 2.420 €, IVA inclòs.

15. PREGUNTA DELS REGIDORS NO ADSCRITS SOBRE LA METODOLOGIA DE
L’ENQUESTA SOCIOLÒGICA SOBRE SERVEIS MUNICIPALS.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la següent pregunta sobre la metodologia de
l'enquesta sociològica sobre serveis municipals.
El 23 de juny del 2016 es va iniciar el treball de camp de l'enquesta sociològica sobre serveis
municipals. Un treball que hauria de servir per a definir les preguntes del multi-referèndum.
De fet, durant la Fira de la Cirera i dies posteriors, vam poder veure a unes persones fent
preguntes als vilatans.
_____
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La formulació de les preguntes de l'enquesta es feia als veïns que circulaven pels carrers,
que estaven relaxats en bancs o a la plaça, però també a grups de veïns que estaven en
terrasses de bars.
En aquesta enquesta no es demanava cap identificació a les persones preguntades, sense
fer cap filtratge i va haver-hi veïns que van respondre l'enquesta fins a 4 vegades.
Al mateix temps, algunes preguntes estaven clarament mal formulades, amb una
intencionalitat política clara. Com per exemple: ensenyar una fotografia del pont de la riera
plena de cotxes i comparant-la amb un muntatge, que simulava una fotografia, molt bonic
sense gairebé cap cotxe. O preguntar 'Considera important que la bandera espanyola estigui
al balcó de l'Ajuntament?' (una pregunta clarament mal formulada)
O per exemple opinar sobre els polítics i valorar-los. Quin interès pot tenir aquesta opinió
perquè els serveis municipals vagin millor? O com pot servir aquesta valoració per formular
les preguntes del multi-referèndum?
Existeixen quatre punts bàsics que ha de tenir un estudi sociològic.
1. Definir el marc d'actuació sobre el qual es realitza l'estudi sociològic. Pensem que en
aquest cas estaríem parlant de la població d'Arenys de Munt.
2. L'objecte d'estudi. S'ha de definir de manera concreta allò que volem esbrinar.
3. Mètode de recopilació de dades. De quina forma anem a triar la mostra. Com que no
és possible preguntar a totes les persones empadronades al municipi, es tria una
mostra representativa de la població objecte d'estudi. Aquesta mostra, perquè sigui
vàlida, necessita que qualsevol persona empadronada hagi tingut les mateixes
oportunitats de ser seleccionada per a la mostra. També és necessari conèixer amb
quin marge d'error o confiança s'ha treballat.
Per la forma en què l'enquestadora triava la mostra deduïm que s'ha utilitzat el
mostreig per quotes (proporcions de dones i homes, ingressos, educació i factors
que reflectissin les proporcions per als mateixos factors de la població total).
Malgrat això, aquest mètode es va qüestionar el 1948 després de les eleccions
presidencials dels EUA. Una de les raons és que la selecció final de l'enquestat es
deixa al judici subjectiu de l'entrevistador, en lloc de determinar-la de forma objectiva.
Amb qualsevol altre mètode de recopilació de dades a l'entrevistador se li
proporcionen noms i adreces ja seleccionats mitjançant un dispositiu aleatori, sense
subjectivitat humana.
4. Qüestionari. Les preguntes han de ser clares, no pot haver marge per a la confusió ni
la interpretació. La persona que contesta l'enquesta ha de conèixer el propòsit de la
mateixa. En l'enquesta realitzada a Arenys de Munt, el qüestionari barrejava
valoració dels polítics amb aspectes urbanístics i amb aspectes ideològics. Hi ha
massa variables i no queda clar quin és l'objecte d'estudi.
Veient les deficiències de l'enquesta realitzada, entenem que s'han utilitzat diners
públics per fer una acció clarament partidista, que no té res a veure amb els serveis
públics del poble ni amb el multi-referèndum.
És per això que els hi preguntem i ens agradaria una resposta clara i concreta:
 A quina empresa o centre de recerca s'ha encarregat l'estudi sociològic. Veiem que
s'ha adjudicat a l'empresa Daleph, una empresa que segons la seva pròpia
informació, és que és una empresa de serveis de consultoria que no fa estudis
sociològics.
 Quin cost ha tingut aquesta enquesta sociològica?
 Amb quin procediment es va adjudicar a l'empresa Daleph aquest contracte?
 Quina metodologia s'ha aplicat per realitzar aquesta enquesta?
_____
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Quina fiabilitat té aquesta enquesta una vegada hem pogut veure les deficiències en
que s'ha realitzat?
Quin investigador social signa aquest estudi sociològic?
Demanem que s'informi al Ple i es faciliti als grups de l'oposició una còpia de la
memòria de l'estudi sociològic on s'especifiqui: Població objecte d'estudi, l'objecte
d'estudi, mostra, mètode de recopilació de dades, marge d'error amb què treballen i
resultats de l'estudi.”

El Sr. Alcalde manifesta que aquesta enquesta encara s’està realitzant i dóna pas a la Sra.
Castillo, regidora delegada de Convivència, que agraeix la pregunta, i diu, sense entrar a
qüestionar si és la millor empresa o no, respecte a la metodologia, el següent: “La tècnica
utilitzada és la de l’entrevista personal centrada, mitjançant un qüestionari semi estructurat
(amb preguntes obertes i tancades) de 5-10 minuts de duració.
En quant al contingut del qüestionari:
Tenint en compte que una de les justificacions de l'enquesta va en el sentit de complir amb
el mandat que emana de la Llei de transparència d'avaluar els serveis públics, hem cregut
oportú incloure tots aquells serveis que són competència dels municipis de 5.000 a 20.000
habitants segons la LBRL, exceptuant els que difícilment poden ser jutjats per la ciutadania
(per exemple, tractament de residus, o control de begudes i alimentació, cementiri...).
En aquest sentit, s’avalua:
 Enllumenat públic
 Recollida d’escombraries
 Neteja viària
 Accessos urbans i conservació de la via pública
 Parcs infantils i públics
 Policia local
 Oficina d’atenció ciutadana
 Servei de Benestar Social
 Servei d’ocupació.
Però aquest govern, amb la voluntat de millorar i de ser avaluats, hem inclòs altres temes
com:
 Aspectes a millorar del municipi (amb resposta espontània).
 Obres de la Riera: canals utilitzats per informar-se, valoració de la informació rebuda
de l’Ajuntament, nivell de satisfacció amb la part finalitzada, propostes espontànies
de millora, preferència de la Riera amb el pont o sense el pont i de vianants (tots els
dies, nomes els caps de setmana o mai).
 Nivell de coneixement espontani i valoració dels polítics de l’Ajuntament.
 Importància de tenir la bandera espanyola penjada al balcó de l’Ajuntament.
En quant als llocs de fer les enquestes:
S’han establert diversos punts d’entrevista, que possibilitin l’accés al procés d’enquesta a
tots els residents al municipi d’Arenys de Munt.
Aquest punts són:
 Es va aprofitar el dia de la Fira de la Cirera del dia 24 de juny per l’afluència de gent
per fer enquestes a la Riera.
 El mercat no sedentari del dilluns.

_____
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Al nucli urbà, on es van distribuir enquestadors pels diferents barris i zones de pas
del municipi: zona del Centre (Riera, Església...), Ca l’Aranyó, Sant Carles i Sobirans,
i altres carrers del municipi.
Cal dir que a data d’avui les enquestes no s’han acabat.
En quant a les persones que responen l’enquesta:
La selecció de la mostra es fa de forma aleatòria, garantint així el principi bàsic de què tots
els residents majors d’edat tinguin les mateixes possibilitats de respondre a l’enquesta, per
això, es demana a la primera persona que es troba al punt d’entrevista si vol respondre-la i
es va recollint les seves opinions.
Els criteris de selecció de la mostra són els següents:
 Homes i dones majors de 18 anys
 Residents i empadronats a Areny de Munt
L’error mostral:
L’error mostral calculat per aquesta mostra serà relacionat amb el nombre d’enquestes i es
preveu que sigui inferior al 2%.
Anàlisi dels resultats:
En l’anàlisi de resultats està previst, en principi, fer les següents segmentacions de la
mostra, per tal d’identificar les variables més representatives de cada un dels resultats:
 Lloc d’entrevista:
 Gènere:
 Edat: Temps que fa que viu a Arenys
 Zona de residència:
 Valoració de la gestió de l’Alcalde:
 No obstant, en funció dels resultats obtinguts es podran plantejar altres
segmentacions addicionals.”

16. PREC DELS REGIDORS NO ADSCRITS PER MILLORAR LA NETEJA AL POBLE
AMB UNA BONA ORGANITZACIÓ I UN BON PROTOCOL D’ACTUACIÓ.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt presentem el següent prec per millorar la neteja al poble amb
una bona organització i un bon protocol d'actuació.
Vistes les reiterades queixes dels veïns i veïnes del poble per la brutícia dels carrers.
Vist que no hi ha una bona organització perquè es passa a netejar moltes vegades per
alguns carrers i amb molt poca freqüència per altres.
Vist també l'estat de brutícia en què es trobava la Riera durant la nit bruixa, plena de fulles,
pols, sorra i deixalles, amb la mala imatge que això ocasionava per tota la gent que va venir
de fora i va passejar-se per la Riera.
Vist que aquesta situació durant el mes d’agost encara s’ha agreujat més.
I vist que el servei de neteja és un servei bàsic que per Llei tenen obligació de prestar tots
els ajuntaments.
Des de la nostra assemblea tornem a portar el tema del servei de neteja al Ple i demanem a
l’Equip de Govern i als responsables del servei:

_____
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Que tinguin la voluntat de solucionar i millorar la neteja, amb una bona organització i
amb un protocol d’actuació, tal i com estan demanant els veïns d’Arenys de Munt des de
que hem iniciat el mandat.”

El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, exposa primerament la problemàtica d’aquest
estiu en fulles i pols, doncs la calor i la sequera està provocant la caiguda constant de les
fulles, i per això s’ha comptat amb el reforç de personal del CEO, també fent servir la
Brigada jove, malgrat que, tot i això, no s’ha aconseguit el resultat previst. Sobre la pols,
estan tirant 14.000 litres d’aigua diàriament a la riera i creu que tirar-ne més és
mediambientalment insostenible. Per tant, a part de passar més màquina i regar més, poc
més podem fer sobre aquest tema. Independentment d’això, és evident que tenim una
problemàtica de falta de recursos per donar un bon servei de neteja i, per tant, hi estem
posant remei. Avui mateix, s’han acabat les proves per incorporar dos peons a la Brigada de
neteja, esperem que el dia quinze estiguin operatius. Per tant, la Brigada de neteja quedarà
amb una plantilla aproximada de 7-8 persones, perquè tenim una persona que és la que
rega. També tenim el tema de la màquina d’escombrar, que esperem que abans de final
d’any, puguem tenir-la, i llavors engegarem un pla de neteja, que ja està redactat, i aprofita
per convidar-los a fer una reunió per explicar-los-ho i per aportar millores, que seran
escoltades.

17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’APARICIÓ DE RATES A DIFERENTS
INDRETS DEL MUNICIPI.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que aquest grup municipal ha tingut constància a través de les queixes de veïns i
veïnes de diferents indrets del municipi de l’existència de rates que envaeixen la via pública.
Atès que aquest fet té una relació directa a amb la brutícia i les condicions de manca
d’higiene de la via pública
Atès que aquest provoca unes greus conseqüències higiènico sanitàries.
Prec: Demanem que manifestin si tenen constància d’aquest fet i de les conseqüències
higiènico sanitàries que del mateix es poden derivar pels veïns i veïnes del municipi.”
La regidora delegada de Sanitat, Sra. de la Iglesia, diu textualment: “Durant el mes de juliol
de 2016 es reben a l’àrea de Serveis Personals diferents queixes de vilatans/es sobre
l’aparició de rates a la via pública. En concret, una instància referint que s’han vist rates a la
zona de l’Eixample; un correu electrònic de la Policia Local informant d’una trucada d’una
veïna, comunicant que hi ha una rata al carrer Borrell; una trucada informant de vàries rates
a la Rambla Riera i Penya, 55; i una altra trucada comunicant que han vist alguna rata al
carrer Sant Antoni Maria Claret, cruïlla entre Ausiàs Marc i Joan Maragall.
La regidoria de Sanitat contacta amb l’empresa encarregada del control de plagues al
municipi, Biosecurity Management, que fa un control preventiu mensual en diferents espais
municipals com el mercat, el CAP, el magatzem de la brigada, DISAM, etc.
En dates 9 i 29 d’agost, aquesta empresa duu a terme actuacions de desratització al
clavegueram del carrer Borrell i a la claveguera de Can Globus, davant el supermercat DIA.
També procedeix a realitzar una inspecció ocular a la Masia de Can Globus amb resultat
negatiu, la zona està vigilada per possible òliba.
_____
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Al carrer Sant Antoni Maria Claret, cruïlla entre Ausiàs Marc i Joan Maragall, es fa una
inspecció ocular sense resultat. Els veïns comenten que les rates surten d’una fàbrica del
davant i que el terreny abandonat en mal estat és propietat d’un banc, degut a una
expropiació. Els mateixos veïns manifesten que havien col·locat verí i que fa dies que no
veien rates. No es fa cap actuació perquè no hi ha evidències.
Quan a la Rambla Riera i Penya, 55, la casa en concret on s’han vist les rates és propietat
de Gusam. Es procedeix a fer un actuació amb trampes mecàniques.”
A continuació, afegeix que tenen un control exhaustiu de les rates però amb la calor, la
sequera i la situació actual, n’hi ha proliferació, però sempre que tenen constància, fan una
actuació amb l’empresa especialitzada amb trampes manuals i mecàniques, sempre
procurant no fer mal a cap animal, excepte les rates.

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA UTILITAT I AMORTITZACIÓ
DEL TÒTEM INFORMATIU DE DAVANT DE L’AJUNTAMENT.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que va ser instal·lat un tòtem didàctic davant de l’Ajuntament per facilitar la informació
al ciutadà.
Atès que aquest moltes vegades està apagat o no és operatiu.
Atès que moltes vegades es troba espatllat com mencionen alguns veïns que n’han volgut
fer ús sense èxit.
Pregunta: quina és la utilitat efectiva que s’està donant a aquest tòtem? S’està amortitzant la
inversió realitzada per la seva col·locació? Estarien d’acord en implementar el seu ús
emprant aquest tòtem amb finalitats publicitàries dels diferents comerços del municipi sense
cost per aquests com a mesura de suport al comerç local de proximitat?”
El regidor delegat de Comunicació, Sr. Sánchez, informa que el tòtem no és que funcioni
algunes vegades, sinó que realment està apagat. Està fent seguiment per tal de poder
solucionar el problema del tòtem amb trucades i gestions per part seva i per part dels tècnics
municipals. Sembla ser que es va fer malbé per una pujada de tensió que va fer malbé la
bomba que refrigera el sistema, i mentre no feia calor, la pròpia màquina s’anava refrigerant,
però amb la calor, no era possible. Es va aprovar una despesa a finals d’agost per arreglarho, i esperava que vinguessin avui per arreglar-ho, però no ha estat així, i per tant, ha de
patir la vergonya d’haver-ho de dir aquí en el Ple. No hi ha cap problema en posar publicitat
de diferents comerços, i de fet, quan funcionava ja n’hi havia. De fet, un ajuntament va trucar
per demanar informació per tal de poder demanar el Regidor de Promoció Econòmica un
d’igual. I potser, ara no li demanaria. Però la idea és poder-ho aprofitar al màxim possible, i
no discriminar cap comerç amb el seu ús.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA PROBLEMÀTICA DELS VEINS
I AFLUÈNCIA DE CIRCULACIÓ A LA CARRETERA DE SANT CELONI.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que aquest grup municipal, amb data 26 de juliol de 2016, va mantenir una reunió amb
_____
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els veïns afectats per l’afluència i velocitat que emprenen els vehicles a la carretera de Sant
Celoni, la brutícia i els accessos i aceres deficients i en mal estat, entre altres qüestions.
Atès que al final d’aquesta reunió va ser convidat el Sr. Alcalde per poder mantenir un primer
contacte amb aquests.
Atès que va existir un compromís per part de l’equip de govern de mantenir una reunió amb
els veïns afectats.
Pregunta: s’ha materialitzat aquesta reunió amb els veïns per part de l’equip de govern a fi
de tractar les seves queixes i problemàtica? En cas afirmatiu, per què no han estat convidats
a assistir els membres dels grups de l’oposició? En cas que encara no s’hagi materialitzat la
reunió, quan tenen previst realitzar-la? Podrem estar presents i participar els membres dels
grups de la oposició?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, explica que aquesta reunió ja s’ha efectuat, i la
va fer el regidor Sr. Sánchez doncs ell estava de vacances en aquell moment. I després
d’unes converses telefòniques que vam tenir, ell li va explicar al regidor les actuacions que ja
s’estaven fent, que passo a exposar-li:
Pel que fa a les rampes del C/Cotxeria, ja està en mans de l’arquitecte per fer un petit
informe del que si pot fer. Creu que és una actuació que segurament es podrà fer abans de
final d’any.
Una altra acció que també volen fer, és formigonar el tram de vorera que queda a Bellsolell,
queda un tram encara de sorra, davant del pàrquing, que també és té intenció, per part
d’aquesta regidoria, d’arreglar-la. I, després, actualment s’estan enretirant les pilones
trencades, que també eren bastant perilloses, de moment, s’estan tapant amb formigó ràpid
perquè la intenció és lligar-ho amb una substitució completa de les pilones, ja sigui, per
pilones homologades, perquè les que hi ha, com són antigues, no ho són, ja siguin baranes
o bé una viona, per evitar l’aparcament a la vorera amb quatre rodes. Pel que respecte a la
velocitat, s’ha informat també, per escrit, a aquests veïns, per part de Carreteres no permet,
en una carretera comarcal, posar pas elevats, l’únic que podem fer és posar semàfors,
podem fer passos de vianants, això sí que ens ho permeten, i l’última opció que tenim és
sancionar i posar reforç policial. De totes maneres, quan ho tingui més treballat, si volen, es
podria reunir amb ells o si el mateix regidor vol explicar-los-ho, cap problema.

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA PROPOSTA DE PROVA PILOT
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS DE BROSSA EN PLA COMPARATIU
AMB EL PORTA A PORTA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que el sistema de recollida del porta a porta, així com les campanyes de sensibilització,
ha quedat acreditat que no funcionen per diferents motius.
Atès el lamentable estat de brutícia que pateix el municipi de forma crònica els darrers anys.
Atès que creiem necessari la possibilitat, arribat aquest punt, de poder comparar altres
sistemes de recollida de brossa que puguin ser més efectius.
Pregunta: estarien disposats a realitzar una prova pilot al municipi instal·lant contenidors de
brossa per comparar resultats dels diferents sistemes de recollida de brossa? En cas
afirmatiu, es comprometen a avaluar i implantar la proposta que aquest grup municipal té
_____
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previst presentar en breu en aquest sentit, entenent que aquest és un problema global del
municipi que no ha d’entendre de sigles i sí de resultats?
El Sr. Alcalde, com a regidor de Medi Ambient, li explica que la millora de la recollida
selectiva es produeix amb la recollida del porta a porta, i amb les àrees d’emergència, i amb
els contenidors soterrats empitjora, aquesta és l’evidència objectiva. Les dades així ho
acrediten. Les dades del 2015 a Arenys de Munt, que ja estan tancades, el porta a porta va
millorar en totes les fraccions, es va reduir el rebuig, que representava el 46% el 2013, i al
2015 el teníem al 30%. Globalment, a Arenys de Munt, aquesta no és una situació bona,
perquè precisament en els contenidors, siguin a les àrees d’emergència o si estesin
soterrats, es barreja més que en el porta a porta. Arreu, els contenidors soterrats generen
problemes d’olors, s’estan traient en algun lloc, alguna comunitat autònoma, governada pel
PP, fins i tot han decidit que no es podien posar contenidors soterrats. En tot cas, la voluntat
d’aquest govern es seguir el Pla d’Actuació Municipal, que inclou fomentar la recollida
selectiva amb mecanisme i tot el que és la sostenibilitat mediambiental, i bàsicament parlant
i pensant en el futur, des del punt de vista, de la sostenibilitat i des del punt de vista de
costos. El rebuig, en les àrees d’emergència, augmenta. En canvi, en el porta a porta,
disminueix. Cada tona de rebuig ens consta 9 euros i el 2020, d’aquí a quatre anys, ens
constarà 47 euros i això és per directiva comunitària. La responsabilitat d’aquest govern és
intentar que en els propers anys la fracció de rebuig minimitzar-la al màxim, per no haver de
pagar tant i perquè mediambientalment, la sostenibilitat passa pel porta a porta.

21. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Planas agraeix la resposta del regidor Sr. Sánchez respecte al tòtem i comenta
que té mesures per la promoció econòmica del municipi; també al regidor Sr. Castillo li
exposa que els hagués agradat participar en aquestes reunions, i que hi hagués hagut una
comunicació més fluida amb els representants de l’oposició per saber el seu punt de vista.
En els plens, el grup PP porta anys encara que el Sr. Castillo no era regidor, ja van demanar
millores pel municipi pel tema de la Ctra. Sant Celoni, i respecte la resposta donada pel Sr.
Alcalde, li pregunta si realment creu que la gent fa ús cívic de les papereres, no sap que la
gent s’emporta la brossa per llençar-la a un altre poble, que les tira a les poques papereres,
que no estan per això, doncs el dia a dia porta moltes complicacions per fer servir el sistema
del porta a porta. A més, el comerç de proximitat té problemes a l’hora d’aparcar. Davant la
deixalleria està fet un nyap i realment, pregunta, on estan les millores.
El Sr. Alcalde li repeteix les estadístiques sobre la recollida i li diu que poc a poc aquest
govern té intenció d’anar-ho millorant.
La regidora Sra. Sánchez agraeix la resposta donada pel Sr. Castillo i que estan disposats
en participar en proposar millores, doncs tothom vol millorar la neteja en el municipi.
El regidor Sr. Jiménez agraeix les respostes que se li han donat i diu que no se li ha dit el
cost de la campanya, i la Sra. Castillo li respon que tal i com ha informat, l’enquesta no ha
acabat i per tant, encara no es sap el cost final.
El regidor Sr. Jiménez es dóna per respost.
_____
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El Sr. Alcalde demana si hi ha més intervencions i finalitza dient que hi haurà una campanya
“L’Ajuntament t’escolta” al Pi Gros i que tothom està convidat a participar.

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

_____

